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RAPORT O STANIE GMINY DĄBROWAZA ROK 2019 
 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Dąbrowa przedstawia niniejszym Raport o stanie Gminy Dąbrowa  

za rok 2019.   

 

Ogólna charakterystyka Gminy Dąbrowa 
 

Gminę Dąbrowa tworzy 13sołectw: Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, 

Mechnice, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Żelazna. Jej powierzchnia 

wynosi113,60 km2. Gmina Dąbrowa położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta wojewódzkiego 

Opola. Dogodne położenie komunikacyjne (węzeł autostradowy Opole Zachód – Prądy) i dynamicznie 

rozwijająca się infrastruktura zwiększają jej szanse rozwojowe. Gmina Dąbrowa jest jedną z gmin 

Stowarzyszenia Gmin Aglomeracji Opolskiej.  

Użytki rolne zajmują blisko 67% ogólnej powierzchni gminy, a lasy 26%.  

Wiodącą funkcją Gminy Dąbrowa jest rolnictwo, a uzupełniającą mieszkalnictwo. 

 

Demografia 
 

Liczba mieszkańców Gminy Dąbrowa na koniec roku 2019 wynosiła  8.135 osoby 

i w porównaniu do roku 2018 wzrosła o 31 osób. W ogólnej liczbie mieszkańców 51,1% stanowią 

kobiety, a 48,9% mężczyźni. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 18,24% mieszkańców, 

osoby w wieku produkcyjnym 63,39% mieszkańców, a w wieku poprodukcyjnym 18,36% 

mieszkańców. 

Liczba ludności Gminy Dąbrowa w poszczególnych sołectwach. 

Lp. Miejscowość 2017 2018 2019 

1 Chróścina 1.569 1.572 1.564 

2 Ciepielowice 466 469 494 

3 Dąbrowa 1.348 1.336 1.331 

4 Karczów 670 674 682 

5 Lipowa 154 148 147 

6 Mechnice 1.102 1.101 1.127 

7 Narok 796 783 781 

8 Niewodniki 413 413 408 

9 Nowa Jamka 169 163 160 

10 Prądy 306 312 314 

11 Siedliska 128 129 130 

12 Skarbiszów 387 385 381 

13 Żelazna 623 619 616 

 Razem 8.131 8.104 8.135 
 

Uwaga: dane obejmują osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy, stan na 31 grudnia danego roku.  
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Liczba urodzeń i zgonów mieszkańców gminy w latach 2017-2019. 

 

Inne dane demograficzne 2017 

 

2018  

 

 

2019 

 

Urodzenia 95 68 64 

Zgony mieszkańców  gminy 73 77 71 

Zameldowania 

(stałe, czasowe, 

cudzoziemcy) 

stałe 264 215 241 

czasowe + cudzoziemcy 88 63 111 

Razem 352 278 352 

Wymeldowania z pobytu stałego 202 245 229 

Małżeństwa 66 73 34 

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego 15 21 18 

 

Uwaga: dane nie obejmują przemeldowań na obszarze gminy 
 

 

Przedsiębiorczość 

 
W 2019 r.  w Gminie Dąbrowa funkcjonowało 437 podmiotów gospodarczych(informacja według 

wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności). 

 

Liczba wpisów w Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej 

2018 2019 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej 10 10 

Podmiot aktywny 434 437 

Podmiot zawieszony 48 62 

 

 

Struktura bezrobocia 
 

 2017 2018 2019 

Liczba osób bezrobotnych 219 200 153 

kobiety 121 113 83 

mężczyźni 98 87 70 

do 25 r. ż 21 24 18 

pow. 50 r. ż 77 65 45 

liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby 

ludności w wieku produkcyjnym 

4,1 % 3,7 % 

 

2,9% 
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Dane dotyczące gruntów 

Zbiorcze zestawienie danych dotyczących gruntów. 

Opis Obszar 2018 

[ha] 

% Obszar 2019 

[ha] 

% 

Grunty rolne 7600 67 7578  67 

Grunty leśne 2975  26 2986  26 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 688  6 699  6 

Grunty pod wodami 88  1 88  1 

Inne 9   9   

 

Razem:      11.360 ha 

 

Grunty w podziale na poszczególne sołectwa 2019: 

miejscowość obszar (ha 

Chróścina 881 

Ciepielowice 431  

Dąbrowa 977 

Karczów 685  

Lipowa 799 

Mechnice 438 

Narok 1.724 

Niewodniki 815 

Nowa Jamka 1.172 

Prądy 1.451 

Siedliska 216 

Skarbiszów 1.087 

Żelazna 684 

 

RAZEM :     11.360 ha 

Na podstawie Zarządzenia Starosty Opolskiego nr OR.120.9.2019 z dnia 20.02.2019 r.  

w latach 2018 i 2019 przeprowadzona została modernizacja istniejącej ewidencji gruntów  

i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla całej Gminy Dąbrowa.  

Na skutek przeprowadzonej modernizacji nastąpiła u wielu podatników zmiana w klasyfikacji 

gruntów i budynków, co wiązało się u większości ze zmianą kwoty podatku. 

67%

26%

6%

1%

poniżej 1 %

1%

Grunty rolne

Grunty leśne

Grunty zabudowane i

zurbanizowane

Grunty pod wodami

Tereny różne
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Rolnictwo 

 

Gmina Dąbrowa należy do gmin o charakterze rolniczym, na terenie gminy 

zarejestrowanych jest 701 podatników podatku rolnego. 

Źródło danych : Urząd Gminy Dąbrowa – Podatki i opłaty lokalne 

Dane z rejestrów wymiarowych stan na 31.12.2019 r. 

 

 

Zwrot podatku akcyzowego rolnikom  

 

W I półroczu 2019 r. złożone zostały 103 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 356 237,51 zł. 

W II półroczu 2019 r. złożone zostały  93 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 219 119,00 zł. 

 

W sumie 2019 r. złożono 196 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 575 356,51 zł. 

 

Szacowanie szkód w rolnictwie  

 

Gmina Dąbrowa w 2019 roku została dotknięta suszą, która miała wpływ na wysokość plonów 

w gospodarstwach rolnych. W celu szacowania szkód przez Wojewodę Opolskiego została powołana 

Komisja, w skład której weszli pracownicy Urzędu Gminy w Dąbrowie, Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie oraz Izby Rolniczej w Opolu.  

Do Urzędu Gminy wpłynęło 78 wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą. Komisja 

na podstawie wizytacji w terenie oraz danych publikowanych przez Instytutu Upraw Nawożenia  

i Gleboznawstwa w Puławach, do każdego wniosku sporządziła protokół, który następnie został 

przekazany do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.  

 

Lp. 

Zakres powierzchni 

[ha] 

Liczba gospodarstw 

2018 

Liczba 

gospodarstw 

2019 

% 

w roku 2019 

1 1,0 - 1,49  164 165 23,54 

2 1,5 - 1,99  101 107 15,26 

3 2,0 - 2,99  123 123 17,55 

4 3,0 - 4,99  99 100 14,27 

5 5,0 - 6,99  42 39 5,56 

6 7,0 - 9,99  43 45 6,42 

7 10,0 - 14,99  59 44 6,28 

8 15,0 - 19,99 23 19 2,71 

9 20,0 - 29,99 18 22 3,14 

10 30,0 - 49,99 21 19 2,71 

11 50,0 - 99,99 16 12 1,71 

12 100,0 i powyżej 9 6 0,86 

 razem 718 701  
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Organy gminy 
 

Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023): 
 

Mariusz Konopa   Przewodniczący Rady Gminy 

Alfred Biskup 

Elżbieta Golas 

Karol Gregulec 

Janusz Gruszka 

Jolanta Jakubek 

Kornelia Kansy 

Anna Krzyżanowska 

Serafin Misiek 

Andrzej Pochopień 

Waldemar Prudlik 

Maria Rynkowska 

Maria Sikora 

Mateusz Ulańczyk 

Mariola Wieczorek 

 
Stałe komisje Rady Gminy – KADENCJA 2018-2023 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO: 

Elżbieta Golas 

Serafin Misiek 

Mateusz Ulańczyk 

Mariola Wieczorek 

 

KOMISJA SPRAW SAMORZĄDOWYCH: 

Karol Gregulec 

Janusz Gruszka 

Anna Krzyżanowska 

Maria Sikora 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: 

Kornelia Kansy 

Andrzej Pochopień 

Waldemar Prudlik 

 

KOMISJA REWIZYJNA: 

Alfred Biskup 

Jolanta Jakubek 

Maria Rynkowska 

 

KOMISJA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ I PROMOCJI GMINY: 

Janusz Gruszka 

Anna Krzyżanowska 

Maria Sikora 

Maria Rynkowska 

 

Liczba sesji w 2019 r.     11 

Liczba podjętych uchwał w 2019 r.  112 
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Wójt Gminy Dąbrowa 
 

W wyborach, które zostały przeprowadzone w dniu 21.10.2018 r. na Wójta Gminy Dąbrowa została 

wybrana Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek . 

 

Pani Katarzyna Gołębiowska -Jarek złożyła ślubowanie i tym samym objęła funkcję  

Wójta Gminy Dabrowa w dniu 19.11.2018 r. 

 

 

Jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa 
 

W Gminie Dąbrowa funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne: 

 

 

1) Urząd Gminy Dąbrowa 

 

2) Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli 

 

3) Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

4) Publiczne Gimnazjum w Żelaznej (w związku z reformą systemu oświaty gimnazjum 

funkcjonowało do 31.08.2019 r.)  

 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie 

 

6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie 

 

7) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku 

 

8) Publiczne Przedszkole w Dąbrowie 

wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Prądach 

 

9) Publiczne Przedszkole w Chróścinie 

 

10) Publiczne Przedszkole w Karczowie 

 

11) Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku 

wraz  z Oddziałem Zamiejscowym w Żelaznej 

 

12) Publiczny Żłobek w Żelaznej 

(jednostka utworzona z dniem 01.10.2019 r.) 

 

13) Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie 

 

14) Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie  
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Realizacja polityk, programów i strategii 
 

W Gminie Dąbrowa w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:  

 

Uchwała Nr XIII/84/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu 

rozwoju pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015-2020  

z perspektywą do roku 2025” 

 

Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia  

i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa, zaktualizowana uchwałą  

Nr XXXVIII/272/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. oraz Uchwałą Nr IX/61/19 Rady 

Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r.  

 

Uchwała Nr XXXV/244/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017–2020 

 

Uchwała Nr XXVIII/188/05 Rady  Gminy  Dąbrowa z  dnia  27 października  2005 r. w sprawie 

przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich  Gminy Dąbrowa do roku 2020. 

 

Uchwała Nr XIV/117/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

 

Uchwała Nr XXIV/162/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przyjęcia i realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie dla Gminy Dąbrowa na lata 2016-2020 

 

Uchwała Nr XXXIV/250/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dąbrowa na lata 2013-

2032 

Uchwała Nr XLV/317/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia 

rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

 

Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

Uchwała nr XLV/311/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020. 

Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy 

Dąbrowa w roku 2019 

 

Uchwała Nr IV/25/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami 

Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Dąbrowa na 2019 rok z późniejszymi zmianami  

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11703/uchwalaix61192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11703/uchwalaix61192019-05-30.pdf
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Uchwały Rady Gminy Dąbrowa w 2019 r. 
 

Uchwały Rady Gminy są podejmowane w różnych obszarach funkcjonowania i można je podzielić  

na następujące obszary: 

 

 

FUNKCJONOWANIE ORGANÓW GMINY 

1) Uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2019 

2) Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Rady Gminy 

 

WYBORY 

 

1) Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia 

wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa 

2) Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia 

wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Niewodniki 

3) Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia 

wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Żelazna 

 

 

FINANSE 

 

1) Uchwała Nr IV/25/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 

2) Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok 

3) Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok 

4) Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok 

5) Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok 

6) Uchwała Nr VII/54/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

7) Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok 

8) Uchwała Nr IX/66/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia 

dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10758/uchwalav27192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10758/uchwalav27192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8529/uchwala-nr-xxxvii-257-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-pracy-komisji-rewizyjnej.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8529/uchwala-nr-xxxvii-257-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-pracy-komisji-rewizyjnej.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10766/uchwalav35192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10766/uchwalav35192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11143/uchwalavi45192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11143/uchwalavi45192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11704/uchwalaix62192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11704/uchwalaix62192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10763/uchwalav32102019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10763/uchwalav32102019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10763/uchwalav32102019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11142/uchwalavi441920190228.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11142/uchwalavi441920190228.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11142/uchwalavi441920190228.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11225/uchwalavii53192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11225/uchwalavii53192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11225/uchwalavii53192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11226/uchwalavii54192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11226/uchwalavii54192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11226/uchwalavii54192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11699/uchwalaviii571920190425.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11699/uchwalaviii571920190425.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11699/uchwalaviii571920190425.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11708/uchwalaix66192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11708/uchwalaix66192019-05-30.pdf
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9) Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok 

10) Uchwała Nr IX/68/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 

Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 

11) Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Dąbrowa wotum zaufania za rok 2018 

12) Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 

2018 rok 

13) Uchwała Nr X/72/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 

14) Uchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  

i Rekreacji w Dąbrowie za 2018 rok 

15) Uchwała Nr X/74/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Dąbrowie za 2018 rok 

16) Uchwała Nr X/75/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2018 rok 

17) Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok 

18) Uchwała Nr X/86/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

19) Uchwała Nr XI/98/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok 

20) Uchwała Nr XI/99/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

21) Uchwała Nr XI/100/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji 

obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

22) Uchwała Nr XII/108/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok 

23) Uchwała Nr XII/109/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

24) Uchwała Nr XIII/115/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok 

25) Uchwała Nr XIV/121/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku  

od nieruchomości na 2020 rok 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11709/uchwalaix67192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11709/uchwalaix67192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11709/uchwalaix67192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11710/uchwalaix68192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11710/uchwalaix68192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11710/uchwalaix68192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11713/uchwalax701920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11713/uchwalax701920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11714/uchwalax711920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11714/uchwalax711920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11714/uchwalax711920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11715/uchwalax721920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11715/uchwalax721920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11716/uchwalax731920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11716/uchwalax731920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11716/uchwalax731920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11717/uchwalax741920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11717/uchwalax741920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11717/uchwalax741920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11718/uchwalax751920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11718/uchwalax751920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11729/uchwalax851920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11729/uchwalax851920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11729/uchwalax851920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11730/uchwalax861920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11730/uchwalax861920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11730/uchwalax861920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11971/uchwalaxi981920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11971/uchwalaxi981920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11971/uchwalaxi981920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11972/uchwalaxi991920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11972/uchwalaxi991920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11972/uchwalaxi991920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11973/uchwalaxi1001920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11973/uchwalaxi1001920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12175/uchwalaxii1081920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12175/uchwalaxii1081920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12175/uchwalaxii1081920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12176/uchwalaxii1091920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12176/uchwalaxii1091920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12176/uchwalaxii1091920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12516/uchwalaxiii1151920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12516/uchwalaxiii1151920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12516/uchwalaxiii1151920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12686/uchwalaxiv1211920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12686/uchwalaxiv1211920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12686/uchwalaxiv1211920191128.pdf
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26) Uchwała Nr XIV/122/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 

27) Uchwała Nr XIV/126/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok 

28) Uchwała Nr XIV/127/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

29) Uchwała Nr XV/132/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok 

30) Uchwała Nr XV/133/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 

31) Uchwała Nr XV/134/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 

32) Uchwała Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok 

 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

1) Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

2) Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020  

w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – 

działania pilotażowe” 

3) Uchwała Nr XIV/116/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XI/87/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020  

w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – 

działania pilotażowe” 

4) Uchwała Nr XIV/123/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

5) Uchwała Nr XIV/124/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

6) Uchwała Nr XIV/125/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania 

tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

 

 

 

 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12687/uchwalaxiv1221920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12687/uchwalaxiv1221920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12691/uchwalaxiv1261920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12691/uchwalaxiv1261920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12691/uchwalaxiv1261920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12692/uchwalaxiv1271920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12692/uchwalaxiv1271920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12692/uchwalaxiv1271920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12766/uchwalaxv1321920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12766/uchwalaxv1321920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12766/uchwalaxv1321920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12767/uchwalaxv1331920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12767/uchwalaxv1331920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12768/uchwalaxv1341920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12768/uchwalaxv1341920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12769/uchwalaxv1351920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12769/uchwalaxv1351920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11139/uchwalavi40192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11139/uchwalavi40192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11960/uchwalaxi871920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11960/uchwalaxi871920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11960/uchwalaxi871920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11960/uchwalaxi871920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11960/uchwalaxi871920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12681/uchwalaxiv1161920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12681/uchwalaxiv1161920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12681/uchwalaxiv1161920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12681/uchwalaxiv1161920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12681/uchwalaxiv1161920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12681/uchwalaxiv1161920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12688/uchwalaxiv1231920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12688/uchwalaxiv1231920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12688/uchwalaxiv1231920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12688/uchwalaxiv1231920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12689/uchwalaxiv1241920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12689/uchwalaxiv1241920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12690/uchwalaxiv1251920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12690/uchwalaxiv1251920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12690/uchwalaxiv1251920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12690/uchwalaxiv1251920191128.pdf


13 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

1) Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia 

projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Dąbrowa” 

2) Uchwała Nr IX/61/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia 

aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’. 

3) Uchwała Nr XI/95/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa” 

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

1) Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia 

do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok 

2) Uchwała Nr IX/60/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Prądy w rejonie „węzła Opole Zachód” 

3) Uchwała Nr XI/91/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów 

4) Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Chróścina 

5) Uchwała Nr XIV/120/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa 

 

 

OŚWIATA 

 

1) Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy 

2) Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa 

3) Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami 

obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Dąbrowa 

4) Uchwała Nr X/82/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11140/uchwalavi41192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11140/uchwalavi41192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11140/uchwalavi41192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11703/uchwalaix61192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11703/uchwalaix61192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11968/uchwalaxi951920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11968/uchwalaxi951920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11221/uchwalavii49192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11221/uchwalavii49192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11221/uchwalavii49192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11702/uchwalaix60192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11702/uchwalaix60192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11702/uchwalaix60192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12032/20190910134353716.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12032/20190910134353716.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12032/20190910134353716.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12168/uchwalaxii102192019-09-26.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12168/uchwalaxii102192019-09-26.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12168/uchwalaxii102192019-09-26.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12685/uchwalaxiv1201920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12685/uchwalaxiv1201920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12685/uchwalaxiv1201920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11144/uchwalavi42192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11144/uchwalavi42192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11144/uchwalavi42192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11222/uchwalavii50192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11222/uchwalavii50192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11222/uchwalavii50192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11222/uchwalavii50192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11707/uchwalaix65192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11707/uchwalaix65192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11707/uchwalaix65192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11707/uchwalaix65192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11707/uchwalaix65192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11725/uchwalax821920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11725/uchwalax821920190627.pdf
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prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

5) Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy 

6) Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa 

7) Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym  

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa 

8) Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia 

zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego 

obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu 

9) Uchwała Nr XII/104/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego poety-żołnierza AK w Żelaznej 

10) Uchwała Nr XII/105/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r.  

w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 

organizacyjnych Gminy Dąbrowa 

11) Uchwała Nr XII/106/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu 

sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Dąbrowa 

12) Uchwała Nr XIV/118/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr VII/50/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa 

13) Uchwała Nr XIV/119/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa 

14) Uchwała Nr XV/131/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 

kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów  

i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11725/uchwalax821920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11725/uchwalax821920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11726/uchwalax831920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11726/uchwalax831920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11726/uchwalax831920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11727/uchwalax841920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11727/uchwalax841920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11727/uchwalax841920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11965/uchwalaxi921920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11965/uchwalaxi921920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11965/uchwalaxi921920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11965/uchwalaxi921920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11965/uchwalaxi921920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11965/uchwalaxi921920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11965/uchwalaxi921920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11965/uchwalaxi921920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11966/uchwalaxi931920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11966/uchwalaxi931920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11966/uchwalaxi931920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12171/uchwalaxii1041920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12171/uchwalaxii1041920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12171/uchwalaxii1041920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12172/uchwalaxii1051920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12172/uchwalaxii1051920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12172/uchwalaxii1051920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12172/uchwalaxii1051920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12173/uchwalaxii1061920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12173/uchwalaxii1061920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12173/uchwalaxii1061920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12173/uchwalaxii1061920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12173/uchwalaxii1061920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12173/uchwalaxii1061920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12173/uchwalaxii1061920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12173/uchwalaxii1061920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12173/uchwalaxii1061920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12683/uchwalaxiv1181920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12683/uchwalaxiv1181920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12683/uchwalaxiv1181920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12683/uchwalaxiv1181920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12683/uchwalaxiv1181920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12684/uchwalaxiv1191920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12684/uchwalaxiv1191920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12684/uchwalaxiv1191920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12684/uchwalaxiv1191920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12765/uchwalaxv1311920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12765/uchwalaxv1311920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12765/uchwalaxv1311920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12765/uchwalaxv1311920191219.pdf
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OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

 

1) Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa pod nazwą Publiczny Żłobek w Żelaznej  

i nadania jej statutu 

2) Uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat 

oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej. 

3) Uchwała Nr XI/90/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami 

zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi  

na własny rachunek działalność dziennego opiekuna. 

 

 

POMOC SPOŁECZNA 

 

1) Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2019 

2) Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego  

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 

3) Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 

maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę 

Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka  

u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie 

4) Uchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXIV/162/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie dla Gminy Dąbrowa na lata 2016-2020 

5) Uchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie trybu  

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Dąbrowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

6) Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia 

wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

7) Uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia 

sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa 

8) Uchwała Nr XI/96/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia 

Uchwały Nr X/77/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia 

sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa 

9) Uchwała Nr XI/97/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11961/uchwalaxi881920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11961/uchwalaxi881920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11961/uchwalaxi881920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11962/uchwalaxi891920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11962/uchwalaxi891920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11962/uchwalaxi891920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11963/uchwalaxi901920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11963/uchwalaxi901920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11963/uchwalaxi901920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11963/uchwalaxi901920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10760/uchwalav29192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10760/uchwalav29192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10760/uchwalav29192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10761/uchwalav30192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10761/uchwalav30192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10761/uchwalav30192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10761/uchwalav30192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10761/uchwalav30192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10761/uchwalav30192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10762/uchwalav31192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10762/uchwalav31192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10762/uchwalav31192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10762/uchwalav31192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10762/uchwalav31192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11700/uchwalaix58192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11700/uchwalaix58192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11700/uchwalaix58192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11700/uchwalaix58192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11701/uchwalaix59192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11701/uchwalaix59192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11701/uchwalaix59192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11719/uchwalax761920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11719/uchwalax761920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11720/uchwalax771920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11720/uchwalax771920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11969/uchwalaxi961920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11969/uchwalaxi961920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11969/uchwalaxi961920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11970/uchwalaxi9719-20190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11970/uchwalaxi9719-20190829.pdf


16 

 

10) Uchwała Nr XIV/117/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

11) Uchwała Nr XV/128/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Dąbrowa na rok 2020 

12) Uchwała Nr XV/129/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego  

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 

13) Uchwała Nr XV/130/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XI/97/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 

2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa 

 

 

SENIORZY 

 

1) Uchwała Nr XV/136/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia 

ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Dąbrowie 

2) Uchwała Nr XV/137/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia 

ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Żelaznej 

3) Uchwała Nr XV/138/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia 

ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Nowej Jamce 

 

 

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA W REALIZACJI PROJEKTÓW 

 

1) Uchwała Nr XI/94/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Przedszkola dla 

wszystkich przyjazne 2” 

2) Uchwała Nr XI/101/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

współdziałania na rzecz realizacji projektu pn. „Prowadzenie działań informacyjno 

-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność 

Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry” 

3) Uchwała Nr XIII/114/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa porozumienia z Gminą Niemodlin  

w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach zadania pn. „Przebudowa 

wnętrza świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechnice” 

 

 

MIENIE GMINY 

1) Uchwała NR V/33/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy w Chróścinie 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12682/uchwalaxiv1171920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12682/uchwalaxiv1171920191128.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12762/uchwalaxv1281920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12762/uchwalaxv1281920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12762/uchwalaxv1281920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12763/uchwalaxv1291920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12763/uchwalaxv1291920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12763/uchwalaxv1291920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12763/uchwalaxv1291920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12763/uchwalaxv1291920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12763/uchwalaxv1291920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12764/uchwalaxv1301920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12764/uchwalaxv1301920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12764/uchwalaxv1301920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12770/uchwalaxv1361920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12770/uchwalaxv1361920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12771/uchwalaxv1371920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12771/uchwalaxv1371920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12772/uchwalaxv1381920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12772/uchwalaxv1381920191219.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11967/uchwalaxi941920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11967/uchwalaxi941920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11967/uchwalaxi941920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11974/uchwalaxi1011920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11974/uchwalaxi1011920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11974/uchwalaxi1011920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11974/uchwalaxi1011920190829.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12515/uchwalaxiii1141920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12515/uchwalaxiii1141920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12515/uchwalaxiii1141920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12515/uchwalaxiii1141920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10764/uchwalav33192019-01-19.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10764/uchwalav33192019-01-19.pdf
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2) Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wystąpienia 

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany 

urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego o nazwie „Okoleˮ na „Nowy Górny” 

3) Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa 

położonego w budynku przy Pl. Powstańców Śl. 2. 

4) Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dąbrowie 

5) Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości położonej w Siedliskach 

6) Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie gruntów na rzecz dotychczasowych dzierżawców 

7) Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy 

8) Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości, stanowiącej własność 

Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Błogosławionego Czesława, położonej przy ul. 

Dębowej 2 w Lipowej 

9) Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej  

w Mechnicach 

10) Uchwała Nr X/79/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa nieruchomości położonej  

w Dąbrowie wraz z prawem własności zabudowy 

11) Uchwała Nr X/80/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia 

drogi do kategorii dróg gminnych 

12) Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie  

nadania nazwy ulicy w Lipowej 

13) Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie  

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

14) Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie  

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa części nieruchomości 

położonej w Dąbrowie 

 

 

OCHRONA ZABYTKÓW 

 

1) Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem  

na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

2) Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem  

na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

3) Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji zabytków 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10765/uchwalav34192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10765/uchwalav34192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10765/uchwalav34192019-01-31.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11136/uchwalavi37192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11136/uchwalavi37192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11136/uchwalavi37192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11137/uchwalavi38192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11137/uchwalavi38192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11138/uchwalavi39192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11138/uchwalavi39192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11219/uchwalavii47192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11219/uchwalavii47192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11220/uchwalavii48192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11220/uchwalavii48192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11228/uchwalavii56192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11228/uchwalavii56192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11228/uchwalavii56192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11228/uchwalavii56192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11721/uchwalax781920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11721/uchwalax781920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11721/uchwalax781920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11722/uchwalax791920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11722/uchwalax791920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11722/uchwalax791920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11723/uchwalax801920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11723/uchwalax801920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12512/uchwalaxiii1111920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12512/uchwalaxiii1111920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12513/uchwalaxiii1121920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12513/uchwalaxiii1121920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12514/uchwalaxiii1131920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12514/uchwalaxiii1131920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12514/uchwalaxiii1131920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11141/uchwalavi43192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11141/uchwalavi43192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11141/uchwalavi43192019-02-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11227/uchwalavii55192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11227/uchwalavii55192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11227/uchwalavii55192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11705/uchwalaix63192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11705/uchwalaix63192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11705/uchwalaix63192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11705/uchwalaix63192019-05-30.pdf
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4) Uchwała Nr X/81/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia  

w 2019 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie  

na prace konserwatorskie kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie 

 

 

SKARGI I PETYCJE 

 

1) Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie załatwienia 

skargi z dnia 07.01.2019 r. na działalność kierownika Ośrodka(bezzasadna) 

2) Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie załatwienia 

skargi z dnia 21.03.2019 r. na Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Pana Grzegorza Jeziorańskiego  

3) Uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (bezzasadna) 

 

 

INNE 

 

1) Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

dla Gminy Dąbrowa w roku 2019 

2) Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie inkasa 

podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

3) Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie inkasa opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

4) Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wystąpienia 

Gminy Dąbrowa ze Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu 

5) Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Dąbrowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków  

i zasad korzystania z tych obiektów 

6) Uchwała Nr XII/107/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

7) Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020 

 

Uchwały podjęte w 2019 roku zostały wykonane lub też rozpoczął się proces ich realizacji. 

  

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11724/uchwalax811920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11724/uchwalax811920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11724/uchwalax811920190627.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11711/uchwalaix69192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11711/uchwalaix69192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11711/uchwalaix69192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10504/uchwalaiv19182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10504/uchwalaiv19182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11218/uchwalavii46192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11218/uchwalavii46192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11218/uchwalavii46192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11223/uchwalavii51192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11223/uchwalavii51192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11223/uchwalavii51192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11224/uchwalavii52192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11224/uchwalavii52192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11224/uchwalavii52192019-03-28.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11706/uchwalaix64192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11706/uchwalaix64192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12170/uchwalaxii1031920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12170/uchwalaxii1031920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12170/uchwalaxii1031920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12170/uchwalaxii1031920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12174/uchwalaxii1071920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12174/uchwalaxii1071920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12174/uchwalaxii1071920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12174/uchwalaxii1071920190926.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12511/uchwalaxiii1101920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12511/uchwalaxiii1101920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12511/uchwalaxiii1101920191028.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12511/uchwalaxiii1101920191028.pdf
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Wskaźniki realizacji celów strategicznych za rok 2019 

 

Na potrzeby monitorowania „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015-2020  

z perspektywą do roku 2025 w dokumencie strategii przygotowano zestawienie wskaźników 

monitoringu, które umożliwiają kontrolę przebiegu poszczególnych procesów oraz ocenę uzyskanych 

efektów pod względem społecznym, gospodarczym i środowiskowym.  

 

Zakłada się, że realizacja celów doprowadzi do wzmocnienia obszaru Gminy i umożliwi 

zbudowanie jej konkurencyjności i atrakcyjności w oparciu o mocne strony i szanse rozwojowe, 

natomiast słabe strony i zagrożenia zostaną wyeliminowane. 

 

Wskaźniki realizacji celów strategicznych za rok 2019 zostały zawarte w załączniku nr 1  

do niniejszego Raportu. 

 

Sprawozdania i informacje opracowane na potrzeby Rady Gminy: 

 

Rada Gminy Dąbrowa otrzymała następujące informacje dotyczące realizacji strategii i uchwał  

za rok 2019: 

1. Informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych (omówione na sesji Rady Gminy - luty 2020). 

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2019 

rok (omówione na sesji Rady Gminy – luty 2020). 

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za rok 

2019. ( opracowane - marzec 2020). 

4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2019. 

(opracowane - marzec 2020). 

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 (opracowane - maj 2020): 

6. Ocena zasobów społecznych (opracowane - kwiecień 2020). 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na lata 2019-2021 za rok 

2019 (opracowane - marzec 2020). 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Dąbrowa za 2019 r. (opracowane  - kwiecień 

2020). 

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami 

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

publicznego i wolontariacie za 2019 r (opracowane - maj 2020). 

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata  

2017-2020. (omówione na sesji Rady Gminy - listopad 2019). 

11. Informacja z realizacji zadań oświatowych gminy za rok szkolny 2018/2019. (omówione  

na sesji Rady Gminy - październik 2019). 

12. Informacja z realizacji zadań oświatowych gminy za rok szkolny 2019/2020. (zostanie 

opracowana - do października 2020). 

13. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. (omówione na sesji 

Rady Gminy - wrzesień 2019). 

14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacja o stanie mienia 

gminy (opracowane - marzec 2020). 
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Finanse gminy 
 
Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa  

z dnia 20 grudnia 2018 r. i zakładał następujące wielkości:  

 

Dochody 33.064.746,20 zł  Wydatki 34.193.627,85 zł 

Przychody 2.700.000,00 zł  Rozchody 1.571.118,35 zł 

 RAZEM: 35.764.746,20 zł    35.764.746,20 zł 

 

W ciągu roku budżet Gminy ulegał zmianie i na dzień 31.12.2019 r. wyniósł: 

Dochody 37.451.982,73 zł  Wydatki 40.677.217,89 zł 

Przychody 5.491.353,51 zł  Rozchody 2.266.118,35 zł 

RAZEM: 42.943.336,24 zł   42.943.336,24 zł 

 

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok został wykonany w wysokości 36.778.452,13 zł, 

co stanowi 98,20 % planowanych dochodów i wg źródeł powstania kształtuje się następująco: 

 

Lp Treść Plan w zł Wykonanie w zł %

1 2 3 4 5

I. Dochody bieżące, w tym: 35 174 716,26 34 927 410,22 99,30%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT 8 009 765,00 8 085 579,00 100,95%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT 100 000,00 84 605,58 84,61%

Podatki, w tym: 5 740 500,00 5 668 130,28 98,74%

        - podatek od nieruchomości 4 350 000,00 4 311 801,13 99,12%

Opłaty 1 707 600,00 1 568 970,30 91,88%

Subwencje, w tym: 8 837 389,00 8 837 389,00 100,00%

      - część oświatowa 7 123 777,00 7 123 777,00 100,00%

      - część wyrównawcza 1 713 612,00 1 713 612,00 100,00%

Dotacje z budżetu państwa, w tym: 9 138 435,80 9 070 196,64 99,25%

        - na zadania własne 791 873,67 775 920,93 97,99%

        - na zadania zlecone 8 346 562,13 8 294 275,71 99,37%

inne dotacje 1 013 493,61 1 013 493,61 100,00%

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

194 330,44 128 725,51 66,24%

Pozostałe dochody 433 202,41 470 320,30 108,57%

II. Dochody majątkowe, w tym: 2 277 266,47 1 851 041,91 81,28%

Ze sprzedaży majątku 519 690,00 509 140,57 97,97%

Dotacje z budżetu państwa 1 192 885,65 1 192 885,65 100,00%

Inne dotacje 135 549,82 135 549,83 100,00%

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

420 178,00 0,00 0,00%

Pozostałe dochody 8 963,00 13 465,86 150,24%

RAZEM 37 451 982,73 36 778 452,13 98,20%
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Dochody własne gminy obejmujące wszelkie dochody jednostki samorządu terytorialnego   

z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych wyniosły w 2019 roku 16.400.211,89 zł,  

co stanowiło 44,59 % dochodów ogółem, a szczególne znaczenie miały w tej liczbie udziały  

w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. 

W 2019 r. znacząco wzrosły dotacje celowe przekazywane Gminie Dąbrowa z budżetu państwa,  

co związane było ze zmianą przepisów prawa dotyczących świadczenia wychowawczego i przyznaniu 

świadczenia 500+ dla rodzin posiadających jedno dziecko. Z tego tytułu budżet gminy wzrósł  

o 1.846.464,67 zł.  

Struktura dochodów gminy w latach 2018 - 2019 roku: 

rodzaj dochodów 2018 [zł] % 2019 [zł] % 

dochody własne 14 548 026,19 44,35 16 400 211,89 44,59 

subwencje 
8 103 878,00 24,71 8 837 389,00 24,03 

dotacje celowe 9 522 271,59 29,03 11 412 125,73 31,03 

dotacje i środki pozyskane na 

zadania z udziałem funduszy UE 
625 553,25 1,91 128 725,51 0,35 

RAZEM 32 799 729,03  36 778 452,13  

 

Znaczącą pozycję dochodów stanowiła dotacja z budżetu Miasta Opola w wysokości 1.000.000,00 zł 

(zaplanowana na podstawie Uchwały Nr XL/797/17 Rady Miasta Opolaz dnia 20 kwietnia 2017 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola). 

Po stronie dochodów majątkowych na uwagę zasługuje odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod 

inwestycje celu publicznego – za grunty  pod budowę polderu Żelazna – 479.690,00 zł. 

Struktura wydatków gminy w latach 2018 - 2019 roku: 

rodzaj wydatków 2018 [zł] % 2019 [zł] % 

wydatki bieżące 28 873 455,37 92,09 31 783 231,52 85,13 

wydatki majątkowe 
2 478 111,35 7,91 5 550 814,34 14,87 

RAZEM 31 351 566,72  37 334 045,86  

 

W budżecie 2019 roku wydatki majątkowe stanowiły 5.550.814,34 zł i stanowiły 14,87 %  

wydatków ogółem. W porównaniu do roku 2018  nakłady finansowe na realizację wydatków 

inwestycyjnych wzrosły ponad dwukrotnie.   
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Plan wydatków budżetowych na 2019 rok został wykonany w wysokości 37.334.045,86 zł,  

co stanowi 91,78 % planowanych wydatków i w układzie rodzajowym kształtuje się następująco: 

 

 

 
 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/290/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r. 

w budżecie na 2019 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie 

330.426,05zł, z czego 129.575,48 zł stanowiły wydatki majątkowe. Zadania te wykonano w 99,50 %. 

Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w roku 2019  stanowi załącznik  

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Przykładowe zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego to: 

• utrzymanie terenów zielonych w sołectwach    wydano łącznie  45.464,80 zł 

• remonty i doposażenie świetlic wiejskich    wydano łącznie  43.556,23 zł 

• organizacja imprez i uroczystości wiejskich    wydano łącznie  71.855,32 zł 

• doposażenie placów zabaw i boisk                 wydano łącznie 132.163,47 zł 

 

 

Lp Treść Plan w zł
Wykonanie                   

w zł
%

1 2 3 4 5

I. Wydatki bieżące, w tym: 34 936 666,59 31 783 231,52 90,97%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 951 824,58 13 930 301,25 93,17%

Obsługa długu publicznego 265 000,00 248 422,36 93,74%

Dotacje 1 340 700,00 1 335 700,00 99,63%

Rezerwa ogólna 7 903,79 0,00 0,00%

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 80 000,00 0,00 0,00%

Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych 18 797,74 0,00 0,00%

Zadania statutowe 9 293 636,66 7 641 266,18 82,22%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 727 327,00 8 471 102,24 97,06%

wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z 

realizacją zadań jst

251 476,82 156 439,49 62,21%

II. Wydatki majątkowe, w tym: 5 740 551,30 5 550 814,34 96,69%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 640 051,30 3 474 373,09 95,45%

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 

części związanej z realizacją zadań jst

1 400 500,00 1 376 506,47 98,29%

Dotacje 700 000,00 699 934,78 99,99%

RAZEM 40 677 217,89 37 334 045,86 91,78%
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Struktura wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej jest następująca:  

Kategoria wydatku Wykonanie w zł % 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwroty podatku akcyzowego 702 017,78  1,88 

Transport i łączność 2 517 119,07  6,74 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz plany zagospodarowania  

przestrzennego 
102 219,63  0,27 

Administracja: Rada Gminy + Urząd Gminy  3 636 821,91  9,74 

Wybory: do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego, prowadzenie spisu 

wyborców 
97 181,09  0,26 

Straże pożarne i OC 542 283,04  1,45 

Obsługa długu publicznego 248 422,36  0,67 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 386 103,77  6,39 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 827 594,68  4,90 

Kultura fizyczna 560 448,46  1,50 

Wspólna obsługa jst - GZEASiP 783 541,44  2,10 

SZKOŁY, ŚWIETLICE SZKOLNE, PRZEDSZKOLA 12 641 788,34  33,86 

Ochrona zdrowia 82 907,94  0,22 

Pomoc społeczna 2 079 789,00  5,57 

Świadczenia 500+ i 300+ oraz utworzenie żłobka 9 125 807,35  24,44 

  37 334 045,86  100,00 

 

  

Infrastruktura wodociągowa 

i sanitacyjna wsi, zwroty podatku 

akcyzowego; 1,88% Transport i łączność; 

6,74%

Admnistracja: 

Rada Gminy + 

Urząd Gminy ; 

9,74%

Straże pożarne i OC; 

1,45%

Gospodarka 

komunalna i 

ochrona 

środowiska; 

6,39%

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego; 4,90%

Kultura fizyczna; 

1,50%

Wspólna obsługa jst -

GZEASiP; 2,10%

SZKOŁY, 

ŚWIETLICE 

SZKOLNE, 

PRZEDSZKOLA; 

33,86%

Pomoc 

społeczna; 

5,57%

Świadczenia 500+ 

i 300+ oraz 

utworzenie żłobka; 

24,44%

Struktura wydatków
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Wydatki majątkowe stanowiły w 2019 roku 14,87 % ogółu wydatków i zostały zrealizowane  

w następujących działach klasyfikacji budżetowej:  

Nazwa zadania Wykonanie w zł % 

Uzbrojenie terenów budowlanych 65 052,30  1,17 

Drogi 1 972 470,82  35,53 

Zakup nieruchomości gruntowych 8 796,10  0,16 

Projekt klimatyzacji i audyt energetyczny UG 16 359,00  0,29 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i dofinansowanie Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Niemodlinie 
359 934,78  6,48 

Przebudowa przedszkola w Chróścinie - dokumentacja projektowa 20 038,80  0,36 

Utworzenie Klubu Seniora w Nowej Jamce 234 964,00  4,23 

Utworzenie żłobka w Żelaznej 1 274 500,31  22,96 

Park w Niewodnikach, dokumentacja PSZOK w Karczowie, rozbudowa 

oświetlenia drogowego 
596 424,38  10,74 

Świetlica w Ciepielowicach, Park w Skarbiszowie 811 289,09  14,62 

Boiska sportowe i place zabaw 190 984,76  3,44 

OGÓŁEM wydatki inwestycyjne: 5 550 814,34 100,00 

 

 

W wyniku wykonania budżetu rok 2019 zamknięto deficytem w wysokości 555.593,73 zł. 

Drogi; 35,53%

Zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego 

i dofinansowanie OSP; 

6,48%

Utworzenie …

Utworzenie 

żłobka w Żelaznej; 22,96%

Park w 

Niewodnikach, 

dokumentacja 

PSZOK w 

Karczowie, 

rozbudowa 

oświetlenia 

drogowego; 

10,74%

Świetlica w Ciepielowicach, 

Park w Skarbiszowie; 14,62%
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Emisja obligacji 

W celu sprawnej realizacji bieżących wydatków budżetowych oraz zadań inwestycyjnych ujętych  

w szczególności w wieloletniej prognozie finansowej, a także spłaty zobowiązań z lat poprzednich 

zgodnie z zawartymi umowami zaszła konieczność zapewnienia płynnego finansowania podjętych 

działań poprzez emisję obligacji komunalnych.  

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne 

niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy,  z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje 

możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo  

w zakresie płynności finansowej budżetu. 

Podjęta Uchwała Nr XI/100/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 roku 

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu określiła ogólne warunki 

emisji takie jak wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. 

Uchwała zakłada emisję 8 tys. obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 

8.000.000,00 zł.  

Celem emisji w latach 2019 - 2021 jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie 

planowanego deficytu budżetu. Wykup obligacji nastąpi w latach 2025 – 2030. Dzięki odpowiedniemu 

rozłożeniu wykupów w czasie nie będzie przeciwskazań do pozyskania w przyszłości kolejnych 

przychodów. 

Zobowiązania finansowe: 

Łączne zobowiązania Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 10.603.262,57 zł.  

 

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, a także 

żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

oraz umów o partnerstwie publiczno - prywatnym. 

 

O umorzenia podatkowe w 2019 roku wnioskowały wyłącznie osoby fizyczne. Podatnikom umorzono 

zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 2.229,00 zł. 
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Wybrane przedsięwzięcia realizowane w 2019 r. 
 

Zadania – Infrastruktura drogowa 

Lp. Nazwa zadania Opis 

Wartość 

zadania 

[zł] 

Wartość  

wydatków  

w 2019 roku 

[zł] 

Wartość 

dofinansowania 

[zł] 

1 

Przebudowa dróg: 

ul. Jagodowa, ul. Malinowa 

i ul. Poziomkowa  

w Dąbrowie 

Roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty 

związane z wykonaniem podbudowy jezdni, 

nawierzchni jezdni i poboczy, roboty 

związane z wykonaniem zjazdów na posesje, 

roboty związane z wykonaniem oznakowania, 

roboty wykończeniowe. 

540 220,59 532 225,59   

2 
Budowa ul. Polnej  

w Niewodnikach 

Roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty 

związane z wykonaniem podbudowy jezdni, 

wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy, 

roboty wykończeniowe. 

180 285,68 172 485,68   

3 

Przebudowa drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych,  

ul. Akacjowa 

w Ciepielowicach 

Roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty 

związane z wykonaniem podbudowy jezdni, 

roboty związane z wykonaniem nawierzchni 

jezdni i poboczy, roboty wykończeniowe. 

323 794,60 323 794,60 

 

135 549,83 

(FOGR)  

4 

Przebudowa nawierzchni 

ul. Leśnej w miejscowości 

Siedliska. 

Opracowanie dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej. 
18 000,00 18 000,00   

5 

Przebudowa drogi  

wewnętrznej Kolejowej  

w miejscowości Chróścina  

Roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty 

związane z wykonaniem podbudowy jezdni, 

roboty związane z wykonaniem nawierzchni 

jezdni i poboczy, roboty związane 

z wykonaniem oznakowania, roboty 

wykończeniowe. 

197 209,40 197 209,40 

 

135 871,93  

(FOGR) 

6 

Przebudowa  

ul. Cmentarnej  

i remont ul. Brzozowej  

w Naroku 

Roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty 

związane z wykonaniem podbudowy jezdni, 

roboty związane z wykonaniem nawierzchni 

jezdni i poboczy, roboty wykończeniowe. 

178 638,48 178 638,48   

7 
Przebudowa ul. Stawowej  

w Ciepielowicach 

Roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty 

związane z wykonaniem podbudowy jezdni, 

roboty związane z wykonaniem nawierzchni 

jezdni i poboczy, roboty wykończeniowe. 

112 155,36 112 155,36   

8 
Przebudowa ul. Leśnej  

w Lipowej 

 Prace remontowe: wykonanie podbudowy 

wraz z odwodnieniem i nakładką bitumiczną. 
179 541,34  179 541,34    

9 
Remont ul. Wiejskiej  

w Mechnicach 
Remont nawierzchni wraz z odwodnieniem 29 520,01 29 520,01  

10 
Przebudowa ul. Osadników  

w Ciepielowicach 

Remont nawierzchni i utwardzenie placu przy 

pomniku 
19 880,00 19 880,00  

11 

Utworzenie parkingu  

przy ul. Szkolnej  

(przy szkole)w Dąbrowie 

Roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty 

związane z wykonaniem podbudowy 

parkingu, roboty związane z wykonaniem 

nawierzchni parkingu, roboty 

wykończeniowe. 

58 593,51 58 593,51  

  Razem drogi   1 837 838,97 1 822 043,97 271 421,76 

 

W roku 2019 r. przebudowano 10 dróg gminnych.
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Zadania – Ochrona Środowiska 

Lp. Nazwa zadania Opis 

Wartość 

zadania 

[zł] 

Wartość  

wydatków  

w 2019 roku 

[zł] 

Wartość 

dofinansowania 

[zł] 

1 

Wymiana źródeł 

ogrzewania na ekologiczne 

w gminie  

Dąbrowa – I etap 

działania pilotażowe  

 

Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne 

w gminie Dąbrowa. Program realizowany  

ze środków RPO działanie 5.5 Ochrona 

powietrza w dwóch etapach. Umowa na 

przeprowadzenie działań pilotażowych 

została zawarta 20.09.2019.  W 2019  

w ramach działań pilotażowych poniesiono 

wydatki na audyty energetyczne 

i opracowanie dokumentacji, sfinansowano 

wydatki na opracowanie dokumentacji. 

Zadanie zostanie zrealizowane w latach 

2019-2022  

 

 

 

2 113 314,75 
(z uwzględnieniem 

wkładu 

mieszkańców  

w realizację 
projektu)  

72 527,52  

 

 

718 527,01 

RPO WO 
w  okresie  

realizacji  projektu 

2 

Budowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych  

w Karczowie. 

 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje 

się m. in.: budowę kontenera socjalno-

biurowego, magazynu na odpady 

niebezpieczne, kontenera przeznaczonego na 

punkt wymiany rzeczy używanych, 

magazynu zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego i wyposażenia PSZOK.  

W 2019 r poniesiono wydatki na 

opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego oraz studium wykonalności. 

Umowa na realizację zadania została 

podpisana 30.12.2019.  

1 176 542,48  48 954,00 

 

999 984,57 

RPO WO  

3 
Rewitalizacja zabytkowego 

parku w Skarbiszowie 

W ramach zadania nastąpiło wykonanie 

alejek parkowych, montaż lamp 

oświetleniowych, wykonanie placu zabaw 

oraz siłowni, wykonanie wiaty rekreacyjnej 

oraz elementów małej architektury, 

pielęgnacja istniejącej zieleni. 

401 418,00 387 118,00 

 

 

199 373,00 

PROW 

  

4 
Budowa parku  

w Niewodnikach   

 

Budowa parku w Niewodnikach w celu 

ochrony bioróżnorodności, obejmowała  

nasadzenia, budowę obiektów małej 

architektury, budowę "suchej rzeki" oraz 

budowę alejek parkowych. 

Zadanie ujęte w ramach projektu „Szlakiem 

Odry – ochrona zagrożonych gatunków  

i odtwarzanie siedlisk w gminie Dąbrowa”  

 

 

482 117,08 

 

  

 

 

 

385 457,50 

 

 

  

 

 

0,00 
projekt  

pozytywnie 

 oceniony  

5 
Realizacja programu  

usuwania azbestu w 2019 r. 

Usunięcie z terenu gminy 20,62 ton 

wyrobów zawierających azbest (pokrycia 

dachowe indywidualnych gospodarstw 

domowych)  

13 495,14  13 495,14  

 

13 495,14  

(WFOŚ) 

  Razem ochrona środowiska   4 186887,45 907552,16 1 931 379,72 
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Zadania – Infrastruktura społeczna 

Lp. Nazwa zadania Opis 

Wartość 

zadania 

[zł] 

Wartość  

wydatków  

w 2019 roku 

[zł] 

Wartość 

dofinansowania 

[zł] 

1 
Adaptacja i poszerzenie 

funkcji obiektu świetlicy 

wiejskiej w Ciepielowicach 

 

Roboty budowlane: docieplenie ścian 

zewnętrznych, naprawa dachu, izolacja 

ścian fundamentowych, wykonanie nowej 

posadzki, naprawa tynków, roboty 

malarskie, roboty elektryczne, montaż 

paneli fotowoltaicznych. Zadanie 

zrealizowane w 2019. 

  

378 813,89 378 813,89 

 

220 805,00 

PROW  

2 
Utworzenie Klubu Seniora  

w Nowej Jamce 

 

Roboty rozbiórkowe, wykonanie ścian 

wewnętrznych i sufitów, wykonanie nowej 

posadzki, wymiana stolarki okiennej  

i drzwiowej, wykonanie instalacji wod. 

kan., instalacji elektrycznej 

i oświetleniowej. 

  

234 964,00 234 964,00 

 

150 000,00 

Senior +  

3 
Przebudowa dachu wraz  

z dociepleniem na pawilonie 

sportowym w Prądach 

Położenie warstwy styropianu oraz 

dwukrotne krycie papą termozgrzewalną. 
37 928,88 37 928,88   

4 
Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego 

(dotacja na wkład własny) 

 

Zakup samochodu pożarniczego marki 

Volvo, średni typ GBA 2,5/16 dla OSP 

Dąbrowa. Zadanie zrealizowane w 2019.  

Całkowita wartość samochodu to  

759.894 zł (środki Gminy, NFOŚ/WFOŚ, 

KSRG/MSWIA)  

349 934,78 349 934,78   

5 

Zakup specjalistycznego 

wyposażenia dla 

ochotniczych straży 

pożarnych 

Zakup defibrylatora marki Philips HeartFrx 10 491,33 10 491,33   

6  
Utworzenie sali historycznej 

w zabytkowej remizie OSP 

w Dąbrowie 

 

Zadanie zrealizowane we współpracy z OSP 

Dąbrowa. Gmina przekazała dotację na 

zakup niezbędnych materiałów. Większość 

prac strażacy wykonali społecznie.     

Całkowita wartość zadania to 15.157 zł  

  

9 100,00 9 100,00   

7 
Wdrożenie e usług  

w Urzędzie Gminy 

Dabrowa.   

 

Wdrożenie elektronicznego obiegu 

dokumentów oraz oprogramowania 

"System Informacji Przestrzennej"  

w Urzędzie Gminy Dąbrowa. 

  

18 978,90  18 978,90   

  
Razem infrastruktura  

społeczna 
  1 040 211,78 1 040 211,78 370 805,00 
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Zadania – Edukacja 

 

Lp. Nazwa zadania Opis 

Wartość 

zadania 

[zł] 

Wartość  

wydatków  

w 2019 roku 

[zł] 

Wartość 

dofinansowania 

[zł] 

1 

Utworzenie żłobka  

w Żelaznej. Zmiana 

przeznaczenia budynku 

dotychczasowego gimnazjum 

w Żelaznej i utworzenie  

w nim publicznego żłobka. 

Przebudowa ścian, tynkowanie i malowanie, 

montaż windy kuchennej, wymiana 

instalacji CO, częściowa wymiana instalacji 

elektrycznej, położenie glazury i wykładzin, 

wymiana instalacji wod-kan.  

1 309 499,96 1 274 500,31 

 

900 000,00 

Maluch +  

2 

Wzmocnienie bazy 

dydaktycznej i naukowej 

szkół i placówek 

oświatowych ( w tym zakup 

sprzętu TIK) 

Zakup pomocy dydaktycznych oraz tablic 

interaktywnych do PSP Narok .  
108 276,65 108 276,65 14 000,00  

3 
Modernizacja bazy 

dydaktycznej szkół. 

Remont i malowanie sal lekcyjnych, remont 

stołówki i zaplecza kuchennego (PSP 

Dąbrowa), wymiana wykładzin, stolarki 

drzwiowej, zakup ławek i krzeseł  w 

jednostkach oświatowych, 

187 031,72 187 031,72 8 880,00 

4 
Wzmocnienie bazy 

organizacyjnej szkół  

i przedszkoli. 

Zakup sprzętu komputerowego do szkół  

i przedszkoli (administracja) 
57 394,26 57 394,26   

5 
Wzmocnienie bazy 

dydaktycznej przedszkoli. 

Zakup pomocy dydaktycznych do 

przedszkoli, w tym roboty edukacyjne, 

tablice magnetyczne. (Projekt Dwujęzyczna 

Opolszczyzna - PP Dąbrowa) 

16 985,37 16 985,37   

6 Modernizacja placów zabaw. 
Zakup i remont urządzeń placów zabaw. 

(PP Dąbrowa, PP Chróścina i PP Narok) 
 53 843,19      53 843,19       

  Razem edukacja   1 733 031,15 1 698 031,50 922 880,00 
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Wybrane przedsięwzięcia  

 

Podsumowanie 

 

      

Lp. Rodzaj realizowanych zadań 
Wartość zadań 

[zł] 

Wartość  

wydatków 

 w 2019 roku [zł] 

Wartość  

dofinansowania [zł] 

1 Drogi 1 837838,97 1 822 043,97 271 421,76 

2 Ochrona Środowiska 4 186 887,45 907 552,16 1 931 379,72 

3 Infrastruktura Społeczna 1 040 211,78 1 040 211,78 370 805,00 

4 Edukacja  1 733 031,15 1 698 031,50 922 880,00 

  

 

Razem 

  

8 797969,34 

  

5 467839,41 

  

3 496 486,48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parking przy PSP w Dąbrowie

 

Świetlica  w Ciepielowicach

 

Lipowa, Świetlica Wiejska

 

Mechnice, ul. Niemodlińska
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Przedsięwzięcia remontowo inwestycyjne prowadzone  

przez inne podmioty na terenie Gminy Dąbrowa   

 

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok  

DOTACJE: 

Gmina Dąbrowa przekazała dotację dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pod nazwą 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555",  

na podstawie umowy z dnia 15.10.2019 r. 

2019 150.000,00 zł 

2020 250.000,00 zł  

Całkowita wartość  inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich to 10.767.401,49 zł  

Zadanie obejmowało: 

• rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 459na długości 1,9 km, 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, 

• budowę nowej nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G, o nośności 115 kN/oś, 

• budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 

• budowę ciągu pieszo-rowerowego, 

• przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową, przebudowę około 80 istniejących  

zjazdów indywidualnych i publicznych na poszczególne posesje, 

• przebudowę istniejących przepustów drogowych, 

• budowę poboczy gruntowych o szerokości ok. 1,25 m, 

• przebudowę/budowę przydrożnych rowów odwadniających, 

• przebudowę/ budowę przepustów pod drogami i zjazdami, 

• budowę zatok autobusowych, 

• przebudowę/ zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, 

• wykonano 5 przejść dla pieszych z oświetleniem oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu  

( bariero-poręcze, kocie oczka), 

• budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem gromadzącym deszczówkę, 

• budowę oświetlenia w miejscach wymaganych w związku z przebudową drogi, 

• przebudowę sieci teletechnicznej, 

• urządzenie zieleni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga Narok

 

Zbiornik w Naroku 
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2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice 

DOTACJE: 

Gmina Dąbrowa przekazała dotację dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pod nazwą 

"Rozbudowa dogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice"  

2019 200.000,00 zł 

Całkowita wartość  inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich to 4.266.425,00 zł  

Zadanie obejmowało: 

• rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 435 na długości 1,01 km, 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, 

• budowę nowej nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G, o nośności 115 kN/oś, 

• budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 

• budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej, 

• przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową, przebudowę istniejących zjazdów 

indywidualnych i publicznych na poszczególne posesje, 

• przebudowę istniejących przepustów drogowych, 

• budowę poboczy gruntowych o szerokości ok. 1,25 m, 

• przebudowę/budowę przydrożnych rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej, 

• przebudowę/ budowę przepustów pod drogami i zjazdami, 

• budowę zatok autobusowych, 

• przebudowę/ zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, 

• budowę elementów bezpieczeństwa ruchu ( bariero-poręcze, kocie oczka), 

• budowę oświetlenia w miejscach wymaganych w związku z przebudową drogi, 

• przebudowę sieci teletechnicznej, 

• urządzenie zieleni. 

3. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Prądy 

Na długości 0,7 km została wyremontowana nawierzchnia drogi – położona została nowa warstwa 

asfaltu. Wykonano również przejście dla pieszych na wysokości przedszkola. 

4. Rozbudowa sieci gazociągowej na terenie gminy 

W Gminie Dąbrowa miejscowości Chróścina i Mechnice posiadają dostęp do sieci gazowej.  

W 2019 r. Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. wyłoniła wykonawców na wykonanie sieci gazowej 

w Dąbrowie i Żelaznej. Przedstawiciele urzędu Gminy aktywnie uczestniczyli  

w spotkaniach z mieszkańcami na ten temat i współdziałali z inwestorem w celu szybkiego rozpoczęcia 

prac (diagnoza zapotrzebowania mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, przygotowanie budynków 

użyteczności publicznej do zmiany systemu ogrzewania). 

 

5. Budowa gazociągu na terenie gminy 

Na terenie gminy Dąbrowa realizowane było zadanie „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław 

DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną 

 do jego obsługi, obejmującego:Odcinek I – Brzeg – Zębice – Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek 

II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”.Gazociąg przechodzi przez teren miejscowości 

Skarbiszów i Karczów. Prace realizowane są w latach 2019-2020 

 

6. Budowa obwodnicy Niemodlina 

W 2019 r. realizowane były prace projektowe związane z realizacja zadania „Budowa Obwodnicy  

m. Niemodlin w ciągu DK 46”. Inwestycję prowadzi Krajowa Dyrekcja Dróg i Autostrad. 
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Zadania przygotowane w 2019 roku do realizacji w najbliższych latach 

Wniosek o dofinansowanie znajduje się w przygotowaniu lub w trakcie oceny 

Lp. Nazwa projektu Wartość projektu 
Wartość 

dofinansowania 

Źródło  

finansowania 

uwagi 

Data złożenia 

wniosku o 

dofinasowanie 

1 
Budowa kanalizacji sanitarnej  

w Skarbiszowie 
      3 916 498,13            1 993 518,00     

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 
25.09.2019 

2 

Wymiana źródeł ogrzewania na 

ekologiczne w gminie Dąbrowa  

– II etap 
      1 728 651,82               587 741,62     

 Regionalny 

Program Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego na lata 

2013-2020 

14.11.2019 

3 
Przebudowa wnętrza świetlicy 

wiejskiej w Lipowej 
         245 666,02               156 317,00     

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 
25.09.2019 

4 

Przebudowa wraz z 

termomodernizacją budynku 

użyteczności publicznej - budynek 

świetlicy wiejskiej z kaplicą  

w Lipowej przy ul. Dębowej 2 

         453 585,56               326 581,60     

 Regionalny 

Program Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego na lata 

2013-2020 

20.05.2019 

5 
Przebudowa wnętrza świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Mechnice 
         182 959,37               155 515,46     

 Regionalny 

Program Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego na lata 

2013-2020 

31.10.2019 

6 

Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej w Gminie Dąbrowa 
           25 000,00                 25 000,00     

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki 

Wodnej 

19.12.2019 

7 
Przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w obrębie Siedliska. 
         305 400,50               163 050,00     

Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych 
30.12.2019 

8 

Szlakiem Odry- ochrona zagrożonych 

gatunków i odtwarzanie siedlisk  

w gminie Dąbrowa 
      1 279 296,81            1 087 402,28     

 Regionalny 

Program Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego na lata 

2013-2020 

26.08.2019 

9 

Rolkowisko - budowa bieżni do celów 

rekreacyjnych przy boisku  

w miejscowości Dąbrowa  

wraz z remontem zaplecza sanitarnego 

         407 355,35               300 000,00     
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

10.06.2019 

wnioskodawca 

organizacja 

pozarządowa 
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Dąbrowa, projekt Rolkowisko

 

Lp. Nazwa projektu Wartość projektu 
Wartość  

dofinansowania 

Źródło  

Finansowania 

uwagi 

Data złożenia 

wniosku o 

dofinasowanie 

10 

Umiem pływać - program nauki 

pływania dla dzieci szkół 

podstawowych 
           21 000,00                 10 800,00     

Ministerstwo Sportu 

i Turystyki 
08.11.2019 

11 

Resortowy program rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

"MALUCH+"2020 (działalność 

Publicznego Żłobka w Żelaznej) 

         455 900,00                 70 500,00     
Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej 
12.11.2019 

12 

Przedszkola dla wszystkich  

przyjazne 2  

(projekt którego liderem jest 

 Miasto Opole) 

            138 000,00               138 000,00     

Europejski Fundusz 

Społeczny w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Opolskiego na lata 

2014– 2020 

01.09.2019 

wartość 

projektu 

wykazana w 

odniesieniu do 

Gminy 

Dąbrowa 

13 
Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa w 2020 roku 
              30 000,00                 24 000,00     Budżet Państwa 12.12.2019 

 

 

 

Razem       9 189313,56            5 038425,96     
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Planowanie przestrzenne 
 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.  

 

1. Na terenie Gminy Dąbrowa obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa przyjęte uchwałą Rady Gminy Dąbrowa 

Nr V/21/11 z dnia 10 lutego 2011 r.   

 

Dokument ten wymaga aktualizacji w związku ze zmianą przepisów prawa tj. ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przepisów odrębnych. 

 

Potrzeba zmiany Studium wynika również z konieczności dostosowania tego dokumentu  

do istniejącego już zagospodarowania, to jest do wydanych decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu, jak również do zmienionych granic administracyjnych Gminy 

Dąbrowa po dniu 1 stycznia 2017 r. 

 

2. W latach 2018 - 2019 trwały prace nad aktualizacją opracowania zmiany studium  

dla obrębu Ciepielowice (do zmiany studium przystąpiono w 2017 r.), zaktualizowany 

dokument planuje się przyjąć w 2020r. 

 

3. W 2019 podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Karczów- 

pow. ok. 685,28 ha.  

 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.  

 

Na terenie gminy obowiązuje 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wraz ze zmianami o łącznej powierzchni ok. 159 ha, co stanowi zaledwie 1,4 % powierzchni gminy.  

W roku 2019 w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego: 

1. Trwały prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla miejscowości Ciepielowice – pow. 431,03 ha. 

2. Trwały prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie wsi  Narok – pow. 1.724,54 ha. 

3. Trwały prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów – pow. 140 ha. 

4. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu wsi Prądy w rejonie „węzła 

Opole Zachód” - pow. ok. 160 ha. 

5. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego część obrębu wsi Chróścina - pow. ok. 180 ha. 

 
W związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego dla większości terenów gminy,  wydaje 

się decyzje o warunkach zabudowy. 
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Niewielki obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego powoduje,  

że w 2019 roku wydano 130 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:  

 

decyzje o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną   110 

(w tym 7 decyzji na rozbudowę i przebudowę budynków mieszkalnych) 

 

decyzje o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkaniowo-usługową      1 

decyzje o warunkach zabudowy pod zabudowę usługową       5 

decyzje o warunkach zabudowy pod zabudowę zagrodową       2 

decyzje o warunkach zabudowy dla innego rodzaju zabudowy                  12 

w tym zabudowy gospodarczej oraz budowę farmy fotowoltaicznej.  

 

W związku z intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy w 2019 

roku zostało wydanych 15 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, 

rozbudowę i przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej (w miejscowościach skanalizowanych), sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej oraz 

budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.   

Wydano również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch 

parków wiejskich, utworzenie skweru, budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w Karczowie, rozbudowę przedszkola, budowę sali gimnastycznej oraz przebudowę świetlicy.  

W 2019 r. w celu ułatwienia dostępu do elektronicznych rejestrów oraz usprawnienia 

procesów inwestycyjnych uruchomiono System Informacji Przestrzennej Gminy Dąbrowa.  

System informacji przestrzennej skierowany jest do mieszkańców, przedsiębiorców, potencjalnych 

inwestorów jak i jednostek administracji publicznej. Zawiera on informacje dotyczące konkretnych 

działek i ich przeznaczenia w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wraz 

z dostępem do numerów uchwał, pełnych treści uchwał jak również możliwości wydruku.  

W systemie można również znaleźć informacje na temat: kategorii dróg, nazw ulic,  nieruchomości 

znajdujących się na obszarze objętym ochroną przyrody, na obszarze zagrożonym powodzią, a także na 

obszarze objętym formą ochrony zabytków.  
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PROJEKT „PRZESTRZEŃ GMINNA – LOKALNA WARTOŚĆ”  

Gmina Dąbrowa w 2019 r. uzyskała grant w wysokości 50.000 zł na realizację konsultacji 

społecznych  na działania w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach 

projektu „PRZESTRZEŃ GMINNA – LOKALNA WARTOŚĆ” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich w Warszawie. Instytucją 

zarządzająca projektem jest Ministerstwo Rozwoju. 

 

W 2019 roku pracownicy Urzędu Gminy skorzystali ze specjalistycznych szkoleń dotyczących: 

planowania i organizacji konsultacji społecznych, partycypacyjnego tworzenia dokumentów 

planistycznych, największych i najczęstszych kontrowersji związanych  

z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz informatyzacji 

dokumentacji planistycznej gminy.  

 

W ramach grantu w 2020 r. zaplanowane zostały konsultacje społeczne dotyczące opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa  

w obrębie wsi Narok, które polegać będą na przeprowadzeniu: badania ankietowego (ankieta 

internetowa), spotkania otwartego, spotkania konsultacyjnego oraz spaceru badawczego. 

PROJEKT „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE OPOLSKIM”  

W dniu 19.12.2019 r. Gmina Dąbrowa podpisała Umowę  z Województwem Opolskim  

w sprawie uczestnictwa w projekcie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Priorytet II 

„Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej 

jakości usługi administracyjne” 

Projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” realizowany jest przez 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 

pomiędzy Województwem Opolskim a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem tego 

projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Wartość projektu wynosi 924 803,75 zł, w tym dofinansowanie dla Województwa Opolskiego  

w kwocie 832 323,37 zł. 

Uczestnicy projektu - 37 jednostek samorządu terytorialnego - otrzymają wsparcie szkoleniowo 

doradcze i uczestniczyć będą w procesie certyfikacji. Elementem projektu jest poprawa jakości  

obsługi inwestora w samorządach. 

 

 

 

 

 

  

Prądy, węzeł – tereny inwestycyjne
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Infrastruktura drogowa 
 

Sieć drogowa w Gminie Dąbrowa: 

1. Drogi Krajowe  20,241 km     (DK 46, DK 94 i  autostrada A4) 

2. Drogi Wojewódzkie  24,178 km    (NR 435, 459,464)  

3. Drogi Powiatowe  28,203 km    (NR 1719, 1720, 1756, 1759,1760, 1761, 1769) 

4. Drogi Gminne  17,191 km     

 

Przez teren Gminy Dąbrowa przebiega autostrada A4. 

Długość ścieżek  rowerowych      1 km (Mechnice) 

Długość szlaków  rowerowych      68 km. 

 

W roku 2019 zostało przebudowanych / wyremontowanych  

 

dróg gminnych  2.035 m 

 dróg wojewódzkich 3.665 m (Narok 1.955 m, Mechnice 1.010 m, Prądy 700 m)  

 

  
Dąbrowa, ul. Malinowa i ul. Jagodowa i Poziomkowa

 

Chróścina, ul. Kolejowa

 

Lipowa, ul. Leśna

 

Ciepielowice, ul. Akacjowa
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Ochrona środowiska 
 

 

Działania związane z ochroną środowiska należą do priorytetowych zadań realizowanych przez 

gminę. Dbałość o ochronę zasobów naturalnych i zrównoważony rozwój to podejście, które powinno 

być reprezentowane we wszystkich aspektach działania gminy.  

Zdrowe środowisko to zdrowie naszych dzieci i przyszłych pokoleń. 

Działania podejmowane przez Gminę w 2019 w zakresie ochrony środowiska: 

 

1. BUDOWA PARKU W NIEWODNIKACH 

W 2019 roku Gmina Dąbrowa zrealizowała zadanie pod nazwą Park w Niewodnikach,  

na działkach  nr 232/1, 232/2 obręb Niewodniki. 

Realizacja projektu miała na celu ochronę bioróżnorodności i odtworzenie zbiorowiska siedliska grądu 

środkowo europejskiego – 9170 – Galio-Carpinetum wymienionego w załączniku nr I do Dyrektywy 

Siedliskowej, poprzez wprowadzenie nasadzeń drzew (239 sztuk) i krzewów (1.032 szt.) 

charakterystycznych i wyróżniających dla tego zespołu.  

Ponadto w ramach zadania wykonane zostały elementów edukacyjne, które na obszarze parku występują 

jako: platformy obserwacyjne, podest edukacyjny, polana edukacyjna z tablicami informacyjnymi oraz 

tabliczki z nazwami roślin. Elementy te rozmieszczone na całym obszarze parku umożliwiają 

prowadzenie lekcji poglądowych, warsztatów przyrodniczych czy wycieczek z zakresu ekologicznego 

poprzez obserwacje zbiorowiska jaki i poszczególnych gatunków faunyi flory.  

Powstały układ komunikacyjny obejmuje alejki  piesze, które łączą boisko sportowe ze świetlicą 

wiejską, dzięki czemu zwiększone zostało bezpieczeństwo mieszkańców zmuszonych pokonywać  

tę trasę przy ruchliwej drodze (ul. Opolska). Aleję wzbogaca element dekoracyjny w postaci „suchej 

rzeki” nawiązującej do starorzecza Odry. Ponadto wprowadzone zostały elementy małej architektury 

parkowej w postaci ławek wypoczynkowych, leżaków, stojaków na rowery, koszy na śmieci, tabliczek 

informacyjnych.  

Wartość wykonanych prac to        482.117,08 zł    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żelazna, sieć gazowa 

 

Park w Niewodnikach
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2. BUDOWA PARKU W SKARBISZOWIE – szczegółowy opis strona 51. 

 

 

3. ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Gmina Dąbrowa dąży do stosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności 

publicznych.  

W ramach zadania pn.: „Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej  

w Ciepielowicach” zostały zamontowane nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne o mocy 11,7 kWp wraz 

z instalacją umożliwiającą przekazanie nadmiaru produkowanej energii do sieci energetycznej. 

Zarządzanie i kontrola nad prawidłowym działaniem instalacji oraz ogniw odbywa się zdalnie poprzez 

sieć internetową. Dzięki temu rozwiązaniu zminimalizowano koszty utrzymania obiektu. Produkowana 

energia pokrywa ponad 80% rocznego zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. 

 

4. OCHRONA POWIETRZA  

– DOFINANSOWANIE WYMIANY  INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 

 

A. W roku 2019 r. uzyskała dofinansowanie projektu pn.: „Wymiana źródeł ogrzewania na 

ekologiczne w gminie Dąbrowa etap I - działania pilotażowe” z RPO WO na lata 2014-2020.  

 

wartość zadania                2.113.314,75 zł 

w tym dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020      718.527,01 zł 

 

 

W ramach projektu wymienione zostaną piece węglowe na piece ekologiczne.  

Liczba beneficjentów – 110 gospodarstw domowych.  

 

Gospodarstwa domowe otrzymają dofinansowanie do wydatków, koniecznych do realizacji inwestycji 

związanej z wymianą starego źródła ciepła wg. następujących zasad: 

1) zakup i instalacja kotła na biomasę lub kotła gazowego lub pieca/ów elektrycznych-  dotacja  

w wysokości: 34% ze środków RPO, jednak nie więcej niż 5 100,00 zł oraz 66% z Budżetu Gminy 

Dąbrowa, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł; albo 

2) zakup i instalacja pompy ciepła - dotacja w wysokości: 34% ze środków RPO, jednak nie więcej 

niż 6 800,00 zł oraz 66% z Budżetu Gminy Dąbrowa, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł; albo 

3) zakup i instalacja pieca elektrycznego wraz z panelami fotowoltaicznymi (minimalna moc paneli 

fotowoltaicznych – 4,81 kW)  -  dotacja w wysokości: 34% ze środków RPO, jednak nie więcej niż 

10 200,00 zł oraz 66% z Budżetu Gminy Dąbrowa, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł; albo 

4) zakup i instalacja pompy ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi (minimalna moc paneli 

fotowoltaicznych – 4,81 kW) -  dotacja w wysokości: 34% ze środków RPO, jednak nie więcej niż 

13 600,00 zł oraz 66% z Budżetu Gminy Dąbrowa, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł. 
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B. W roku 2019 r. Gmina Dąbrowa złożyła kolejny wniosek, celem uzyskania dotacji  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2013-2020, pn. 

„Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – II etap”. 

 

Wartość projektu                 1.728.651,82 zł 

w tym dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020   587.741,62 zł.   

 

Liczba beneficjentów – 89 gospodarstw domowych. 

 

 

5. PROGRAM LIFE 

 

Gmina przystąpiła do partnerskiego programu Life zainicjowanego przez Samorząd 

Województwa. Projekt został złożony do Komisji Europejskiej, a jego celem jest wdrożenie systemu 

zarządzania jakością powietrza poprzez utworzenie  stanowiska specjalisty - gminnego koordynatora 

jakości powietrza, zakup wyposażenia i oprogramowania dot. monitorowania powietrza, 

przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców oraz wprowadzenie narzędzi IT 

ułatwiających realizację Programu Ochrony Powietrza. Do projektu przystąpiło 26 gmin z terenu 

województwa opolskiego. 

W dniu 19.06.2019r. Województwo Opolskie złożyło Wniosek do Komisji Europejskiej 

pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”. 

Partnerami  projektu zostało również Ministerstwo Rozwoju, Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Kraj Morawsko-Śląski i Kraj Ołomuniecki. Projekt uzyskał 

promesę w wysokości 40% kosztów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej.  

Obecnie projekt otrzymał akceptację Komisji Europejskiej i czeka na wdrożenie.  

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

W roku 2019 odbiór odpadów komunalnych (i ich zagospodarowanie) z terenu nieruchomości 

zamieszkałych i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, realizowany był przez firmę 

Remondis Opole Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej z Gminą Dąbrowa. 

 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet uchwał.  

Dotyczą one przede wszystkim:  

• metody, na podstawie której naliczana jest opłata „śmieciowa”;  

• stawek tych opłat;  

• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę;  

• terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat;  

• wzoru deklaracji, który składa się w Urzędzie Gminy Dąbrowa, celem ustalenia 

wysokości opłaty dla danego gospodarstwa domowego  

• oraz usług dodatkowych, które świadczy Gmina w związku z funkcjonowaniem systemu 

odpadowego. 
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Koszty poniesione z związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych w 2019 r. 

 

Wydatki ogółem systemu  gospodarowania odpadami 

komunalnymi (1+2), w tym: 1 261 796,44 zł 

1. wydatki bieżące, w tym:                           1 212 842,44 zł 

wydatki z tytułu umowy zawartej z operatorem związane 

z realizacją zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych"  1 108 209,56 zł 

2. wydatki majątkowe (budowa PSZOK) 48 954,00 zł 

 

 

Ilość odpadów odebranych na terenie Gminy 

Na podstawie sprawozdań firm, zajmujących się odbiorem odpadów na terenie Gminy Dąbrowa, można 

wskazać ilość odebranych / zebranych odpadów w danym roku. 

Według stanu z dnia 31 marca 2020 r, w roku 2019 odebrano z Gminy Dabrowa 2.477,06 ton odpadów. 

 

6. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  

w miejscowości Karczów. 

 

W 2019 r. rozpoczęły się prace związane z powstaniem nowoczesnego punktu selektywnej 

zbiórki odpadów na terenie gminy. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się m. in.: budowę 

kontenera socjalno-biurowego, magazynu na odpady niebezpieczne, kontenera przeznaczonego  

na punkt wymiany rzeczy używanych, magazynu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

i wyposażenia PSZOK. Przewidziano zakup nowoczesnego butelkomatu, który pozwoli  na udzielanie 

bonusów mieszkańcom, segregującym i przekazującym na PSZOK butelki typu pet. 

 

W 2019 r. poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium 

wykonalności, w wysokości 48 954,00 zł.  

 

Umowa na realizację zadania została podpisana 30.12.2019. 

 

wartość zadania inwestycyjnego                            1.176.452,48 zł 

w tym dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020      999.984,57 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSZOK, w Karczowie 

 

Butelkomat
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7. USUWANIE AZBESTU 

 

W ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Dąbrowa na lata 2013 – 2032”  w 2019 r. usunięto z terenu gminy 20,62 ton wyrobów zawierających 

azbest, dla porównania w 2018 r. usunięto z terenu gminy 9,74 ton wyrobów zawierających azbest. 

Wydatki związane z realizacją tego zadania w wysokości 13.495,14 zł zostały w całości 

sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. 

 

GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA  

 

Dostęp do sieci wodociągowej. 

Długość czynnej sieci wodociągowej według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosi 76.845 mb. 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 96% gospodarstw.  

 

Dostęp do sieci kanalizacyjnej w gminie:  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na dzień 01.01.2019 r. wynosiła 71.600 mb.  

W trakcie roku wybudowano 484 m sieci. 

Na dzień 31.12.2019 r. istniało 1561 przyłączy do sieci kanalizacyjnej 

Miejscowości skanalizowane: Mechnice, Chróścina, Dąbrowa, Ciepielowice, Żelazna, Karczów. 

Miejscowości bez kanalizacji: Prądy, Siedliska, Nowa Jamka, Lipowa, Skarbiszów, Narok, 

Niewodniki. 

 

Eksploatatorem sieci wodociągowej na terenie gminy Dabrowa jest Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Komprachcicach. Eksploatatorem sieci kanalizacyjnej jest Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie. Gmina Dąbrowa jest członkiem Związku Gmin 

„PROKADO”, który zaopatruje gminę w wodę. Ścieki z terenu gminy Dąbrowa odprowadzane  

są do oczyszczalni w Opolu.  Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało w 2019 r.  

67 % gospodarstw. 

 

 

8. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARBISZOWIE  

 

W roku 2019 przygotowany został wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie”. 

Realizacja tego zadania służyć będzie  poprawie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa 

poprzez wybudowanie w Skarbiszowie  7,805 km sieci kanalizacyjnej wraz z 77 przyłączami 

kanalizacyjnymi oraz liczbą planowanych odbiorców wynoszącą 313 osób.  

 

Realizacja inwestycji planowana jest na 2021 rok 

 

Wartość projektu to     3.916.498,13 zł     

Wnioskowana wartość dofinansowania to  1.993.518,00 zł   
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11. INWENTARYZACJA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH  

W roku 2008 został uchwalony Program Ochrony Środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą  

2012-2015. Dokument ten nie został zaktualizowany. Obowiązek uchwalenia Programu Ochrony 

Środowiska i przedstawienia raportu z jego realizacji wynika z art. 18 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 

W 2019 r. opracowano wniosek o dofinansowanie projektu „Szlakiem Odry – ochrona 

zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w Gminie Dąbrowa”  w ramach RPO WO 2014-2020.  

W projekcie przewidziano sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej i ekofizjografii  Gminy 

Dąbrowa. Są to dokumenty niezbędne do opracowania Programu Ochrony Środowisko, których 

wykonanie oszacowano na 100.000 zł. Wykonanie tych dokumentów w ramach projektu pozwoli na 

uzyskanie dofinansowania na ten cel w wysokości 85% wartości wydatków. 

 

12. WARSZTATY EKOLOGICZNE WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ ZIELONA AKCJA 

 

W 2019 r. Gmina Dąbrowa rozpoczęła współpracę z Fundacją Zielona Akcja. Dwukrotnie 

przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczne. 

 

17.04.2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie miało miejsce spotkanie warsztatowe pt. "Jak łagodzić 

skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne". Spotkanie poprowadzili eksperci Fundacji 

Ekologicznej "Zielona Akcja" w ramach projektu: "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacji  

do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności". 

21.05.2019 r miało miejsce kolejne spotkanie dedykowane społeczności lokalnej w Ciepielowicach,  

na którym omawiano pomysł adaptacji i rewitalizacji parku w Ciepielowicach. 

Została przeprowadzona wizytacja miejsc o szczególnym znaczeniu dla poprawy małej retencji. 

W wyniku współpracy została opracowana „Koncepcja rewitalizacji Parku w Ciepielowicach jako 

miejsca adaptacji do zmian klimatu: inwentaryzacja dendrologiczna, wstępne rozpoznanie 

układu kompozycyjno-krajobrazowego parku, rekomendacje”. 

 

Gmina nie poniosła wydatków związanych ze współpracą z Fundacją Zielona Akcja.  

Koncepcja rewitalizacji Parku w Ciepielowicach
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Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa 
          

Dzięki aktywności i zaangażowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych wzrasta bezpieczeństwo  

i poziom ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Gminy Dabrowa. 

Liczba jednostek OSP  - 4 

 

 

Jednostka OSP 

Liczba członków OSP 

ogółem (zwyczajni, 

honorowi, 

wspierający, 

Młodzieżowe Drużyny 

Pożarnicze) 

Liczba członków, 

którzy mogą 

wziąć udział w 

akcjach 

ratowniczo-

gaśniczych 

Liczba 

wyjazdów 

do zdarzeń 

w 2019 r. 

 

Liczba samochodów  

pożarniczych 

OSP 

Chróścina 

44 15 22 Star 244 – 1986 r.        

VW Transporter – 1992r. 

 

OSP  

Dąbrowa 

 

62 

 

28 

 

63 

STEYER   –  1991 r. 

VW M.A.N – 1986r. 

(sprzedany w 2020r.) 

VOLVO – 2019r. 

OSP  

Narok 

30 13 11 MAGIRUS – 1973r. 

OSP  

Żelazna 

69 23 22 IVECO MAGIRUS 1994r. 

JELCZ – 1995r. 

FORD RANGER – 2010r. 

 

Ogółem 

 

 

205 

 

79 

 

118 
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Jednostki OSP Dąbrowa i  OSP Żelazna są włączone do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. 

Na działalność związaną z zapewnieniem działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

wydatkowano z budżetu gminy środki w ogólnej wysokości 520.067,00 zł, w tym  wydatki na bieżącą 

działalność 170.132,00zł. i 349.935,00 zł dotacja dla OSP Dąbrowa na zakup średniego samochodu 

pożarniczego marki VOLVO. 

 

  

Zakup samochodu pożarniczego dla  

OSP Dąbrowa

 

 

Ogólny koszt zakupu nowego średniego samo-

chodu pożarniczego dla jednostki OSP Dą-

browa to kwota 759.894,00zł, w tym: 

dotacja Gminy Dąbrowa – 349.934,78 zł. 

dotacja  Krajowego Systemu  Ratowniczo-Ga-

śniczego /MSWiA – 150.000,00zł 

dotacja Narodowego/Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej 

– 259.959,22 zł. 
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PROJEKTY POZABUDŻETOWE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OSP 

Jednostki OSP w celu pozyskania dodatkowych środków  finansowych na zakup niezbędnego 

sprzętu czy remontów   przystępowały do konkursów ogłaszanych przez np. firmy ubezpieczeniowe, 

a także ubiegały się o dofinansowanie  z MSWiA i  z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  

za pośrednictwem KM PSP w Opolu. 

1. OSP Dąbrowa oprócz wymienionych kwot do zakupu samochodu pozyskała  dodatkowo 

kwotę 51.930,00zł(NFOŚiGW, KSRG, MSWiA, Urząd Marszałkowski, FSUR, darowizny 

i inne środki).  

2. OSP Chróścina pozyskała 14.500,00zł 

(MSWIA, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Rolniczego) 

3. OSP Żelazna pozyskała 29.270,00 zł 

(MSWiA, KSRG, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Rolniczego) 

Jednostki OSP, z własnej inicjatywy pozyskały łącznie : 95.700,00 zł 

 

W celach szkoleniowych w dniu 21.09.2019 r. zorganizowano gminne ćwiczenia  z zakresu 

ratownictwa technicznego i pierwszej pomocy na terenie przyległym do remizy OSP  i na parkingu 

przed Urzędem Gminy. W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie jednostki. 

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy zorganizowano w dniu 

14.09.2019 r. na boisku sportowym w Żelaznej.  

Udział w zawodach poszczególnych jednostek OSP: 

1. OSP Chróścina – 3 drużyny ; 

Męska Drużyna Pożarnicza, Młodzieżowa Drużyna chłopców  i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

dziewcząt.  

Męska Drużyna OSP Chróścina reprezentowała gminę na szczeblu powiatu, gdzie zajęła  

5 miejsce. 

2. OSP Dąbrowa  –   2 drużyny: Męska Drużyna Pożarnicza i Harcerska Drużyna Pożarnicza; 

3. OSP Narok – 2 drużyny: Męska Drużyna Pożarnicza i Kobieca Drużyna Pożarnicza. 

4. OSP Żelazna – 3 drużyny:  Męska Drużyna Pożarnicza, Kobieca Drużyna Pożarnicza, Harcerska 

Drużyna Pożarnicza – Dziewczęca; 

Sekcja Kobieca z OSP Żelazna reprezentowała naszą Gminę na Powiatowych  Zawodach 

zajmując I miejsce, oraz na Krajowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych dla OSP,  

które miały miejsce  w Polanicy Zdroju w dniach 30-31.08.2019 r. i 01.09.2019 r.  

Drużyna z Żelaznej zajęła tam  15 miejsce w kraju. 

 

 

Informacja dotycząca  wymiany i naprawy hydrantów  na terenie Gminy Dąbrowa w latach  

2017-2019. 

 

W trakcie dokonanego z udziałem ZGKiM Komprachcice w 2017r. przeglądu stanu 

technicznego na terenie Gminy Dąbrowa, stwierdzono 103 szt.  niesprawnych hydrantów. 

W 2019 r. z budżetu gminy pokryto wydatki na zakup nowych hydrantów  w wysokości 

25.872,50 zł.W latach 2017 – 2019 wymieniono  oraz naprawiono 88 hydrantów, w tym 24 w roku 2019 

(Ciepielowice – 5szt., Dąbrowa – 8szt., Lipowa – 3szt., Nowa Jamka 1szt., Skarbiszów -7szt.) 
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. 

Lp. Rodzaj mienia Adres Pow. użytkowa 

w m² 

Stan techniczny 

1. Lokal mieszkalny Dąbrowa ul. Zamkowa 5/1 13,50 zły 

2. Lokal mieszkalny Dąbrowa, ul. Zamkowa 5/6 41,26 dobry 

3. Lokal mieszkalny Chróścina ul. Niemodlińska 20 147,07 dobry 

4. Lokal mieszkalny Chróścina ul. Niemodlińska 8c 56,24 dobry 

5. Lokal mieszkalny Chróścina ul. Niemodlińska 8d 46,48 dobry 

6. Lokal mieszkalny Chróścina ul. Niemodlińska 8d 46,48 dobry 

7. Lokal mieszkalny Chróścina ul. Niemodlińska 35 122,00 dobry 

8. Lokal mieszkalny Dabrowa, ul. Kolejowa 6A/5 51,40 dobry 

9. Lokal mieszkalny Dąbrowa ul. Kolejowa 6B/6 31,48 dostateczny 

10. Lokal mieszkalny Mechnice ul. Niemodlińska 61 56,20 dobry 

11. Lokal mieszkalny Żelazna ul. Opolska 37 58,00 dobry 

12. Lokal mieszkalny  Opole (Sławice ul. Opolska 34) 49,86 dostateczny 

13. Lokal mieszkalny Opole (Sławice ul. Szczęśliwa 2) 36,00 dobry 

14. Lokal mieszkalny Opole (Sławice ul. Szczęśliwa 2) 38,58 dobry 

15. Lokal mieszkalny Opole (Sławice ul. Szczęśliwa 2) 62,85 dobry 

 
W poniższej tabeli przedstawiono lokale socjalne stanowiące własność gminy.  

Lp. Rodzaj mienia Adres Pow. 

użytkowaw m² 

Stan techniczny 

1. Lokal socjalny Prądy ul. Niemodlińska 66 70,30 dostateczny 

2. Lokal socjalny Prądy ul. Niemodlińska 66 69,20 dostateczny 

 

Czynsz za najem lokali mieszkalnych i socjalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy 

ustalany jest na podstawie Zarządzenia nr SEK.0050.11.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 lutego 

2014 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych tworzących mieszkaniowy 

zasób gminy. 

W Gminie Dąbrowa obowiązywał Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym  

Zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2013 -2017 przyjęty uchwałą nr XXXIII/243/13 Rady Gminy 

Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013 r., zmieniony uchwałą nr XXXVI/285/14 Rady Gminy Dąbrowa  

z dnia 27 lutego 2014 r.. Opracowywany jest projekt nowego Programu, który zostanie uchwalony  

w 2020r. 

Na podstawie §1 pkt 2 lit. d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie 

ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz 

zmiany nazwy gminy (Dz. U. poz. 1134) 1 stycznia 2017 r. z gminy Dąbrowa włączono  

do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Opole obszar obrębu ewidencyjnego 

Sławiceo powierzchni 616,94 ha, obszar obrębu ewidencyjnego Wrzoski  o powierzchni  

593,63 ha oraz części obszaru ewidencyjnego Karczów. Gmina Dąbrowa przekazała w użyczenie 

Miastu Opole mienie służące realizacji zadań gminy na rzecz mieszkańców, takie jak budynki szkół, 

przedszkoli, budynków OSP i innych obiektów użyteczności.   

W 2019 roku toczyły się rozmowy z Miastem Opole dotyczące uregulowania spraw 

związanych z przekazaniem mienia w związku z nowym podziałem administracyjnym gmin. 
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Informacja o stanie mienia gminy 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości wynosiła ogółem 

317, 9894 ha.  

 

miejscowość obszar [ha] 

Chróścina 23,0328 

Ciepielowice 15,7536 

Dąbrowa 37,2723 

Karczów 20,3979 

Lipowa 16,5496  

Mechnice 16,2525 

Narok 23,0104 

Niewodniki 28,0993 

Nowa Jamka 18,1466 

Prądy 18,0000 

Siedliska 8,9397 

Skarbiszów 17,5960 

Żelazna 34,9709 

  

Opole Sławice 22,2539 

Opole Wrzoski 17,7139 

 

Razem  317, 9894 ha 

 

 

W użytkowaniu wieczystym pozostawało 3,4347 ha gruntów położonych w Dąbrowie, Karczowie, 

Niewodnikach, Sławicach i Żelaznej z czego: 

1) w użytkowaniu osób prawnych – 1,6354 ha, 

2) w użytkowaniu osób fizycznych – 1,7993 ha. 

 

 

W 2019 r. przekazano w użyczenie: 

 

1) na czas nieoznaczony część nieruchomości o pow. 115,66 m² położonej w miejscowości Lipowa 

przy ulicy Dębowa 2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 89  

z arkusza mapy 1 o pow. 0,6100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę nr OP1O/00107943/7 na rzecz Parafii św. Wawrzyńca  

w Dąbrowie na potrzeby społeczne; 

 

2) na czas oznaczony tj. od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2026 r. część nieruchomości o  pow. 

0,3828 ha położonej w miejscowości Dąbrowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka nr 47/3 z arkusza mapy 2 o pow. 1,2475 hana rzecz Stowarzyszenia Sympatyków 

Kultury Fizycznej „Klub Sportowy Dąbrowa” w Dąbrowie w związku ze staraniami 

obejmującymi pozyskanie środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

na realizację projektu „Budowa bieżni do celów rekreacyjnych przy boisku w miejscowości 

Dąbrowa wraz z zapleczem socjalnym”; 

 

3)  na czas oznaczony tj. od dnia 31.08.2019 r. do dnia 30.08.2026 r. część nieruchomości o pow. 

0,8647 ha położonej w miejscowości Dąbrowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka 47/3 z arkusza mapy 2 o pow. 1,2475 ha na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury  

i Rekreacji w Dąbrowie w celu realizacji jego celów statutowych. 
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W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na rzecz Gminy Dąbrowa: 

 

pozyskano następujące nieruchomości: 

 

1) nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 89  z arkusza mapy 

1 o powierzchni 0,6100 ha, obręb Lipowa, przy ulicy Dębowej 2 budynek świetlicy wiejskiej 

– Umowa darowizny; 

2) część nieruchomości tj. w udziale 19/110 o powierzchni 0,4805 ha ( udział gminy  

w nieruchomości już wynosił 91/110) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 

nr 196 z arkusza mapy 1 o powierzchni 2,7817 ha, droga - obręb Siedliska– Umowa darowizny, 

 

zbyto następujące nieruchomości: 

 

1) nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 109/1 z arkusza 

mapy 1 o powierzchni 0,1000 ha, obręb Lipowa za kwotę 26.462,00  

2) nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152/13 z arkusza 

mapy 2 o powierzchni 0,3403 ha, obręb Dąbrowa (sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej  

w użytkowanie  wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego), cena za grunt do sprzedaży  

po zaliczeniu prawa użytkowania wieczystego wyniosła 42.385,00 zł 

 

Dnia 19.12.2019 r. Decyzją MG.6844.1.2019 Wójta Gminy Dąbrowa oddano Publicznemu 

Żłobkowi w Żelaznej w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną położoną w Żelaznej o pow. 

użytkowej 498 m² wraz z gruntem obejmującym działkę nr 286/132 o pow. 0,2580 ha oraz działkę 

nr 1050/129 o pow. 0,0077 ha, obie z arkusza mapy 3 w celu prowadzenia działalności statutowej. 

 

W roku 2019 r.  

 

wydano  23 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości 

oznaczono   36 nieruchomości numerem porządkowym. 

 
 

Transport 
 

Mieszkańcy Gminy Dąbrowa mają możliwość korzystania zarówno z publicznego transportu 

kolejowego jak i autobusowego. W miejscowościach Dąbrowa oraz Chróścina znajdują się stacje 

kolejowe na linii Opole - Wrocław. Większość miejscowości gminy posiada dostęp do komercyjnych 

linii autobusowych Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Miejscowości 

Chróścina oraz Mechnice obsługiwane są przez autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Opolu. 

Gmina Dąbrowa jest organizatorem transportu w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli. W lipcu 

oraz sierpniu z uwagi na przerwę wakacyjną, gmina zdecydowała się we współpracy  

z przedsiębiorstwem LUZ zorganizować transport wewnętrzy z uwzględnieniem centrów 

przesiadkowych.  

Deficyt usług w zakresie transportu publicznego na terenie gminy występuje przede wszystkim 

w miejscowościach Lipowa, Nowa Jamka, Prądy oraz Siedliska.  

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, którego członkiem jest Gmina Dąbrowa przystąpiło  

do analizy problemu transportu publicznego na terenie gmin wchodzących w skład Aglomeracji.  

W roku 2019 rozpoczęły się prace nad dokumentem „Plan Integracji Publicznego Transportu 

Zbiorowego na obszarze Aglomeracji Opolskiej”. Gmina Dąbrowa zgłosiła szereg wniosków i uwag  

do tego opracowania. 
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Opieka nad zabytkami 
 

Do wojewódzkiego rejestru zabytków wpisane są 24 zabytki nieruchome, 

które  zlokalizowane są na terenie gminy Dąbrowa, a także 11 zabytków ruchomych. 

 

Gmina Dąbrowa jest właścicielem następujących zabytków: 

 

1) alei dojazdowej do parku w Dąbrowie, 

2) parku dworskiego w Skarbiszowie, 

3) figury św. Jana Nepomucena w Dąbrowie przy zamku, 

4) kapliczki przy ul. Niemodlińskiej w Chróścinie (wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena), 

5) parku w Sławicach. 

 

Zinwentaryzowano 347 obiektów, które znajdują się pod opieką konserwatorską 

i są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

 

1. W 2019 r. dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa udało się pozyskać  

i rozliczyć dotację na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 

parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie. Projekt pod tytułem „Prace 

renowacyjne w roku jubileuszowym na obiekcie sakralnym w Chróścinie”został 

zrealizowany w latach 2017 – 2019. 

 

Wartość zrealizowanego przez Parafię projektu to kwota 137.407,00 zł, a wartość pozyskanych 

środków finansowych to 110.282,00 zł. 

2. W dniu 30 maja 2019 r. Rada Gminy Dąbrowa podjęłauchwałę Nr IX/63/19  

w  sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 

 

3. W oparciu o powyższą uchwałę na podstawie Uchwały Nr X/81/2019 Rady Gminy Dąbrowa  

z dnia 27 czerwca 2019 r przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej  

p.w. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie na prace konserwatorskie kościoła p.w. Św. Wawrzyńca, 

obejmujące wymianę pokrycia dachowego wieży kościoła w Dąbrowie,   

w wysokości 15.000,00 zł. 

 

Dzięki wsparciu ze strony pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa na zaplanowane prace udało 

się pozyskać również środki finansowe z innych źródeł. Prace konserwatorskie   

w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie obejmowały remont hełmu wieży oraz klatki schodowej.  

Wartość kosztorysowa prac to 250.351,78 zł brutto, z czego: 

100.000,00 zł  zostało sfinansowanych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(Program Ochrony zabytków na 2019 r.) 

25.000,00 zł  zostało sfinansowanych z dotacji Województwa Opolskiego 

15.000,00 zł zostało sfinansowanych z dotacji Gminy Dąbrowa 
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4. W 2019 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr VII/55/19 z dnia  

28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola przekazano kwotę 

5.000,00 złna sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

położonymi na terenie Miasta Opola (katedra opolska). 

5. W 2019r. przekazano również środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert dla 

organizacji pozarządowych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie na remont 

zabytkowej remizy w wysokości 9.100,00 zł. 

6. W2019 r. przeprowadzono prace rewitalizacyjne parku w Skarbiszowie. 

 

„REWITALIZACJA PARKU WIEJSKIEGO W SKARBISZOWIE” 

 

Zadanie obejmowało:  

• budowę ścieżek w parku oraz miejsc utwardzonych oraz wykonanie oświetlenia parku; 

• budowę placu zabaw dla dzieci oraz dostawę urządzeń siłowni zewnętrznej, 

• wykonanie elementów małej architektury, budowę altany, budowę miejsca  

do grillowania. 

 

Wartość całkowita zadania wyniosła:  401.418,00 zł  

(w tym wydatki w 2019 r. to 387.118,00 zł 

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

w wysokości 199.373,00 zł, wkład własny Gminy Dąbrowa wyniósł 186.084,50 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki związane z ochroną zabytków  

i finansowaniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  

 poniesione z budżetu Gminy Dąbrowa 

2018 r. 36.654,00 zł 

2019 r. 416.402,50 zł 

 

  

Wieża kościoła w Dąbrowie

 

Park w Skarbiszowie
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Aktywność i inicjatywy mieszkańców 
 

Jednostki pomocnicze gminy - sołectwa 
 

Gminę Dąbrowa tworzy 13 sołectw: Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, 

Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Żelazna 

Sołtysi wsi w roku 2019 

miejscowość  

Chróścina Magdalena Podsada  

Ciepielowice Helena Cisowska  

Dąbrowa Elżbieta Mojzyk 

 

w 2019 wybór na kolejną kadencję 

Karczów Józef Gerc w 2019 wybór na kolejną kadencję 

Lipowa Kamil Bajorko od 23.02.2019 r.  

Mechnice Teresa Kowolik 

 

w 2019 wybór na kolejną kadencję 

Narok Maria Śmigielska od 21.01.2019 r.  

Niewodniki Krystian Glomb od 16.03.2019 r. 

Nowa Jamka Żaneta Litwiniec  

Prądy Andrzej Piotrowicz 

 

w 2019 wybór na kolejną kadencję 

Siedliska Czesław Grabarz  

Skarbiszów Jerzy Niedworok 

 

 

Żelazna Gertruda Ledwig 

 

w 2019 wybór na kolejną kadencję 

 

Fundusz Sołecki 
 

Przedsięwzięcia zgłaszane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wymagają podjęcia 

uchwały zebrania wiejskiego. To mieszkańcy poprzez głosowanie decydują o tym, na jakie inicjatywy 

chcą przeznaczyć środki finansowe zaplanowane dla danego sołectwa. 

Przedsięwzięcia Sołectwa CHRÓŚCINA Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych  7 354,50 

Zakup sprzętu medycznego – defibrylator 7 785,33 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 14 214,66 

Doposażenie placów zabaw 7 000,00 

Razem 36 354,49 
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Przedsięwzięcia Sołectwa CIEPIELOWICE Wykonanie w zł 

Utrzymanie i serwis strony internetowej www.ciepielowice.pl 250,00 

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni  3 917,20 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 3 999,97 

Budowa wiaty - etap II 15 998,48 

Razem 24 165,65 

  

  

Przedsięwzięcia Sołectwa DĄBROWA Wykonanie w zł 

Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych 3 000,00 

Remont budynku starej remizy OSP 10 000,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 7 000,00 

Plac zabaw w Dąbrowie 6 354,50 

Plac zabaw przy ul. H. Dąbrowskiego w Dąbrowie 10 000,00 

Razem 36 354,50 

  

  

Przedsięwzięcia Sołectwa KARCZÓW Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych 2 954,26 

Doposażenie sali wiejskiej w Karczowie 995,65 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 4 000,00 

Zagospodarowanie terenu wokół boiska 23 481,40 

Razem 31 431,31 

  

  

Przedsięwzięcia Sołectwa LIPOWA Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych 3 359,70 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 1 699,39 

Doposażenie placu zabaw 7 500,00 

Razem 12 559,09 

  

  

Przedsięwzięcia Sołectwa MECHNICE Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych 654,50 

Doposażenie placu zabaw 5 700,00 

Budowa pawilonu biesiadnego - etap I 30 000,00 

Razem 36 354,50 
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Przedsięwzięcia Sołectwa NAROK Wykonanie w zł 

Środki na utrzymanie kosiarek i pielęgnację terenów zielonych 5 000,00 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 4 773,47 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 20 108,42 

Rewitalizacja placu po nieczynnym korcie tenisowym na boisko do piłki 

plażowej 
3 661,17 

Doposażenie i konserwacja urządzeń na placu zabaw 980,49 

Razem 34 523,55 

  

  

Przedsięwzięcia Sołectwa NIEWODNIKI Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych 7 047,44 

Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 5 979,00 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 1 750,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 2 448,95 

Wykonanie studni przy boisku 5 000,00 

Razem 22 225,39 

  

  

Przedsięwzięcia Sołectwa NOWA JAMKA Wykonanie w zł 

Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych  5 495,63 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 6 472,91 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 1 500,00 

Razem 13 468,54 

  

  

Przedsięwzięcia Sołectwa PRĄDY Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych 2 539,38 

Wykostkowanie alejek na działce gminnej nr 102/2 8 999,15 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 999,87 

Organizacja spotkań i uroczystości wiejskich 4 997,92 

Razem 18 536,32 
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Przedsięwzięcia Sołectwa SIEDLISKA Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych 1 750,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 2 886,39 

Wykostkowanie wejścia do altanki 2 950,00 

Doposażenie placu zabaw 4 300,00 

Razem 11 886,39 

  

  

Przedsięwzięcia Sołectwa SKARBISZÓW Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych 1 394,67 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej  13 800,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 6 000,00 

Razem 21 194,67 

  

  

Przedsięwzięcia Sołectwa ŻELAZNA Wykonanie w zł 

Utwardzenie drogi do placu zabaw 8 492,31 

Wymiana okien w budynku Izby Pamięci 8 000,00 

Utrzymanie terenów zielonych 997,52 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 2 999,62 

Doposażenie placu zabaw 9 237,43 

Razem 29 726,88 

  

FUNDUSZ SOŁECKI ogółem: 328 781,28 

w tym wydatki majątkowe 128 232,98 
 

 

 

 

 

 

  

Siedliska, wejścia do altanki

 

Karczów, zagospodarowanie terenu wokół boiska
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Program Odnowy Wsi 
 

Opolski program „Odnowy Wsi” był pierwszym w kraju przedsięwzięciem, w którym 

mieszkańcy terenów wiejskich sami wyznaczali cele i określali kierunki rozwoju swoich miejscowości.  

W ramach programu liderzy lokalni realizują  liczne projekty związane z poprawą estetyki wsi, 

utrzymaniem ładu przestrzennego, czy zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.  

Najistotniejszym wyróżnikiem programu jest zaangażowanie mieszkańców i ich praca na rzecz lokalnej 

społeczności. 

 

W Programie Odnowy Wsi w Gminie Dąbrowa uczestniczy 8 sołectw. 

Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Narok, Niewodniki, Żelazna  

Status Sołectw w Programie Odnowy Wsi w 2019 

Chróścina – lider 

Ciepielowice – lider 

 

W 2019 sołectwo Ciepielowice otrzymało wyróżnienie w konkursie „Piękna Wieś Opolska 2019” 

 

Środki wypracowane przez mieszkańców w ramach Programu Odnowy Wsi w 2019 r:   

ROK 

2019 

WKŁAD  

FINANSOWY 

SOŁECTW 

WKŁAD  

NIEFINANSOWY 

SOŁECTW 

WKŁAD  

FINANSOWY 

GMINY 

ŁACZNA WARTOŚĆ 

Chróścina 30 900,00 85 555,00  36354,49 152 809,49 

Ciepielowice 12 392,00 18 600,00  24 165,65   55 157,65 

Dąbrowa 0,00 72 750 ,00  36 354,50 109 104,50 

Karczów 0,00 5 790,00 31 431,31 37 221,31 

Lipowa 750,00 4 939,00 12 559,09 18 248,09 

Narok 8 360,00 34 844,92 34 523,55 77 728,47 

Niewodniki 22 248,00 17 011,00 22 225,39 61 484,39 

Żelazna 0,00 33 105,00 29 726,88 62 831,88 

razem 74 650,00 272 594,92 227 340,86 574 585,78 

 

Opracowane na podstawie sprawozdania z przebiegu odnowy wsi za 2019 r. 

Przyjęte stawki wkładu niefinansowego : 15 zł roboczogodzina mieszkańca, 50 zł roboczogodzina sprzętu 
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Konkursy „MOJA ZAGRODA” i „AKTYWNA WIEŚ” 2019 

Celem konkursów organizowanych przez Wójta gminy jest promocja gminy Dąbrowa, 

promowanie zaangażowania jej mieszkańców i aktywności poszczególnych sołectw.  

 

„Moja zagroda” konkurs skierowany do właścicieli indywidualnych posesji na terenie gminy. Celem 

konkursu jest wyróżnienie mieszkańców, którzy szczególnie dbają o swoją posesję. W 2019 r. 

opracowany  został nowy regulamin konkursu i  zasady oceny. W konkursie oceniana była :  

- estetyka posesji,  

- zagospodarowanie i utrzymanie zieleni,  

- zachowanie bioróżnorodności, wykorzystanie roślin charakterystycznych dla naszego regionu,  

- zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego,  

- zastosowanie rozwiązań proekologicznych,  

Do konkursu w tej kategorii przystąpiło 5 mieszkańców gminy Dąbrowa, a komisja konkursowa 

przyznała: dwa I miejsca, jedno II miejsce, oraz dwa wyróżnienia. 

 

 „Aktywna wieś” konkurs kierowany jest do sołectw gminy Dąbrowa. Jego celem jest wyróżnienie 

najbardziej aktywnych miejscowości i najbardziej kreatywnych przedsięwzięć realizowanych przez 

sołectwa. W 2019 r. opracowany  został nowy regulamin konkursu i  zasady oceny. Komisja konkursowa 

dokonała oceny sołectw na podstawie następujących kryteriów: 

- kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi,  

- dbałość o tereny zielone i obiekty użyteczności publicznej,  

- dbałość o zachowanie walorów przyrodniczych miejscowości,  

- dbałość o zachowanie historii i dziedzictwa kulturowego,  

- podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej,  

- podejmowanie działań skierowanych do różnych grup społecznych,  

- umiejętność współpracy z innymi organizacjami i społecznościami,  

- pozyskiwanie dodatkowych środków na zadania realizowane w sołectwie,  

- udział sołectwa w przedsięwzięciach o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub 

ponadregionalnym,  

- sposób przygotowania prezentacji sołectwa w konkursie,  

 

W roku 2019 w konkursie udział wzięły 4 sołectwa.  

 

I miejsce  Prądy i Ciepielowice 

II miejsce Narok 

wyróżnienie Karczów 

 

 

 

 

 

 

INNE INICJATYWY W RAMCH PROGRAMU ODNOWY WSI 

Prądy, Park Brzozowy

 

Ciepielowice, wiata
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OPOLSKIE GWIAZDY EUROPY – 15 lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 

 

OPOLSKIE GWIAZDY EUROPY - PIKNIK ZAMKOWY W DĄBROWIE- 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie w ramach konkursu organizowanego w 15 lecie 

wstąpienia Polski do Unii Europejskiej „Opolskie Gwiazdy Europy”, ogłoszonego przez Województwo 

Opolskie pozyskała środki na organizację dwudniowego Pikniku Zamkowego  

Przyznana przez Zarząd Województwa Opolskiego kwota na ten cel to 8.000,00 zł została 

wykorzystana między innymi na : zakup 50 szt. sadzonek lipy, zakup fantomów do ćwiczeń pierwszej 

pomocy, zakup stołów i ławek.  

Współorganizatorami Pikniku Zamkowego w Dąbrowie -Opolskie Gwiazdy Europy byli: Wójt 

Gminy Dąbrowa, Rada Sołecka wsi Dąbrowa, Uniwersytet Opolski, GOKiR Dąbrowa. 

Podczas Pikniku Zamkowego, który został zorganizowany na dziedzińcu przy Zamku  

w Dąbrowie mieszkańcy gminy mieli okazję uczestniczyć w kursie pierwszej pomocy realizowanej 

przez OSP w Dąbrowie (prezentacja zakupionych fantomów). Ciekawy program artystyczny 

urozmaiciły występy różnych wykonawców. 

 

Opolskie Gwiazdy Europy – wyróżnienia dla lokalnych liderów 

Radny Gminy Dąbrowa otrzymał  wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa  

Opolskiego w konkursie „Opolskie Gwiazdy Europy”. To nagroda dla liderów lokalnych, którzy 

wyróżniają się umiejętnością korzystania z projektów, które są dofinasowane ze środków Unii 

Europejskiej.  

  

Świetlica w Nowej Jamce
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Na terenie Gminy Dąbrowa działają liczne organizacje pozarządowe, które swoimi pomysłami  

i pracą wzbogacają ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną  gminy, a także zapewniają wsparcie 

osobom chorym, niepełnosprawnych i starszym. Należą do nich: 

1) Stowarzyszenie Miłośników Chróściny 

2) Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice” 

3) Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa DĄBROWSKIE SKARBY, 

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie 

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie 

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Naroku 

7) Ochotnicza Straż Pożarna w Żelaznej 

8) Caritas Diecezji Opolskiej 

9) Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie  

10) LZS Mechnice 

11) Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa,  

12) Opolski Klub Taekwon-do,  

13) Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju 

14) Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 

15) Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Dąbrowa 

16) Akademia Młodego Przyrodnika i Szkółka Wędkarska RÓŻANKI 

17) Stowarzyszenie Knieja (powstało w lipcu 2019) 

18) Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie. 

19) Koło Gospodyń Wiejskich w Naroku (powstało w listopadzie 2019). 

 

 

W ramach otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym powierzono wykonanie w 2019 r. 

następujących zadań publicznych, przekazując na ten cel dotacje o łącznej wartości 320.000 zł: 

 

 

1) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia oraz na rzecz osób  

w wieku emerytalnym na terenie Gminy Dąbrowa 

 

Caritas Diecezji Opolskiej przyznana dotacja w 2019     150 000 zł 

 

2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży  

na terenie Gminy Dąbrowa. 

 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie 

przyznana dotacja w 2019        109.000 zł 

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa 

przyznana dotacja w 2019          34.000 zł 

Opolski Klub TAEKWON DO 

przyznana dotacja w 2019          10.000 zł 

Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju, SKF-34  

przyznana dotacja w 2019               2.000 zł 
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3) Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, i dziedzictwa narodowego, turystki 

i krajoznawstwa na terenie Gminy 

 

Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa Dąbrowskie Skarby 

przyznana dotacja w 2019        5.900 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie 

przyznana dotacja w 2019           9.100 zł 

 

 

ROLKOWISKO – budowa bieżni do celów rekreacyjnych przy boisku w miejscowości Dąbrowa 

wraz z remontem zaplecza sanitarnego. 

W 2019 roku rozpoczęły się prace nad realizacją projektu partnerskiego związanego z budową 

rolkowiska w miejscowości Dąbrowa. Jest to oferta dedykowana młodym ludziom, którzy preferują 

nowe formy wypoczynku i rekreacji. 

Projekt powstał w wyniku konsultacji społecznych, gdzie aktywną grupa była młodzież gminy 

Dąbrowa. Jedno z trzech spotkań konsultacyjnych wraz z zaprezentowaniem projektu rolkowiska miało 

miejsce w dniu 30.04.2019 r.. Dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Lokalną Grupę Działania „Bory 

Niemodlińskie” zrodziła się możliwość uzyskania dofinasowania na realizację tego pomysłu. 

Do konkursu przystąpiło Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy 

Dąbrowa, przy wsparciu i współpracy ze strony Urzędu Gminy.  

 

Powstał projekt który ma zapewnić w szczególności dzieciom i młodzieży dostęp do nowych, 

atrakcyjnych form sportu i rekreacji, takich jak jazda na rolkach, dostęp do nowoczesnej infrastruktury 

(bieżni) związanej z uprawianiem jazdy na rolkach oraz bezpiecznego i estetycznego zaplecza (szatanie, 

sanitariaty, infrastruktura towarzysząca), z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W ramach projektu uwzględniono zagospodarowanie zieleni. 

 

Wartość projektu to    407.355 zł (stan na 31.12.2019) 

Wnioskowana kwota dofinasowania to  300.000 zł 

 

 

 

WARSZTATY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

DZIAŁAJ LOKALNIE 2019  

 

Gmina Dąbrowa w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w dniu 09.04.2019 r. 

zorganizowała spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania grantów na działania 

integracyjne w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Bory Niemodlińskie” 

pod nazwą „Działaj lokalnie 2019” 

Grant pozyskała Szkółka Wędkarska „Różanki” we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Miłośników Chróściny w wysokości 3.500 zł na realizację projektu pod nazwą Kuźnia Młodych 

Talentów Chróścina. 

W ramach projektu realizowane były zajęcia dla dzieci związane z nauką wędkarstwa metodą 

„złów i wypuść”, lekcjami ochrony przyrody, a także działania związane z ochroną środowiska, 

wykonano budki lęgowe  dla ptaków, przeprowadzono pikniki ekologiczno-wędkarskie. 
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UTWORZENIE KLUBU SENIORA W NAROKU 

 

W 2019 roku z inicjatywy Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim  

w Opolu rozpoczął funkcjonowanie klub seniora w Naroku. Klub działa w pomieszczeniach świetlicy 

wiejskiej. Animator zajęć dla seniorów został zapewniony w ramach projektu realizowanego przez 

TSKN w Opolu dofinansowanego ze środków RPO WO 2014-2020. 

 

 

Gmina Dąbrowa aktywnie uczestniczy w budowaniu związków partnerskich i sieci współpracy  

z innymi gminami i  organizacjami.  

Stowarzyszenia, do których należy Gmina Dąbrowa: 

1) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich” 

przystąpienie na podstawie uchwałyNr XVI/104/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

2) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

przystąpienie na podstawie uchwałyNr XXV/164/09 z dnia 26 marca 2009 r. 

3) Związek Gmin Śląska Opolskiego,  

 przystąpienie na podstawie uchwałyNr XXV/183/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. 

wystąpienie z dniem 30.09.2019 r. na podstawie uchwały Nr IX/64/19 z dnia 30 maja 

2019 r. 

4) Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska,  

 przystąpienie na podstawie uchwałyNr XXX/224/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. 

5) Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,  

 przystąpienie na podstawie uchwały Nr XII/70/15 z dnia 26 listopada 2015 r. 

6) Partnerstwo z Gminą Dąbrowa (Mogileńska),  

 podpisanie porozumienia o współpracy miało miejsce 16 maja 2014 r. 

W dniach 05.07. – 07.07.2019 r.  miała miejsce oficjalna wizyta partnerska w Gminie Dąbrowa 

Mogileńska z okazji  „60 lecia Koła Gospodyń Wiejskich”, w której udział wzięli: 

Katarzyna Gołębiowska-Jarek – Wójt Gminy Dąbrowa 

Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy Dąbrowa 

Mariusz Konopa – Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa 

Maria Sikora – Z-a Przewodniczącego Rady Gminy 

Serafin Misiek – Radny 

Kornelia Kansy  - Radna 

Jolanta Jakubek – Radna 

Mariola Wieczorek – Radna 

Andrzej Pochopień – Radny 

Alfred Biskup - Radny 

 

Gmina Dąbrowa prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi: 

 

Lengede Niemcy - podpisanie porozumienia o współpracy  29 grudnia 2005 r.  

status współpracy: aktywna. W 2019 r odbywały się spotkania samorządowców, a także miała miejsce 

wymiana młodzieży z PSP w Chróścinie. W dniach 17.05. – 19.05.2019 r. w ramach wizyty partnerskiej 

w uroczystościach pod nazwą „Dzień Europy” wzięli udział: 

 

Katarzyna Gołębiowska-Jarek – Wójt Gminy Dąbrowa 

Mariusz Konopa – Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa 

Oszańca – Z-ca Wójta 

Maria Sikora – Z-a Przewodniczącego Rady Gminy 

Aneta Zdero – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowie 
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Pomoc społeczna 
 

 

 

Świadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie w latach 2017- 2019 

 

 
Opis 2017 2018 2019 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną 90 85 80 * 

Zasiłki stałe    

Liczba świadczeń 163 192 230 

Wartość świadczeń [zł] 96.496 105.879 142.898 

Zasiłki okresowe    

Liczba świadczeń 170 179 146 

Wartość świadczeń [zł] 55.030 54.592 46.767 

Zasiłki jednorazowe (zasiłek celowy)    

Liczba świadczeń 252 263 112 

Wartość świadczeń [zł] 71.845 73.941 44.669 

Zasiłki w formie dożywiania    

Liczba posiłków/liczba osób 3.177/21 2.981 1.934/20 

Wartość świadczeń [zł] 13.020 14.249 10.520 

Usługi opiekuńcze (osoby/świadczenia) 3/3.550 3/3.344 5/3506 

Wartość świadczeń [zł] 61.359 63.536 86.242 

Dodatki mieszkaniowe    

Liczba rodzin 2 2 1 

Wartość świadczeń [zł] 5.149 2.594 2.696 

Dodatki energetyczne    

Liczba rodzin 2 2 1 

Wartość świadczeń [zł] 374 235 193 

Opłaty za Domy Pomocy Społecznej    

Liczba świadczeniobiorców 18 18 20 

Wartość świadczeń [zł] 422.854 491.113 519.966 

Zasiłki rodzinne    

Liczba rodzin pobierających zasiłek 143 140 136 

Wartość wypłaconych świadczeń 586.853 597.542 569.810 



63 

 

Opis 2017 2018 2019 

Świadczenie pielęgnacyjne    

Liczba osób 23 21 21 

Wartość wypłaconych świadczeń 412.203 411.089 409.053 

Zasiłki pielęgnacyjne    

Liczba osób 79 72 75 

Wartość wypłaconych świadczeń 145.962 154.661 169.765 

Specjalny zasiłek opiekuńczy    

Liczba osób 2 2 3 

Wartość wypłaconych świadczeń 11.440 17.777 25.420 

Zasiłek dla opiekuna    

Liczba osób 2 1 1 

Wartość wypłaconych świadczeń 16.120 8.805 7.440 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka    

Liczba osób 66 46 43 

Wartość wypłaconych świadczeń 66.000 46.000 43.000 

Świadczenie rodzicielskie    

Liczba osób 12 8 5 

Wartość wypłaconych świadczeń 142.416 93.287 46.184 

Jednorazowa zapomoga „ za życiem”    

Liczba osób - 1 1 

Wartość wypłaconych świadczeń - 4.000 4.000 

Fundusz alimentacyjny    

Liczba wnioskodawców 15 16 15 

Wartość wypłaconych świadczeń 140.410 139.143 125.760 

Świadczenia wychowawcze 500+    

Liczba rodzin/liczba dzieci 

 

423/626 400/620 563/1240 

Wartość wypłaconych świadczeń 

 

3.800.547 3.779.253 5.613.870 

Świadczenie „dobry start”    

Liczba dzieci - 840 858 

Wartość wypłaconych świadczeń - 251.400 257.400 
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Opis 2017 2018 2019 

Prace społecznie użyteczne    

Liczba świadczeniobiorców 7 5 38 

Wartość wypłaconych świadczeń 9.396 10.770 12.508 

Św. dla rodzin zastępczych    

Wartość świadczeń [zł] 21.283 29.069 50.106 

Ponoszenie kosztów za dzieci w ośrodkach 

opiekuńczych 

   

Wartość świadczeń [zł] 162.900 53.763 46.874 

Asystent rodziny 1 1 1 

Liczba rodzin 17 7 7 

 

Objaśnienie do tabelki: 

* Liczba rodzin objętych pomocą społeczną - *w 2019r. pomocą finansową, rzeczową, usługową i pracą socjalną 

objęto ogółem 870 osób,  w tym wyłącznie pracą socjalną 110 rodzin tj. 280 osób. Zaś 80  rodzin korzystało z pomocy 

społecznej tj.137 osób. (OZPS) 

 

Aktywność projektowa/działania: 

1. Dofinansowanie w ramach "Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 2019”.W ramach projektu uzyskano dofinasowanie na funkcjonowanie 

stanowiska asystenta rodziny. Wartość projektu 37.954,50 zł. 

Wartość otrzymanego dofinansowania w ramach projektu w 2019 to 16.991,00zł. 

2. W ramach OPS utworzono Placówkę wsparcia dziennego, której działalność opiera się  

na prowadzeniu zajęć przez wychowawcę podwórkowego z dziećmi  w świetlicach wiejskich 

na terenie gminy. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” 

– II edycja na lata 2018-2020 realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Opolu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wartość projektu na lata 2018-2020 wynosi  170.656,50 zł. 

Wartość dofinansowania  w roku 2019 to 91.065,00zł. 

3. Dofinansowanie z rządowego programu MALUCH+ na  zatrudnienie Opiekunów Dziennych, 

którzy w swoich domach prowadzą opiekę nad dziećmi do lat 3 (15 dzieci). W 2019 roku 

funkcjonowało 3 opiekunów na terenie Gminy Dąbrowa. Otrzymane dofinansowanie 

dotyczyło2 opiekunów. Wartość projektu to 99.360,00 zł 

Wartość otrzymanego dofinansowania w ramach projektu w 2019 to 17.250,00zł. 

4. Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" w Dąbrowie, w ramach Programu 

Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2019, edycja 2019- Moduł II "Zapewnienie 

funkcjonowania placówki Senior+". Wartość projektu 50.000,00zł. 

Wartość otrzymanego dofinansowania w ramach projektu w 2019 to 20.000,00zł. 
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5. Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" w Żelaznej, w ramach Programu 

Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2019, edycja 2019- Moduł II "Zapewnienie 

funkcjonowania placówki Senior+". Wartość projektu 35.000,00zł. 

Wartość otrzymanego dofinansowania w ramach projektu w 2019 to 14.000,00 zł. 

6. W 2019 roku wyremontowano świetlicę w Nowej Jamce i utworzono kolejny klub seniora. 

Klub „Senior+” w Nowej Jamce formalnie zaczął działać  1 stycznia 2020 r.  

7. Kontynuowano pilotażowy projekt Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  

pn. „Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa” współfinansowany  

ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt ten polegał na zmianie organizacji 

pracy Ośrodka i oddzieleniu pracy socjalnej od pracy administracyjnej.  

Wartość projektu w latach 2017-2019 to 251.196,75 zł. 

Wartość dofinansowania  w roku 2019 to 23.873,57 zł. 

8. Prowadzono współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, które zapewniają 

bezpłatną pomoc specjalistów: prawnika, mediatora, psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, 

terapeuty od spraw uzależnień. 

9. W 2019 na terenie Gminy były organizowane prace społecznie użyteczne na rzecz opiekunów 

osób niepełnosprawnych dla 8osób uprawnionych bez prawa do zasiłku, korzystających  

ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 1 marca – 30 listopada 2019, obejmowały  

m.in. prace pomocowe i pomoc w codziennych obowiązkach domowych. Porozumienie 

dotyczące tego zadania zostało zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu. Wartość 

projektu to 2.372,00zł. 

10. W 2019 na terenie Gminy były organizowane prace społecznie użyteczne dla 38 osób 

uprawnionych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej  

w okresie od 01. marca – 30. listopada 2019, obejmowały m.in. prace porządkowe oraz prace 

wspomagające w wyznaczonych placówkach na terenie gminy. Porozumienie dotyczące tego 

zadania zostało zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu. Wartość projektu  

to 12.508,00 zł. 

Wartość otrzymanego dofinansowania w ramach projektu w 2019 to 7.504,80 zł. 

11. Prowadzono współpracę z Bankiem Żywności w Opolu w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym  realizowanego  przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

W 2019 r. gmina po raz pierwszy skorzystała z podprogramu pn. „Nie marnuj żywności”. 

12. Zorganizowano Wieczerzę Wigilijną dla osób starszych i samotnych.  

W 2019  roku uczestniczyło w niej około 150 osób. 

13. W siedzibie budynku OPS funkcjonował Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmował 

psychoterapeuta udzielając  wsparcia osobom i rodzinom, w których występują problemy 

społeczne. Punkt był czynny 4 godziny tygodniowo. 

 

  

Wartość pozyskanych środków finansowych na zadania realizowane przez  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w roku 2019 to kwota : 193 056,37zł 
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Oświata 
 

Sieć szkół i przedszkoli 

W  2019 r. funkcjonowały następujące szkoły i przedszkola: 

1. Szkoły: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie  

(w tym oddziały gimnazjalne do 31 sierpnia 2019r.),  

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie  

(w tym oddziały gimnazjalne do 31 sierpnia 2019r.) 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku 

4) Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poety-żołnierza AK w Żelaznej 

(do 31 sierpnia 2019r. – szkoła została wygaszona) 

2. Przedszkola:  

1) Publiczne Przedszkole w Dąbrowie  

z oddziałem w Prądach, 

2) Publiczne Przedszkole w Chróścinie, 

3) Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku  

z oddziałem w Żelaznej, 

4) Publiczne Przedszkole w Karczowie. 

 

W Gminie Dąbrowa w 2019 r. nie funkcjonowały szkoły i przedszkola niepubliczne.  

 

Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę. 

Nazwa jednostki 
liczba uczniów/wychowanków 

2017 2018 2019 

PSP Dąbrowa 234 246 223 

PSP Chróścina 242 238 218 

PSP Narok 77 94 98 

        

PG Żelazna 36 16   

        

razem szkoły 589 594 539 

        

PP Dąbrowa 80 81 80 

w tym oddział Prądy 30 31 31 

PP Chróścina 76 79 80 

PP Narok 78 78 74 

w tym oddział Żelazna 33 35 35 

PP Karczów 39 41 37 

        

razem przedszkola 273 279 271 

        

Razem liczba uczniów/wychowanków 862 873 810 

 
   

liczba dzieci wg. stanu na 30 września danego roku   
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Rok szkolny 2019/2020 

 

We wrześniu 2019 r. naukę w szkołach Gminy Dąbrowa rozpoczęło 539uczniów. 

 

 
 

 

Do przedszkoli uczęszczało 271 dzieci, z następujących roczników: (stan na dzień wrzesień 2019):  

• rocznik 2013  69 dzieci, w tym 37 dziewcząt i 32 chłopców  

• rocznik 2014  77 dzieci, w tym 34 dziewcząt i 43 chłopców  

• rocznik 2015  68 dzieci, w tym 34 dziewcząt i 34 chłopców  

• rocznik 2016  54 dzieci, w tym 26 dziewcząt i 28 chłopców  

• rocznik 2017  3 dzieci, w tym  0 dziewcząt i  3 chłopców  

 

 

 
 

Średnie roczne wydatki 

na 1 ucznia / wychowanka w 2019 r. 

szkoły przedszkola 

14 849 zł 14 891zł 

 

Rok szkolny 2019/2020 - Stan na 30.09.2019 

W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego:  

języka angielskiego:                dla 539 uczniów,  

dodatkowego języka obcego niemieckiego :  dla 86 uczniów,  

języka mniejszości narodowej  niemieckiego:  dla 154 uczniów,  

w tym:  PSP Chróścina   dla 77 uczniów 

PSP Narok   dla 77 uczniów. 

Do jednego oddziału uczęszczało w 2019 r. średnio 15,85 dzieci 

Z dowozów szkolnych korzystało191 uczniów, co stanowiło 32,87 % wszystkich uczniów.  

223 218
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Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna w jednostkach oświatowych(stan na dzień 30 IX 2019). 

 

Kadra pedagogiczna 

W szkołach i przedszkolach zatrudnionych było 109 nauczycieli na 91,53 etatów, w tym 4,55 

nauczycieli stażystów; 7,69 nauczycieli kontraktowych; 21,05 nauczycieli mianowanych; 58,24 

nauczycieli dyplomowanych.  

 

 
 

Na jednego nauczyciela przypadło średnio 8,8 uczniów (łącznie: PSP, PP), w tym średnio  

8,1 uczniów PSP i 10,9 PP(stan uczniów na wrzesień 2019r.). 

 

Zestawienie tabelaryczne: 

Jednostka \Stopień Stażyści 

(etaty) 

Kontraktowi 

(etaty) 

Mianowani 

(etaty) 

Dyplomowani 

(etaty) 

Łącznie 

(etaty) 

PSP Dąbrowa 0,18 0 6,44 16,5 23,12 

PSP Chróścina 1,18 0 8,78 17,17 27,13 

PSP Narok 1,10 2 2,44 10,82 16,36 

PP Dąbrowa  1 3 1,13 3,45 8,58 

PP Chróścina 0 0 1 5 6 

PP Narok 1 1,69 1,18 3 6,87 

PP Karczów 0,09 1 0,08 2,3 3,47 

Gmina Dąbrowa 4,55 7,69 21,05 58,24 91,53 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi(stan na 30IX2019 r.) 

 

W szkołach/przedszkolach zatrudnionych było 59 pracowników administracji i obsługi na 54,13 

etatach. 

5%
8%

23%

64%

Stopnie awansu zawodowego 

nauczycieli w gminie

Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani
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WYNIKI SZKÓŁ 

 

Wójt Gminy w 2019 r. przyznał stypendia naukowe dla 186 uczniów i stypendia sportowe dla 73 

uczniów, na łączną kwotę: 38 850  zł. 

 

jednostka rodzaj stypendium [szt.] razem 

 NAUKOWE SPORTOWE  

PSP Dąbrowa 80 53 64 – sportowe 

92 –  naukowe klasy gimnazjalne 12 11 

PSP Chróścina 60 - 9 – sportowe 

72 –  naukowe klasy gimnazjalne 12 9 

PSP Narok 21 - 21 –  naukowe 

PG Żelazna 1 - 1 –  naukowe 

186 73 259 

 

Egzamin ósmoklasisty 

 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku według szkół 

 

Egzamin ósmoklasisty 

Placówka  \ przedmiot 

język 

polski 
matematyka 

język 

angielski 

język 

niemiecki 

PSP Dąbrowa 60% 47% 54% nie dotyczy 

PSP Chróścina 55% 53% 62% 49% 

PSP Narok 66% 48% 61% 74% 

Gmina 59% 49% 58% 53% 

Województwo 61% 44% 59% 55% 

Kraj 63% 45% 59% 42% 

 

Egzamin gimnazjalny 

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku według szkół 

 

Placówka 

\przedmiot 

język 

polski 

matema-

tyka 

historia i 

WOS 

przedmioty 

przyrodni-

cze 

Język 

angielski 

Język niemiecki 

PP* PR* PP* PR* 

PSP Dąbrowa - 

klasa 

gimnazjalne 

66,7% 45,4% 65,2% 53,9% 67,2% 50,5% 100% 95% 

PSP Chróścina - 

klasa 

gimnazjalna  

65,0% 56,5% 63,5% 53,9% 74,7% 61,7% 71,7% 100% 

PG Żelazna 48,0% 25,8% 45,6% 33,6% 54,0% 39,5% 45,1% 50,0% 

Gmina 61,7% 44,5% 60,0% 49,1% 69,0% 54,0% 54,7% 81,7% 

Województwo 60,4% 40,4% 56,6% 48,3% 68,9% 52,3% 62,9% 63,1% 

Kraj 63,0% 43,0% 59,0% 49,0% 68,0% 53,0% 51,0% 43,0% 

PP – poziom podstawowy, poziom rozszerzony 
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Wydatki oświatowe. 

Wydatki gminy w 2019 roku na realizację zadań w oświacie wynosiły: 12.574.186,70 zł(wydatki 

bieżące, bez wydatków inwestycyjnych i zakupu podręczników finansowanych z tzw. dotacji 

podręcznikowej), z czego 7.123.777,00 zł tj. 56,65 % pokryte zostało z części oświatowej subwencji 

ogólnej oświatowej oraz 283.883,03 tj. 2,26 % pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań  

w zakresie wychowania przedszkolnego - przekazanej z budżetu państwa). Na prowadzenie szkół gmina 

wydatkowała 8.479.122,25 zł natomiast na funkcjonowanie przedszkoli 4.095.064,45 zł. 

 
 

 
 

WYDATKI BUDŻETU GMINY  37 334 045,86  100,00% 

Wydatki oświatowe 12 641 788,34   33,86% 

 
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 
9 632 209,77 25,80% 

Szkoły (67 %) 

8 479 122,25 zł

Przedszkola (33 %)

4 095 064,45 zł

budżet gminy (41 %); 

5 166 526,67 złsubwencja i dotacje 

z budżetu państwa (59 %);

7 407 660,03 zł

WYDATKI Z PODZIAŁEM 

NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
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Nazwa jednostki 

wydatki w jednostkach oświatowych w 2019 [zł] 

wydatki bieżące 

średnioroczn

a liczba 

oddziałów 

średnie wydatki 

bieżące na oddział 
razem 

PSP Dąbrowa 3 036 749,38 15,6 194 663,42 3 036 749,38 

PSP Chróścina 2 994 412,43 12,6 237 651,78 2 994 412,43 

PSP Narok 1 522 495,71 8,0 190 311,96 1 522 495,71 

          

PG Żelazna 637 094,88 1,0 637 094,88 637 094,88 

          

razem szkoły 8 190 752,40 37 220 181,52 8 190 752,40 

          

PP Dąbrowa 1 200 002,59 4 300 000,65 1 200 002,59 

w tym oddział Prądy 444 853,57 2 222 426,79 444 853,57 

PP Chróścina 1 077 023,95 4 269 255,99 1 077 023,95 

PP Narok 1 138 797,98 4 284 699,50 1 138 797,98 

w tym oddział Żelazna 454 637,31 2 227 318,66 454 637,31 

PP Karczów 576 317,80 2 288 158,90 576 317,80 

          

razem przedszkola 3 992 142,32 14 285 153,02 3 992 142,32 

Razem szkoły / przedszkola 12 182 894,72 51 237 947,16 12 182 894,72 

Dowozy szkolne    263 921,75 

Dotacja podręcznikowa    47 562,84 

Dotacja za przedszkolaków    114 802,83 

Stypendia socjalne    12 567,40 

Wydatki inwestycyjne    20 038,80 

RAZEM OŚWIATA    12 641 788,34 

 

 

wynagrodzenia

76,19%

pozostałe 

wydatki 

statutowe

23,81%

Struktura wydatków oświatowych
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie 

 

Krótka charakterystyka. 

W szkole stwarza się takie możliwości, by każdy uczeń mógł się samorealizować poprzez różnego 

rodzaju aktywności, zaspokajać swoje potrzeby psychiczne, nabywać umiejętności społeczne i uczyć 

się pełnienia ról społecznych.  

 Uczniowie biorą udział w warsztatach teatralnych, a także uczestniczą w zajęciach 

umuzykalniających tj. chór Allegro i zespół Kaprys. Dzieci włączają się w wiele akcji charytatywnych: 

Góra Grosza, zbiórka żywności dla potrzebujących, zbiórka nakrętek dla Bartusia Kurhefera, zbiórka 

karmy dla zwierząt i wielu innych. Zespołowa aktywność twórcza powoduje kreowanie sytuacji 

i zdarzeń, a w ich trakcie przeżywanie i przetwarzanie rzeczywistości. Dzięki temu uczniowie stają się 

otwarci we współdziałaniu z innymi ludźmi.  

Ogromny wpływ na ukształtowanie charakteru dzieci i młodzieży mają cykliczne zajęcia 

sportowe odbywające się w  szkole. Dzieci i młodzież odnoszą wiele sukcesów sportowych na szczeblu 

powiatu i województwa. 

 

Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej: 

• finał Wojewódzkiego „Konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym” –  2 miejsce;  

• laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Wartości w Sporcie – Polski Alpinizm 

i Himalaizm; 

• konkurs KRUS Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy, maszyna pracuje dziecko 

obserwuje – 3 miejsce; 

• wyróżnienie w XXXV Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci  

i Młodzieży im. W. Chotomskiej; 

• Magia Świąt – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny TLIA w Opolu – 1 miejsce  

• Ciepło Świąt – Gminny Konkurs Plastyczny GOKIR Dąbrowa– 1 miejsce  

 

Osiągnięcia sportowe: 

 

• Bieg Niepodległości – czołowe miejsca w różnych kategoriach wiekowych; 

• Hattrick dla Dzieci (2 - Pierwszaki z 1a i 1b, 3 - ósmoklasiści); 

• Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich :  

Mini koszykówka dziewcząt - II miejsce; Mini piłka ręczna dziewcząt - II miejsce; Mini 

piłka ręczna chłopców - I miejsce; Koszykówka dziewcząt - I miejsce; Koszykówka 

chłopców – III miejsce; Koszykówka chłopców - szkoły gimnazjalne - III miejsce; 100 

metrów dziewcząt - I miejsce; skok w dal dziewcząt - II miejsce; sztafeta 4 x 100 metrów 

dziewcząt - I miejsce; 100 metrów chłopców - I miejsce; rzut piłeczką palantową chłopców– 

II miejsce; sztafeta 4 x100 metrów chłopców – I miejsce; skok w dal dziewcząt III miejsce; 

sztafeta 4 x 100 metrów dziewcząt - III miejsce; 100 metrów chłopców - I miejsce  II miejsce; 

rzut oszczepem chłopców - III miejsce, skok w dal chłopców – I miejsce - II miejsce; skok 

wzwyż chłopców - I miejsce; sztafeta 4x 100 metrów chłopców - I miejsce; Finał Powiatu  

w piłce ręcznej chłopców - 3 miejsce; Półfinał Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt – 

1 miejsce; Finał Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt - 1 miejsce; Półfinał Wojewódzki  

w Piłce Ręcznej -1miejsce; Mistrzostwa Województwa / Piłka Ręczna IGRZYSKA 

MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – dziewczęta - IV miejsce; Półfinał Powiatu Gry i Zabawy 

IGRZYSKA DZIECI – dziewczęta – I miejsce; Finał Powiatu Gry i Zabawy IGRZYSKA 
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DZIECI – dziewczęta - I miejsce; Półfinał Województwa Gry i Zabawy IGRZYSKA 

DZIECI – dziewczęta - I miejsce; Mistrzostwa Województwa / Gry i Zabawy IGRZYSKA 

DZIECI – dziewczęta - I miejsce; Półfinał Powiatu w Minikoszykówce Dziewcząt - 1 

miejsce; Finał Powiatu w Minikoszykówce Dziewcząt – 2 miejsce; Półfinał Powiatu 

w Minikoszykówce Chłopców - 2 miejsce; Finał Powiatu w Minikoszykówce Chłopców - 3 

miejsce; Półfinał Powiatu w Koszykówce Chłopców – 2 miejsce; Finał Powiatu  

w Koszykówce Chłopców- 3 miejsce; I miejsce PSP Dąbrowa - Wojewódzkie  Igrzyska LZS 

Szkół Wiejskich 2019, klasyfikacja generalna szkół podstawowych - rocznik 2006 i młodsi; I 

miejsce PSP Dąbrowa - Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich 2019, klasyfikacja 

generalna szkół podstawowych - rocznik 2004-2005; Półfinał Powiatu w Koszykówce SZS 

Dziewcząt 

- 1 miejsce; Finał Powiatu w Koszykówce SZS Dziewcząt – 1 miejsce; Finał Województwa 

w Koszykówce SZS Dziewcząt - 2 miejsce. 

 

• Organizacja zawodów w PSP w Dąbrowie: 

- Finał Wojewódzki Mini piłka ręczna chłopców Dąbrowa 7.05.2019, 

- Półfinał Wojewódzki Koszykówka chłopców Dąbrowa 8.05.2019, 

- Finał Wojewódzki Koszykówka dziewcząt Dąbrowa 14.05.2019, 

- Finał Wojewódzki Koszykówka chłopców Dąbrowa 15.05.2019, 

- Półfinał Mistrzostwa Województwa / Gry i Zabawy, 

- Finał Powiatu w biegach przełajowych – październik 2019, 

 

Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

Innowacje pedagogiczne: 

- Metodą Dobrego Startu, wspomagające naukę czytania i pisania z zastosowaniem elementów 

muzykoterapii - innowacja klasy 1-3; 

- realizacja indywidualnego programu nauczania z języka angielskiego opracowanego dla 

uczniów zdolnych kl. 5; 

- Lekturki spod chmurki – innowacja dla kl. 1-3; 

- Wiedze mam, bo w planszówki gram – innowacja dla kl. 1-3; 

- Polonistyczna Myślografia – innowacja dla kl. 7. 

 

Inne projekty i akcje realizowane w PSP Dąbrowa: 

ogólnopolski program Trzymaj Formę; Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu Ptaka; Uniwersytet 

Dzieci - udział kl. 8 i 1 w projekcie; Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla 

BIO;SIĘ GRA SIĘ MA - Bezpieczny playroom PZU, Hasbro Gaming; Ogólnopolska akcja "BohaterON 

- włącz historię!";Mała Akademia Piosenki z gwiazdą polskiej muzyki Andrzejem Krzywym; Klasy 

ratownictwa medycznego ZS w N-nie uczą ratować młodszych uczniów; Śniadanie daje moc; Dzień 

Czystego Powietrza; Szkolne Przygody Gangu Słodziaków; Międzynarodowy Dzień Kropki; 

Ogólnopolska Akcja Głośnego Czytania Wychowanie przez czytanie; EUROWEEK; Zbiórka 

pluszowych zabawek dla dzieci ze szpitala; Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody - 

przystąpienie do projektu; IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS- IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ; 

Myślografia zajęcia dla uczniów kl. 7a oraz warsztaty z kaligrafii; Program „Dziel się uśmiechem” PCK 

i konkurs plastyczny; TYSIĄC POWODÓW BY CZYTAĆ - akcja Empik; Bezpieczny Puchatek - 

Bezpieczna droga do i ze szkoły projekt dla kl.1;Ogólnopolski projekt „Las, dwa, trzy” projekt dla klas 

1-3;Sprzątanie lasu i sprzątanie świata pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy - akcja SprzątaMY 

Las; Planeta energii – konkurs ogólnopolski – udział; Bezpieczni z Rogatkiem - konkurs ogólnopolski 

– udział; Zielona Stopa Filantropa - zbiórka zużytych telefonów komórkowych; 
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Szczególne osiągnięcia (np. certyfikaty): 

 

• Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska "Mały ogród - wielka sprawa" – wyróżnienie; 

• Nasadzenia Ogród Marzeń - Bioróżnorodność z lotu ptaka – 3 miejsce; 

• Konkurs Wojewódzki –1 miejsce, „Działalność OSP w województwie opolskim – historia 

i współczesność”; „Aktywni ze św. Florianem w tle”; 

• Konkurs KRUS „Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy. Maszyna pracuje dziecko 

obserwuje” – 3 miejsce; 

• Najpiękniejszy przyszkolny ogród – edycja 2019. Konkurs Marszałka Województwa 

Opolskiego; 

 

Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

• Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice” – Projekt z PZU po lekcjach – zajęcia profilaktyczne 

„Ratuję, bo umiem”; 

• GOKIR Dąbrowa współorganizowanie: Powiatowych Zawodów w Biegach Przełajowych, 

Kawiarenka WOŚP, Bieg Niepodległości; 

• Przygotowanie stoiska na Opolskie Śniadanie Wielkanocne w Opolu – promocja szkoły 

w regionie; 

• Zbiórka żywności dla potrzebujących w okolicy w okresie przedświątecznym (w porozumieniu 

z OPS) - zebrano dużą ilość produktów spożywczych przydatnych do przygotowania świąt; 

• Dwa razy do roku (w czerwcu i listopadzie) uczniowie PSP w Dąbrowie organizują zbiórkę 

karmy, koców i zabawek na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Opolu; 

• Współpraca z parafialnym Caritas; 

 

Ważne wydarzenia, inne ciekawe i ważne informacje: 

• Organizacja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki „Liść Dębu” 

 

• Zajęcia prowadzone dla dzieci: chór Allegro i Kaprys, Klub Wiewiórka, PCK Zajęcia 

Plastyczne, Liga Sudoku, Kółko Historyczne, SKS, Zajęcia teatralne, Myślografia, Koło 

Fizyczne, SKO, Samorząd Szkolny, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolny Wolontariat – z PZU 

po lekcjach, Zajęcia dla uczniów zdolnych. 

 

Uroczystości, konkursy i inne: 

• Konkursy: Segreguję odpady - konkurs plastyczny, Aglomeracja Opolska; Rymowanka 

Świąteczna; Konkurs plastyczny Jan Paweł 2; Szkolny Konkurs Kolęd na instrumentach: 

„Grajmy Mu…”; Konkurs Recytatorski klas I-III;  

• Podsumowanie Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich. 

 

Zajęcia cykliczne prowadzone na terenie szkoły: 

• Labiq – Dziecięcego Laboratorium Nauki i Zabawy; 

• Cykliczne warsztaty ceramiczne; 

• Zajęciach z robotyki organizowane przez Akademię Edukacyjną 

 



75 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie 

 

Krótka charakterystyka. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyj-

nych Regionu Opolskiego. 

 

Szkoła jest nowoczesna i otwarta na świat. Często realizuje projekty edukacyjne finansowane 

z funduszy europejskich i krajowych. Bierze udział w wymianach międzynarodowych uczniów.  

Na wniosek rodziców szkoła organizuje nauczanie języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego. 

Kameralność PSP w Chróścinie daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, nie dopuszcza  

do anonimowości, ułatwia indywidualizację. Nabywanie kompetencji społecznych odbywa się  

tu w sposób naturalny, w codziennej praktyce szkolnej i w toku różnych programów towarzyszących 

nauce.  

 

Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej: 

• Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych – finalistka, 

• Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów – laureat,  

• Igrzyska LZS I ZSZ Finał Wojewódzki w koszykówce chłopców: II miejsce PG, 

• XVIII Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek – I miejsce w kategorii - zespoły  

(kl. V - VIII), 

• Gminny Konkurs Plastyczny „Projekt kartki wielkanocnej” – miejsce I, II, III oraz wyróżnienie, 

• Wojewódzki Konkurs „Najpiękniejszy przyszkolny ogród” : kategoria praca plastyczna płaska 

- Plakat - dla uczniów klas I-III: II miejsce i nagroda: 1 500 zł; kategoria praca plastyczna 

przestrzenna - Makieta - dla uczniów klas IV-VII: III miejsce i nagroda: 2 000 zł,  

• Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Odpoczywaj na wsi” – laureatka, 

• Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich 

oczami dziecka” – I miejsce, 

• Gminny Konkurs Plastyczny „Magia świąt”: wyróżnienie, 

• Mistrzostwa Powiatu Opolskiego w Indywidualnych i Drużynowych Biegach Przełajowych – 

udział dziewcząt, 

• Bieg Niepodległości - rocznik 2011-2012 chłopcy: I miejsce; rocznik 2007-2008 dziewczęta:  

I miejsce,  

• Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej Halowej w kat. Rocznika 2007 i młodsi – I miejsce, 

• Finał Powiatowy dzieci w Halowej Piłce Nożnej chłopców – III miejsce, 

• Gminne zawody mały Olimpijczyk: II miejsce dziewczęta, I miejsce chłopcy, 

• Finał Powiatu – Gry i Zabawy „Mały Olimpijczyk” w kategorii chłopców rocznik 2009 -  

III miejsce. 

 

Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

• Wymiana międzynarodowa – współpraca z IGS w Lengede (niemiecka gmina partnerska), 

• „Sztuczna inteligencja I i II”, 

• „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, 

https://www.facebook.com/bioroznorodnoscopolszczyzny/?__tn__=kCH-R&eid=ARD-q4zSiuh8SbrG2iEjrrtatXlp0CBqDuOGFmN0qqlL1cZbTAIDq0pfJs1MZLEk5tLFKzCYm-x87XmY&hc_ref=ARTKgTgsNWVfiHAXF_4bBbsJ-T-9OxWE-7ex6gETgXtl2uh30vo19yp16lsOdLvJvxQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARATCKlZtATwMNn0RhaymTo-vA4BM-Jfl5BmsK4-QrbFNbBjYUwp-snWJbdvmAWp73Nl0x993T1TMlpWjD-d0CCuoSNNe8h8vpHzQiDKU6OK1wjH_lF5a1Bp3CSDkvj314SGCaujRUW9uJQooIlm6_zzvbmbEc2RP4_M78wIeI0IsJGp2CJieziJZpUU_2LKLIodwBs609SXjzdfuYXYwn8v2m1bTyLN9FALWPj6R4io9G3ynvafIrren4TRVk4yIkNnwRh408__Tmpqpu6uHY4YuZrun4RXpS1yi25rtzdoqgVMvVf2U5il_Lp97Y2huD-jKhxWxYB6fV14TencVJk8quBz01Q4eiZtdazji5XcDRX1bm8waViNrPXiAEaPUpPXw9QN9vEa4xky-6XKnAm6uMovtArRTnoh6GGfP_tY3gAR5B6HBPbon01muk20VeoonCLqmKd6fW1ruUR5rHY367RPHQ7cxRdhPKWl8LYNGa-69F2aj8q0PgIi
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• „Od przedszkolaka do inżyniera”, 

• „Ratujemy i uczymy ratować”, 

• „Śniadanie daje moc” i „Śniadanie jest ważne”, 

• Akcja „Rekord dla Niepodległej”, 

• Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca (bicie rekordu w prowadzeniu resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej), 

• „Program dla szkół” w komponencie owocowo-warzywnym oraz w komponencie mlecznym, 

• Ministerialny Program „Sport Wszystkich Dzieci 2019”. 

 

Innowacje pedagogiczne: 

• „Mała Akademia Brydża Sportowego” 

• „Cztery pory roku”. 

 

Szczególne osiągnięcia (np. certyfikaty) 

• Akcja MEN „Szkoła pamięta” (warsztaty historyczne, zbiórka zniczy, kartki dla powstańców, 

okolicznościowa gazetka), 

• Akcja MEN „Razem na Święta” (kiermasz, akcje charytatywne na rzecz innych), 

 

Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

• akcja EKOGENERACJA – zamień torbę (Aglomeracja Opolska), 

• akcja Fundacji „Mam marzenie” w ramach Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia zbiórka 

nowych pluszowych maskotek, gier, zabawek oraz materiałów plastycznych dla małych 

pacjentów oddziałów onkologicznych, 

• zbiórka karmy i akcesoriów na rzecz opolskiego schroniska dla zwierząt, 

• akcja TRZEBA MOCY DO POMOCY na rzecz chorej mieszkanki Chróściny: piżama party 

oraz mikołajkowy maraton zumby, 

• „Ile waży Św. Mikołaj” - wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia dla dzieci 

i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, 

• wolontariat (współpraca z misjonarzem z Peru, spotkanie z wolontariuszem Fundacji  

„Dr Clown”, współpraca z Domem Matki i Dziecka w Opolu). 

 

Ważne wydarzenia 

• Jubileusz – 50 lecia PSP im. Gustawa Morcinka w Chróścinie Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 

• V Memoriał Danuty Panufnik, 

• XX Jubileuszowy Gminny Konkurs Kroszonkarski "Kroszonka 2019”, 

• Mikołajkowy Turniej Teakwondo, 

• Impreza środowiskowa „Kiermasz świąteczny”, 

• Impreza środowiskowa „Nie lada gratka - Dzień Babci i Dziadka” 

• II Przegląd Talentów Świetlicowych PSP w Chróścinie, 

• II Szkolne Targi Edukacyjne 

 

Inne ciekawe i ważne informacje: 

• rozwój turystyki w ramach koła "TRAMP-EK". 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku 

 

Krótka charakterystyka: 

Szkoła jest szkołą jednociągową i liczy 8 oddziałów. Zajęcia odbywają się w jednym budynku, 

obok którego znajduje się boisko trawiaste z bieżnią i plac zabaw. Placówka nie posiada sali 

gimnastycznej. Uczniowie korzystają z ciepłych posiłków w formie cateringu.  

Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć udzielanych w ramach pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej, a także zajęć rozwijających zainteresowania muzyczne, matematyczne, informatyczne 

oraz sportowe. Ponadto uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wyjazdach edukacyjnych w ramach 

realizowanych projektów. 

Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego 

i Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.W ramach projektu eTwinnig współpracuje  

ze szkołą na Słowacji w miejscowości OravskeVesele. 

 

Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej: 

• w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes – Matematyka Plus 1 uczeń uzyskał tytuł laureata I stopnia; 

• 1 uczeń został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego - Olimpus zajął  

9. Miejsce; 

 

Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Aktywna Tablica”, „Region Opolski Wysportowany” 

„Gry planszowe w świetlicy szkolnej”,  Projekt z języka niemieckiego „Lowenzahn”, „Lepsza Szkoła”, 

„Owoce w szkole” , „Mleko w szkole”, „Edukacja plus segregacja”, „Postaw na rodzinę”, „Młodzi 

cyfrowi”, „Trzymaj formę”, „Tłumaczymy żywioły”. 

Innowacje pedagogiczne: 

• „W filmowym nastroju przez rok szkolny” – j. polski 

• „Ta ziemia od innych mi droższa” – j. niemiecki, historia, j. polski 

• „Coolturalna Wielka Brytania” – j. angielski  

 

Szczególne osiągnięcia (np. certyfikaty) 

• Szkoła Pozytywnej Profilaktyki. Certyfikat Doskonałości 

• Certyfikat Młodzi Cyfrowi. Cyfrowi Rodzice. 

 

Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

• Współorganizacja dożynek wiejskich wraz z Radą Sołecką  

• Współorganizacja Obchodów Dnia Niepodległości i Dnia św. Marcina wspólnie  

z organizacjami lokalnymi 

• Międzyszkolny Konkurs Aktorskiego Czytania 

• Akcja charytatywna na rzecz Domu Dziecka w Skorogoszczy 

Ważne wydarzenia: 

• Obchody Dnia Patrona i pasowanie pierwszoklasistów  

• Początek projektu „100 lecie urodzin św. Jana Pawła II” 
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• Udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu” 

• Uzyskanie Licencji Organizatora Lokalnego IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 

 

Inne ciekawe i ważne informacje: 

• Uruchomienie sieci Opolskiej e-Szkoły przejętej z byłego PG w Żelaznej 

• Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do fizyki i chemii ze środków pochodzących 

z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej. 

 

Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Żelaznej 

 

Zgodnie z art. 127 ust. 1  ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) z dniem 1 września 2019 r. zlikwidowana została 

ostatnia klasa z  dotychczasowych gimnazjów, w tym Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego poety-żołnierza AK w Żelaznej. 

 

W 2019 r. Publiczne Gimnazjum w Żelaznej opuściła ostatnia klasa tej szkoły – kl. III, które liczyła  

16 uczniów. Klasy gimnazjalne funkcjonowały również w innych szkołach:  

1) Publiczną Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w Dąbrowie:  

ukończyło 29 uczniów (dwa oddziały gimnazjalne) 

2) Publiczną Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Chróścinie  

ukończyło 23 uczniów (jeden oddział gimnazjalny)  

 

Kadra nauczycielska wygaszonego Publicznego Gimnazjum w Żelaznej otrzymała propozycję dalszego 

zatrudnienia w innych jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa. 

W 2019 r. w Publicznym Gimnazjum z Żelaznej pracowało 12 nauczycieli na 8,63 etatów, w tym: 

1) zostało przeniesionych do innych szkół: 4 nauczycieli 

2) rozwiązano stosunek pracy i wypłacono odprawy (w tym w 2018r. jedna osoba): 7 nauczycieli 

3) skorzystało z emerytury: 0 nauczycieli 

4) skorzystało z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego:1 nauczyciel  

5) umowa na czas określony: 1 nauczyciel 

Wysokość wszystkich odpraw wyniosła : 117.232,59 zł 

 

Z pracownikami administracji i obsługi 3 osoby na 3 etaty zgodnie z przepisami została rozwiązana 

umowa oraz została zaproponowana nowa praca, zgodna z kwalifikacjami. Obecnie wszyscy 

pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni w jednostkach gminnych tj. w Publicznym Żłobku 

w Żelaznej (1 osoba na 0,5 etatu oraz dodatkowo 0,5 etatu w Gminnej Bibliotece w filii w Żelaznej,  

1 osoba : umowa zlecenie) oraz w Publicznym Przedszkolu w Naroku (1 osoba : cały etat). 

 

Dokumentację wygaszonego gimnazjum przekazano do archiwum Urzędu Gminy Dąbrowa, 

z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazano do archiwum Kuratorium Oświaty 

w Opolu. Majątek (w tym budynek) przekazano na stan Urzędu Gminy Dąbrowa. Wyposażenie 

przekazano do jednostek Gminy Dąbrowa (Urząd Gminy Dąbrowa, Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Naroku, Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie). Pieczęcie metalowe przekazano do Mennicy 

Państwowej  
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Publiczne Przedszkole w Dąbrowie oraz O/Z w Prądach 

 

Krótka charakterystyka. 

Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza organizowana jest zgodne ze statutem, 

rocznym planem pracy, który powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

wnioski z przeprowadzonej ewaluacji oraz w oparciu o kierunki polityki oświatowej, a także zgodnie 

z regulaminami i procedurami wewnętrznymi przy współpracy nauczycieli, pracowników i rodziców. 

Bezpieczne i higieniczne warunki rozwoju dzieci, są zgodne z przepisami BHP, p.poż i sanitarnymi. 

Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna. Odpowiednio wyposażone sale, kąciki 

zabaw, a także atrakcyjne zabawki pozwalają realizować program wychowania przedszkolnego, oraz 

rozwój dziecka we wszystkich obszarach rozwoju. Przedszkole prowadzi własną stronę internetową  

z bieżącymi informacjami dla rodziców oraz kronikę przedszkolną.  

 

Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

• Przedszkole językowe - Projekt „Dwujęzyczna Opolszczyzna” 

• Czytające przedszkolaki - Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury 2019/2020” 

• Program „PoczytajMy” 

• Programy autorskie nauczycieli „Kształtowanie właściwych umiejętności, przyzwyczajeń 

i nawyków prozdrowotnych”. 

• Udział w kampanii „ Idą święta, nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj!” 

• Organizacja zajęć dodatkowych tańce, robotyka. 

 

Szczególne osiągnięcia (np. certyfikaty): 

• Certyfikat udziału w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury2019/2020” certyfikat  

za moduł„ Dzień pluszowego misia” oraz „Mały miś i prawa dziecka”; 

• Certyfikat Udziału w akcji „Idą święta”. 

 

Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

• Udział w akcji „Szkoła do hymnu” 

• Udział w 27 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w świetlicy wiejskiej Ciepielowice 

• Promowanie działań edukacyjnych przedszkola w środowisku: zbiórka plastikowych zakrętek, 

makulatury i baterii 

• Realizowanie w przedszkolu preorientacji zawodowej: zaproszenie do placówki ratowników 

medycznych, straży pożarnej, policji itp. 

• Współpraca ze szkołą w programie „PoczytajMy” 

• Współpraca z animatorami kultury: teatrzyki 

• Organizowanie jasełek oraz festynu rodzinnego przy współpracy z sołtysem wsi  

• Zajęcia otwarte dla rodziców, indywidualne konsultacje z nauczycielami 

 

Ważne wydarzenia: 

• Organizacja Gminnego Festiwalu Piosenki „Mały Liść Dębu” 

 

Inne ciekawe i ważne informacje: 

Organizacja warsztatów edukacyjnych „Tajemnic wiele w ludzkim Ciele” przez Labiq  
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Publiczne Przedszkole w Chróścinie 

Krótka charakterystyka 

W przedszkolu obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne. W 2019 roku 

zapadła decyzja o modernizacji przedszkola w celu zapewnienia dodatkowych 12 miejsc dla dzieci  

w funkcjonujących 4 oddziałach przedszkolnych. 

 

Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej i realizacja dodatkowych projektów i programów 

edukacyjnych: 

Kubusiowi Przyjaciele Natury – program ogólnopolski,, „Mamo, tato – wolę wodę” – projekt 

ogólnopolski, „Ekologia potrzebuje SUPERBOHATERÓW” - w ramach projektu "Prowadzenie działań 

informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej, 

„Akademia Aquafresh” - projekt ogólnopolski, „Klub Super Wiewiórka” PCK Oddział Opole - projekt 

ogólnopolski: Dr BARON KIDS w przedszkolu - projekt dotyczący profilaktyki stomatologicznej  

z Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej w Opolu, „Pierwsza pomoc” – warsztaty przeprowadzone 

przez uczniów II kl. LO w Niemodlinie, Edukacja czytelnicza: „Cała Polska czyta dzieciom” - projekt 

ogólnopolski, „Z książką na start” – narodowy program rozwoju czytelnictwa, spotkanie z autorką 

książki „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego” – kształcenie 

kompetencji kluczowych. 

Innowacje pedagogiczne: 

• Innowacja „MALI BADACZE” (dobre praktyki). 

 

Szczególne osiągnięcia (np. certyfikaty) 

• EDUKACJA+SEGREGACJA” – II miejsce 

• „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” - certyfikat uczestnictwa. 

 

Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

• „Góra Grosza” - projekt ogólnopolski 

• Wkręć się w pomaganie (zbiórka nakrętek dla Bartusia) – projekt lokalny 

• „UWAGA DZIECIAKI! POMÓŻCIE NAKARMIĆ PSIAKI I KOCIAKI!” – zbiórka karmy 

dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Opolu. 

• „Trzeba mocy do pomocy” – projekt lokalny we współpracy z PSP w Chróścinie  

• „Pomagamy, bo chcemy” – udział w akcji WOŚP we współpracy z PSP w Chróścinie 

• Świąteczne spotkanie z seniorami w Dzielnicy Opola – Wrzoski – projekt przedszkolny 

• Udział w VII Festiwalu „Mały liść dębu” 

• #sadziMy las – udział w akcji z inicjatywy Prezydenta RP - posadzenie sadzonek sosny 

w ogrodzie przedszkolnym oraz parku w Chróścinie 

• Spotkanie z diabetykiem połączone ze szkoleniem całego personelu Uczestnictwo w zajęciach 

z biologii, matematyki i kodowania, w Pracowni Nauk Przyrodniczych organizowanych przez 

MODN w Opolu. 

 

Ważne wydarzenia: 

• Jasełka „Dawno temu w Betlejem” z udziałem zaproszonych gości.  
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Publiczne  Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku z O/Z w Żelaznej  

 

Krótka charakterystyka: 

Nauczyciele w swojej pracy prowadzą działalność innowacyjną „dobre praktyki” i stosują 

nowatorskie metody uczenia się.Na przestrzeni lat placówka wyróżnia się swoją działalnością 

edukacyjną, w szczególności, działaniami proekologicznymi oraz pozyskiwaniem funduszy 

unijnych. Otoczenie przedszkola jest piękne i przyjazne dla dzieci: plac zabaw, ogród w stylu 

japońskim, własny ogródek warzywny. Przedszkole promuje swoją działalność poprzez media 

społecznościowe oraz stronę internetową, a także współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi 

przedszkole. Przedszkole stawia na bliską współpracę z rodzicami dzieci zarówno w sprawach 

bieżących jak i innych dotyczących życia przedszkolnego oraz ze środowiskiem lokalnym. 

 

Kierunki pracy przedszkola definiują cele priorytetowe, przyjmowane na każdy rok szkolny: 

w roku 2018/2019: 

- Projekt edukacyjny "Zielona droga do zdrowia" 

- Wychowanie przez czytanie, czyli "Z Maksem i Zuzią przez rok cały" oraz "Z Basią 

wszystko jest możliwe"  

w roku szkolnym 2019/2020: 

- „Zieloną drogą z Franciszkiem idziemy, więc się ruszamy i zdrowo jemy” 

- Wychowanie przez czytanie, z Janoschem przez rok cały, czyli zawodowy zawrót 

głowy z Misiem i Tygryskiem; 

 

Osiągnięcia identyfikujące i promujące przedszkole: 

• W roku szkolnym 2018/2019 przedszkole realizowało projekt europejski "Zielona droga  

do zdrowia" w ramach: Akcja 1 Erasmus + Edukacja Szkolna wg programu PO WER 

 

Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej:  

• Podsumowanie Tygodnia Kultury Ekologicznej oraz rozstrzygnięcie konkursu na „Świnkę – 

skarbonkę” w ramach edukacji finansowej (7.05.2019) 

• Udział reprezentantów PP Narok („Kwintet motylkowy) i O/ Z w Żelaznej („Deszczowa 

panienka”) w VII Festiwalu Mały Liść Dębu (15.05.2019) 

• Zajęcie III miejsca oraz wyróżnienie w konkursie plastycznym „Na odrzańskim szlaku”, 

organizowanym przez Archiwum Państwowe w Opolu O/Z (7.06.2019) 

• „Zielone listki” – podsumowanie całorocznej pracy wychowawczo – edukacyjnej – wręczenie 

orderów przyjaciół św. Franciszka z Asyżu – Obrońcy Przyrody ( 17.06.2019) 

• „Jednośladem przez świat” – wycieczka rowerowa dla absolwentów PP Narok i O/Z w Żelaznej 

– Grądy Odrzańskie i „Na odrzańskim szlaku” (06.2019); 

• Podsumowanie konkursu ekologicznego „Edukacja + segregacja” – II miejsce – PP Narok  

i VI miejsce O/Z w Żelaznej; 

 

Innowacje pedagogiczne: 

• ”Edukacja ekologiczna na etapie przedszkolnym” 

• „Wymiar europejski-Przedszkolak w Europie 

• „Terapeutyczne walory aktywności muzyczno-ruchowej” 
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Szczególne osiągnięcia (np. certyfikaty) 

• II miejsce w konkursie na najlepszy wypiek wielkanocny podczas biesiady wielkanocnej 

w Żelaznej „Mazurek wielkanocny - Zielona droga do zdrowia” . 

• Certyfikat ukończenia szkolenia Rady Pedagogicznej „Pedagogika planu daltońskiego” przez 

konsultantów edukacji daltońskiej Państwa Anny i Roberta Sowińskich (26.10.2019). 

• Wydanie książki kucharskiej ”Smacznie, zdrowo i kolorowo” dla absolwentów 2019  

• Półrocznik „Przedszkolak” gazetka dla rodziców PP Narok (VI i XII 2019). 

 

Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

• „Narockie niteczki -Moniuszkowo-franciszkowo” czyli udział Ekoludków w parafialno-

wiejskich dożynkach (01.09.2019)„Rowerem na bajery-Żelazna gromadka” czyli udział Misiów 

w parafialno-wiejskich dożynkach (29.09.2019) 

• Spotkanie z Seniorami z Żelaznej w ramach nowo otwartego Klubu Seniora (26.03.2019) 

• Udział w biesiadzie wielkanocnej zorganizowanej przez GOKIR i Sołectwo Żelazna  

-O/Z w Żelaznej występ artystyczny „Skaczące zajączki” 

• Treningi ewakuacyjne w przedszkolach (V 2019 ) w O/Z w obecności strażaków OSP Żelazna 

14.05.2019 

• Warsztaty językowo-artystyczne „Latający Ślązak” w siedzibie Mniejszości Niemieckiej 

w Żelaznej prowadząca Monika Wittek. (13.06.2019) 

• Wyjazd dzieci z PP Narok do domu Seniora „Pod dębem” na spotkanie z seniorami z gminy 

Dąbrowa w ramach edukacji międzypokoleniowej. Inscenizacja wierszy Jana Brzechwy 

w wykonaniu Seniorów. Montaż wokalno-muzyczny w wykonaniu dzieci. 

• Listopadowe spotkanie ze św. Marcinem: rogale Marcinowe, lampiony, teatrzyk cieni „Marcin 

i gęsi”, teatr dźwięku i światła „Marcin i żebrak” włączenie się w obchody lokalne 

 

Ważne wydarzenia: 

• Jubileuszowa uroczystość X - lecie nadania imienia św. Franciszka z Asyżu przedszkolu 

w Naroku 04.10.2019 r 

• 20/24.05.2019 Eko-eventy „Smacznie, zdrowo i rodzinnie” z udziałem J. Trzepizura 

olimpijczyka i dietetyczki w ramach realizacji projektu unijnego „Zielona droga do zdrowia” 

• 11.11.2019 udział przedszkolaków w Biegu Niepodległości w Ciepielowicach 

 

Inne ciekawe i ważne informacje: 

• „Zawodowy zawrót głowy” co miesięczne warsztaty z ciekawymi ludźmi  

• Wycieczka do Lipna do parku dendrologicznego, do kompleksu parkowo – zamkowego, 

zwiedzanie zamku w Niemodlinie, sali edukacyjnej „Ognik w Jednostce Ratowniczo-gaśniczej 

PSP w Niemodlinie (18.06.2019) O/Z w Żelaznej. 

• Wyjazd do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na wystawę reprodukcji i obrazów  

austriackiego malarza Gustawa Klimta. (02.04.2019) 

• Wyjazd na rewię na lodzie wg Bolesława Leśmiana pt. ”Niezwykłe przygody żeglarza 

Sindbada” (02.04.2019) 

• Wycieczka do Dąbrowy: Aleja Dębowa w Dąbrowie dąb nr 39 „Albero de Francesco - Drzewo 

Franciszka”, zwiedzanie kompleksu parkowo-zamkowego w Dąbrowie wraz ze ścieżkami 

dydaktycznymi (10.06.2019) 
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Publiczne Przedszkole w Karczowie 

 

Krótka charakterystyka 

Placówka znajduje się na parterze bloku wielorodzinnego, wokół którego znajduje się dużo 

zieleni, trawiastych nawierzchni oraz plac zabaw wyposażony w urządzenia umożliwiające 

podejmowanie form aktywności i zaspokojenie potrzeb ruchowych na świeżym powietrzu.  

 

Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej: 

• Udział w VII Festiwalu Piosenki MAŁY LIŚĆ DĘBU 

 

Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

• KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY 

• MAŁY OPOLANIN – projekt edukacji regionalnej 

• CZYSTE POWIETRZE 

• DZIECI UCZĄ RODZICÓW – Ogólnopolska akcja edukacyjna 

 

Szczególne osiągnięcia (np. certyfikaty): 

• Zajęcie IV miejsca w VI edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego EDUKACJA PLUS 

SEGREGACJA 

• Udział w kolejnej akcji ZDROWO I SPORTOWO edycja 2018/2019 - Certyfikat 

• SPRINTEM DO MARATONU – V Ogólnopolski maraton przedszkolaków – Certyfikat 

 

Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

• Udział w akcji: ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA BARTUSIA 

• Przejście korowodem z gaikiem z okazji powitania wiosny 

• Organizowanie uroczystości: Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal 

karnawałowy, Dzień Rodziny (udział biorą rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, inni członkowie 

rodziny) 

• Współpracując z Filią Biblioteczną w Karczowie odbywają się spotkania z ludźmi 

wykonującymi różne zawody ( najczęściej są to mieszkańcy Karczowa) 

 

Ważne wydarzenia: 

• Zorganizowanie III Przedszkolnego konkursu MAM TALENT 

 

 

Inne ciekawe i ważne informacje: 

W przedszkolu odbywają się zajęcia z robotyki, zajęcia ceramiczne, warsztaty wielkanocne, warsztaty 

mydlarskie, warsztaty cukiernicze, zabawy na  dmuchanej zjeżdżalni, lekcje umuzykalniające  

z udziałem muzyka z Filharmonii  

Zorganizowano wyjazd do stadniny koni w Zawadzie, wyjazd do Opola w ramach projektu Mały 

Opolanin  
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Publiczny Żłobek w Żelaznej 

 

Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelaznej  1 października 2019 r. 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Uchwałą Nr XI/88/19 Rady Gminy Dąbrowa  

z dnia 29 sierpnia 2019r.w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa pod nazwą 

Publiczny Żłobek w Żelaznej i nadania jej statutu w podjęto decyzję o utworzeniu z dniem  

1 października 2019r. jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa pod nazwą Publiczny Żłobek w Żelaznej. 

Pierwszym Dyrektorem Publicznego Żłobka w Żelaznej została wybrana pani Magdalena 

Litwinowicz, która objęła to stanowisko z dniem 05.11.2019 r. 

 

Realizacja inwestycji – adaptacja budynku po gimnazjum na potrzeby żłobka 

 

Środki na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i adaptację budynku   pochodziły  

z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH+ 2019  

– kwota 900.000 zł oraz środków Gminy Dąbrowa – kwota 374.500 zł. 

Razem wartość inwestycji w całości zrealizowanej w 2019 r. to 1.274.500 zł. 

 

Zakres prac 

 

Na parterze budynku po byłym gimnazjum 

zlokalizowano pomieszczenia żłobka, a w piwnicy – 

zaplecze kuchenne. W żłobku znajduje się 

wózkownia, w której rodzice mogą zostawić wózki 

dzieci; duża szatnia z 30 szafkami, przewijakiem  

i umywalką; pokój do karmienia mlekiem matki; 

pomieszczenie socjalne ze sprzętem codziennego 

użytku;  gabinet dyrektora wyposażony w sprzęt 

multimedialny; toaleta dostosowana do dzieci; 

pomieszczenie do mycia nocników, pomieszczenie 

gospodarcze; rozdzielnia posiłków z windą i dwoma 

wózkami; dwie duże sale wyposażone w meble, 

łóżeczka, szafy, przewijaki oraz zabawki.  

W piwnicy znalazły się: kuchnia –  

z meblami kuchennymi, piecem konwekcyjnym, 

patelnią gastronomiczną, piecem elektrycznym oraz 

niezbędnym sprzętem; Kuchnia posiada windę, która 

umożliwia szybki transport posiłków na piętro żłobka. 

W sąsiedztwie pomieszczeń kuchennych znajduje się 

zmywalnia, pomieszczenie socjalne  

z toaletą, magazyn warzyw brudnych wraz  

z obieraczką do warzyw, magazyn jaj wraz  

z naświetlarką i lodówką; magazyn artykułów 

spożywczych wyposażony w regały i dwie 

chłodziarko – lodówki; pralnia – wyposażona  

w pralkę nowej generacji i suszarkę, pokój intendenta. 

 

Publiczny Żłobek w Żelaznej
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Rozpoczęcie sprawowania opieki nad dziećmi  1 stycznia 2020 r. 

 

Maksymalna liczba miejsc    30 dzieci 

 

Liczba dzieci zapisanych do żłobka stan na 31.12.2019 15 dzieci 

 

W dniu 20.12.2019 roku na zajęciach otwartych w Żłobku po raz pierwszy pojawiły się dzieci. 

W dniu 27.12.2019 Żłobek został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 

05899. 

Placówka dostosowana jest do przyjęcia 30 dzieci. Zgodnie z Uchwalą Rady Gminy Dąbrowa 

Nr XI/89/19 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków 

częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

dziecka w Publicznym Żłobku w Żelaznej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 2758) opłata za 

Żłobek wynosi 20% najniższej krajowej czyli na rok 2019 jest to kwota 520,00 zł, dzienna stawka 

żywieniowa to 10,00 zł. 

Żłobek organizuje i prowadzi działalność opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną  

w warunkach zbliżonych do warunków domowych.  

 

 

Opieka nad dziećmi do lat 3 – opiekunowie dzienni. 

 

Na terenie Gminy Dąbrowa w 2019 roku opiekę nad dziećmi do lat 3 w warunkach domowych 

sprawowało 3 opiekunów dziennych w miejscowościach: 

 

 Dąbrowa (Sokolniki) 1 opiekun 

 Chróścina  2 opiekunów  

  

Opiekunowie zapewniali opiekę dla 15 dzieci. 

 

 

Kluby Seniora 

 

Na terenie Gminy Dąbrowa w 2019 r. funkcjonowały:  

 

 Klub Senior + w Dąbrowie 

 Klub Senior + w Żelaznej 

oraz   

Klub Seniora w Naroku – prowadzony przez organizację pozarządową (TSKN w Opolu) 

 

Zajęcia w Klubach Senior + odbywają się 2 do 3 razy w tygodniu. Każdorazowo uczestniczy w nich 

grupa około 15 osób. 

 

Ochrona zdrowia 
 

Na terenie Gminy Dąbrowa nie funkcjonują podmioty lecznicze zarządzane przez gminę. 

Opiekę medyczną zapewniają 3 przychodnie niepubliczne i 3 gabinety stomatologiczne  

(w tym 2 posiadają zawartą umowę z NFZ). Na terenie Gminy funkcjonują 2 apteki. 
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Kultura 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w zakresie polityki „AKTYWNA GMINA DĄBROWA” 

realizuje zadania w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci  i młodzieży (zajęcia 

Studia Piosenki- dzieci w wieku szkolnym, grupa Mażoretek-dzieci w wieku szkolnym, a także 

zajęcia taneczne w ramach Szkoły Tańca Scorpion Dance Team-dwie grupy wiekowe, dzieci 

przedszkolne i szkolne), łącznie z zajęć korzysta około 45 dzieci tygodniowo. W 2019 r. w ramach 

organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży organizowane były spotkania animacyjno- 

warsztatowe oraz festyny rodzinne w czasie wakacji. Cykl zajęć odbywał się pod hasłem „ Wakacje  

w gminie Dąbrowa”. W ramach zajęć odbywały się spotkania z animatorami, zajęcia teatralne, 

plastyczne, ruchowe, a także teatrzyki dla dzieci. 

Wsparcie w kierunku propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia realizowane było poprzez 

zajęcia cykliczne, a także turnieje i zawody sportowe: organizowanie zajęć fitness dla kobiet, zajęć 

sportowo rekreacyjnych na hali w Dąbrowie, skierowanych zarówno do dzieci jak i młodzieży. 

Przeprowadzono turnieje: piłki nożnej halowej (Hattrick) dla dorosłych i dzieci, tenisa 

stołowego (Turniej im. K. Turko),turniej Darta, a także Bieg Niepodległości(około 300 

uczestników). 

Wsparcie działalności osób i organizacji społecznych upowszechniających historię, tradycję, 

kulturę i tożsamość lokalną realizowane było poprzez ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Ochrony 

Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”, z Kołami Gospodyń Wiejskich, 

Klubami Seniora, Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi, a także innymi organizacjami działającymi 

na terenie gminy. Współpraca odbywała się w zakresie wsparcia sprzętowego oraz współorganizacji 

imprez dla mieszkańców gminy.  

Budowanie marki i pozytywnego wizerunku GOKiR opierało się również na współpracy 

z  poszczególnymi sołectwami i współdziałaniu w zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego 

(ochrona zabytków, ginących zawodów, zachowanie obrzędów, tradycji, lokalnych imprez kulturalnych 

i miejscowych atrakcji). Współpraca obejmowała również organizację dożynek wiejskich, promowanie 

tradycji świątecznych, organizowanie warsztatów bożonarodzeniowych i wielkanocnych. 

Jedną ze sztandarowych imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Rekreacji   

w Dąbrowie są Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną Zamczysko, która w 2019 roku odbyła się 

po raz jedenasty. Dwudniowa impreza muzyczna, skierowana do mieszkańców gminy, a także 

sympatyków poezji śpiewanej z całej Polski, co roku przyciąga do gminy rzesze fanów, wpływając 

również na promocję gminy na arenie ogólnopolskiej. Festiwal to niezwykłe święto muzyki, ale także 

okazja dla mieszkańców gminy Dąbrowa na spotkanie ze znanymi i szanowanymi artystami 

występującymi na uznanych scenach muzycznych w całej Polsce.  W ubiegłym roku w festiwalu przez 

dwa dni wzięło udział ok. 500 osób.  

 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie działa w oparciu o otrzymaną dotację  

w wysokości 540.000,00 zł na zadania programowe, obejmujące dział: kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego oraz 110.000,00zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.  

Łączna kwota dotacji wyniosła 650.000,00 zł, która została wykorzystana w 100%. 
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Gminna Biblioteka Publiczna 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie w Dąbrowie prowadzi 3 filie biblioteczne: 

1. Filia Biblioteczna w Chróścinie ul. Niemodlińska 8 

2. Filia Biblioteczna w Karczowie ul. Szkolna 2 

3. Filia Biblioteczna w Żelaznej ul. Opolska 58 

 

Księgozbiór na 31.12.2019 r. obejmował27.999 egzemplarzy,  zarejestrowanych było 705 czytelników. 

W Gminnej Bibliotece w Dąbrowie  oraz w filiach w Chróścinie, Karczowie i Żelaznej posiadamy 

ogółem 10 stanowisk komputerowych  dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu. 

Użytkownicy i czytelnicy mogą również skorzystać z drukarki oraz skanera. 

Od 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie jest wydawcą gazetki „Życie Gminy Dąbrowa”. 

Czasopismo to bezpłatny 12-stronnicowy miesięcznik zawierający informacje dotyczące życia gminy, 

takie jak relacje z wydarzeń kulturalnych i oświatowych, a także ważne informacje  

i komunikaty dla mieszkańców, związane z podejmowanymi uchwałami, działalnością Rady Gminy  

i Wójta Gminy Dąbrowa, działalnością samorządową, oświatową i kulturalną gminy Dąbrowa. 

W 2019 r. nakład wynosił 1200 egzemplarzy miesięcznie. Gazetka była dostarczana do mieszkańców, 

a także udostępniana w takich punktach jak sklepy, biblioteki czy szkoły.  

„Życie Gminy Dąbrowa” udostępniane jest również w formie elektronicznej –gazetkę można pobrać  

ze strony internetowej gminywww.gminadabrowa.pl . 

W roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie wzięła udział w II edycji ogólnopolskiej akcji 

”Przerwa na wspólne czytanie”. Celem kampanii było wspieranie idei wspólnego czytania książek 

przez rodziców i dzieci. Głosowanie polegało na wysyłaniu głosów internetowo na wybraną przez siebie 

bibliotekę. Na 300 nagrodzonych bibliotek, Gminna Biblioteka zajęła 15 miejsce. Otrzymano 5.000 zł 

na zakup książek.  

Działalność kulturalno-edukacyjna biblioteki obejmuje: 

Zajęcia z czytelnikiem dziecięcym w formie cyklu zajęć podczas ferii zimowych, zajęcia „Wakacje  

w Bibliotece”, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, czytanie bajek czy też prowadzenie zajęć typu 

gry i zabawy. 

Biblioteka działa w oparciu o dotację przekazywaną z budżetu gminy, której wysokość w 2019 r. 

wyniosła 249.950,00 zł. W 2019 r. Biblioteka otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa na zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek publicznych” i z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 

w wysokości 4.378,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

rzesień 

Październik

 

Listopad

 

Grudzień

 

http://www.gminadabrowa.pl/
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Inne ważne informacje i wydarzenia 

 

30.01.2019 Oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Żelaznej, w którym uczestniczyła 

Wicewojewoda Violetta Porowska, Członek Zarządu Województwa Opolskiego 

Szymon Ogłaza, przedstawiciele Biura Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej. 

 

12.05.2019 Gminne obchody 15 lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 

Mieszkańcy gminy Dąbrowa świętowali 15 rocznicę wejścia Polski do Unii 

Europejskiej na Pikniku Majowym w dniu 12.05.2019 r. Impreza odbyła się na placu 

przy remizie OSP w Dąbrowie.  

Podczas pikniku posadzono pamiątkowe drzewa – dęby. Dokonali tego: Wójt Gminy 

Dabrowa Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej 

Buła, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy, Przewodniczący 

Rady Gminy Mariusz Konopa oraz Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa Marcin Oszańca.  

26.05.2019  WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  

frekwencja w Gminie Dąbrowa 38,93% 

28.07.2019 Wybory przedstawicieli rolników do Izb Rolniczych. W związku z obowiązującymi 

przepisami, cześć prac przygotowawczych takich jak sporządzenie spisu osób 

uprawnionych do głosowania. 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 48 w Dąbrowie stwierdziła, że w dwumandatowym 

okręgu wyborczym nr 48 Członkiem Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu, 

Powiatu Opolskiego z gminy Dąbrowa została Pani Przybyła Weronika  

z miejscowości Żelazna. 

13.10.2019 WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Frekwencja w Gminie Dąbrowa sejm  54,92% 

Frekwencja w Gminie Dąbrowa senat  54,89% 

 

I-XII.2019 Sołtysówki: począwszy od 2019 organizowane są cykliczne spotkania z sołtysami wsi  

(raz na kwartał) 

 

X-XII.2019 Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w UG Dąbrowa SOD 365 

 

2019 Po raz pierwszy zostały przyznane 2 stypendia sportowe w dyscyplinach lekkoatletyka 

oraz taekwondo na podstawie uchwały nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 

27 września 2018r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe 

 

 

 

 

 
 

 

Żelazna, Klub Seniora z zastosowaniem OZE
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Podsumowanie 
 

Rok 2019 to czas dużych przezmian i unowocześnienie pracy urzędu. Wszystko z myślą o jak 

najlepszej obsłudze naszych mieszkańców i bezpiecznym przechowywaniu danych. Wymieniony został 

leciwy sprzęt komputerowy w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy. Usprawnił  

on zdecydowanie pracę i obecnie zapewnia bezpieczeństwo danych w urzędzie. Kosztował ponad  

100 tyś. zł, ale z pewnością zwróci się po wielokroć. Została przekonfigurowana centrala telefonicznej  

w celu poprawy komunikacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem. Usprawnialiśmy pracę, regularnie 

szkoliliśmy pracowników i podnosiliśmy jakość pracy instytucji. Jedną z takich możliwości dał nam 

udział w cyklu specjalistycznych szkoleń dofinansowanych ze środków UE. Wdrożony został 

elektroniczny obieg dokumentów, uruchamiane jest biuro obsługi EBO 365 z formularzami 

elektronicznymi oraz z możliwością elektronicznego załatwienia spraw w urzędzie. 

Gmina do tej pory posiadała raptem niecałe 2 procent planów zagospodarowania przestrzennego.  

W tym względzie rozpoczęliśmy szereg prac, aby to zmienić. Rozpoczęliśmy procedury planistyczne  

w  kilku miejscowościach oraz zdobyliśmy grant na szerokie konsultacje społeczne w tym zakresie dla 

miejscowości Narok. 

Lista zrealizowanych zadań w okresie 12 miesięcy jest długa, począwszy od bezpłatnego 

pozyskania budynku „starej szkoły” w Lipowej od Kurii Diecezjalnej w Opolu, przez utworzenie tak 

potrzebnego młodym rodzinom żłobka, powstanie nowego parku wiejskiego w Niewodnikach  

czy rewitalizacji zabytkowego parku w Skarbiszowie. Zdecydowanie na uwagę zasługuje wydatkowanie 

5,5 milionów złotych na realizację inwestycji o różnym charakterze (np. infrastruktura drogowa, 

kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach i Nowej Jamce). W porównaniu do roku 

2018 nakłady finansowe na realizację wydatków inwestycyjnych wzrosły ponad dwukrotnie.  

Złożyliśmy w tym czasie ponad 25  wniosków do UE i budżetu państwa o dofinansowanie zadań*. 

 

Wzorowo układała się współpraca z : 

• Wojewodą Opolskim (pozyskane fundusze na żłobek, klub seniora w Nowej Jamce, 

przebudowę drogi w Chróścinie, funkcjonowanie opiekuna dziennego),  

• Samorządem Województwa Opolskiego (remont drogi w Mechnicach, remont drogi w Naroku, 

środki finansowe otrzymane w ramach RPO WO)  

• Prezydentem Miasta Opola (dofinansowanie inwestycji gminnych wykazane w WPF o wartości 

3,5 mln zł) .  

 

Warto wspomnieć również o modelowych przykładach współpracy z parafiami (dofinansowanie  

do remontów obiektów sakralnych, pomoc przy realizacji wniosków ministerialnych i unijnych),  

oraz organizacjami pozarządowymi np. z Klubem Sportowym Dąbrowa przy wniosku  

na budowę rolkowiska. 

Nie można pominąć wyremontowanych dróg i chodników, w tym parkingu przyszkolnego, 

rewitalizacji świetlic, otwarcia pierwszego w gminie żłobka, nowych Klubów Seniora i zakupu 

nowoczesnego samochodu pożarniczego – pierwszy tego typu zakup w historii gminy.  

W każdej miejscowości udało się coś zrobić.  

 

 

 

 

 

 
*(Mechnice, Lipowa 1, Lipowa 2, Karczów PSZOK, Bioróżnorodność, FOGR, Maluch+, Bliżej Rodziny  

i Dziecka, Wymiana źródeł ciepła 2x, Life, Senior+, drogi samorządowe, pracownie szkolne, plan przestrzenny 

Narok, kanalizacja, rolkowisko, standardy obsługi inwestorów…) 
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W 2019 r. zostały osiągnięte cele i zrealizowane zadania, które były określone jako priorytetowe 

na ten rok, a przede wszystkim: 

 

1) nastąpiła rozbudowa bazy edukacyjno – oświatowej: 

• utworzony został Publiczny Żłobek w Żelaznej, 

- -nastąpiła modernizacja i przebudowa budynku po Publicznym 

Gimnazjum w Żelaznej 

- -stworzone zostały podstawy organizacyjne i prawne dla 

funkcjonowania tej nowej jednostki organizacyjnej (statut, regulaminy, 

ustalone zasady odpłatności) 

- -zatrudniona została profesjonalna kadra 

- - wykonane zostały wszystkie prace przygotowawcze, m.in. zgłoszenia do 

Sanepidu, odbiory p.poż. wpis do ogólnopaństwowego rejestru żłobków,  

- - zakupiono wyposażenie, zabawki, pomoce dydaktyczne 

• doposażono pracownie przedmiotowe w szkołach i wzbogacono bazę 

dydaktyczną 
 

2) podjęto szereg działań związanych z ochroną środowiska takich jak: 

• wdrożenie programu dofinansowania do wymiany pieców dla mieszkańców gminy  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 

• uzyskanie dofinasowania na budowę nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Karczowie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego,  

• opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku na dofinasowanie budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skarbiszów w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

• przystąpienie do partnerskiego projektu LIFE na stworzenie stanowiska gminnego 

koordynatora ds. ochrony powietrza i jego monitoringu, 

• utworzenie nowego parku wiejskiego w Niewodnikach na obszarze 2,3 ha, 

• zrewitalizowanie zabytkowego parku w Skarbiszowie z funduszy Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

 

3) nastąpił widoczny rozwój infrastruktury drogowej, 

• dzięki zaangażowaniu gminy i przekazaniu dofinansowania na ten cel Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu przeprowadził duże  inwestycje drogowe w miejscowościach 

Mechnice, Narok i Prądy,  

• przebudowano również 10 dróg gminnych i wyremontowano 4 

 

4) podejmowane były liczne działania prospołeczne,   

• jednym z najważniejszych było wyremontowanie świetlicy wiejskiej w Nowej Jamce  

i utworzenie w niej trzeciego w gminie Klubu Seniora.  

• pozyskano również bezpłatnie w drodze darowizny budynek po byłej szkole w Lipowej 

z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców tej miejscowości, 

• kompleksowo wyremontowano świetlicę wiejską w Ciepielowicach. 

 

5) zwiększono bezpieczeństwo na terenie gminy poprzez: 

• zakup nowego wozu bojowego dla OSP Dąbrowa, obsługującego dwie drogi krajowe, 

autostradę i 8 miejscowości naszej gminy, 

• wyremontowano i wymieniono 25 %niesprawnych hydrantów na terenie gminy 

• wykonano projekty techniczne oświetlenia ulicznego ul. Komprachcicka  

i Kopernika w Chróścinie, ul. Cmentarna i Odrzańska w Niewodnikach,  

ul. Cmentarna i Sportowa w Prądach. 
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Rok 2019 to czas wytężonej pracy w wielu obszarach funkcjonowania gminy. Zrealizowano wiele 

ważnych inwestycji. Równolegle podejmowano liczne działania prospołeczne i realizowano zadania, 

których celem było promowanie Gminy Dąbrowa, jako miejsca atrakcyjnego  

do zamieszkania, pracy i wypoczynku. 

 

Należy zaznaczyć, że rok 2019 był również związany z wieloma zmianami organizacyjnymi 

zarówno w Urzędzie Gminy Dąbrowa jak i w jednostkach organizacyjnych gminy. 

 

Rok 2020 będzie kontynuacją działań związanych ze zrównoważonym rozwojem gminy  

w aspekcie społecznym, ochrony środowiska jak i  prawidłowego gospodarowania zasobami gminy.  

Do najważniejszych z nich należą: 

 

1) dalsza modernizacja bazy edukacyjno – oświatowej:  

 

- rozbudowa Publicznego Przedszkola w Chróścinie, 

- modernizacja pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w Żelaznej,  

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w Naroku 

 

2) działania proekologiczne w tym, m.in.  pozyskanie kolejnych środków finansowych  

na wymianę pieców, budowę kanalizacji oraz działania w zakresie bioróżnorodności. 

 

3) działania prospołeczne i rozwój nowoczesnej bazy sportowej (powstanie rolkowiska, remont 

budynku szatniowo-socjalnego w Dąbrowie, dotacje na sport dla organizacji pozarządowych,  

w tym pozyskanie środków finansowych dla działających klubów sportowych na terenie gminy. 

 

4) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy w tym poprawa 

infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego, zakup nowego wozu bojowego dla OSP 

Chróścina. 

 

 

Działania Gminy Dąbrowa skoncentrowane są na tym, aby budować markę samorządu dbającego 

o dzieci, młodzież i seniorów. W dalszym ciągu będziemy promować Gminę Dąbrowa jako  

miejsce gdzie najważniejsza jest rodzina, dbałość o środowisko naturalne, rozwój przedsiębiorczości, 

integracja i inicjatywy społeczne.  

 

Urzeczywistnienie przyjętych celów będzie uzależnione od właściwego zarządzania budżetem  

i aktywnego pozyskiwania środków pozabudżetowych jak i proporcjonalne podnoszenie jakości  

i efektywności działania we wszystkich obszarach funkcjonowania Gminy Dąbrowa.  

 

 Dziękuję radnym, sołtysom, liderom lokalnym, mieszkańcom oraz pracownikom 

samorządowym za nasz wspólny sukces. 

 

 

 

 

Dąbrowa, 28.05.2020 

 

Wójt Gminy 

   /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
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 Załącznik nr 1 

do Raportu o stanie gminy za rok 2019 

 

Wskaźniki realizacji celów strategicznych za rok 2019 

 
CEL  

STRATEGICZN

Y 

Nazwa wskaźnika Jedn. 

 

Wartość 

2018 

Wartość 

2019 

I.  

 

ZIELONA 

GMINA  

DĄBROWA 

1.1 Liczba wdrożonych projektów 

z planu gospodarki niskoemisyjnej 

gminy 

 

 

 

 

1.2. Liczba budynków  

z przeprowadzoną 

termomodernizacją, w tym wraz 

z wymianą źródeł ciepła 

i wyposażenia na energooszczędne.  

 

 

1.3. Liczba budynków  

z zastosowaniem 

energii odnawialnej.  

 

 

1.4 Liczba punktów 

zmodernizowanego, ekologicznego 

oświetlenia ulicznego  

 

 

2.1. Długość wybudowanej / 

zmodernizowanej kanalizacji 

sanitarnej  

 

2.2. Liczba wybudowanych/ 

rozbudowanych przydomowych 

oczyszczalni ścieków  

 

2.3.Długość  

rozbudowanej/zmodernizowanej sieci 

wodociągowej  

 

2.4 Poziom odzysku surowców 

 

 

2.5 Liczba programów ekologicznych, 

w tym w zakresie segregacji odpadów  

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

mb. 

 

 

 

szt. 

 

 

 

mb. 

 

 

% 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

świetlica Żelazna 

 

 

 

 

 

1 

świetlica Żelazna 

 

 

 

 

 

1 

świetlica  

Żelazna 

 

 

1 

 

 

 

 

700 / 0 

 

 

 

 0  

 

 

 

800 / 0 

 

 

36,01 

 

1 

„Edukacja + 

segregacja” 

 

 

 

 

 

 

1 

wymiana źródeł 

ogrzewania na 

ekologiczne w 

Gminie Dąbrowa – 

I etap 

 

2 

Świetlica 

Ciepielowice  

(fotowoltaika) 

Świetlica Prądy 

(docieplenie dachu) 

 

2 

Świetlica  

Ciepielowice,  

Żelazna 

 

3 

Dąbrowa 

(Powstańców  

Śląskich) 

 

483/0 

 

 

 

0 

 

 

 

1.044/0 

 

 

brak danych 

 

3 

„Edukacja + 

segregacja” 

„Zielona Akcja” 

Projekt 

Aglomeracji 

Opolskiej 

„Akcja  

ekogeneracja” 
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3.1 Długość 

wybudowanych/przebudowanych/ 

wyremontowanych ścieżek (tras) 

rowerowych i pieszych  

 

3.2 Długość oznakowanych ścieżek 

/szlaków rowerowych i pieszych (stan) 

 

3.3 Liczba działań w zakresie wsparcia 

ekologicznego transportu zbiorowego 

 

3.4 Liczba programów edukacyjno - 

promocyjnych ekologicznych form 

transportu, w tym turystyki rowerowej 

 

4.1 Powierzchnia zrewitalizowanych 

obszarów dziedzictwa naturalnego, 

w tym parków zabytkowych  

 

4.2 Liczba nowych nasadzeń 

 

 

 

4.3 Powierzchnia zrekultywowanych 

obszarów terenów zdegradowanych 

i zdewastowanych  

 

km 

 

 

 

km 

 

 

szt. 

 

 

szt. 

 

 

 

ha 

 

 

 

szt. 

 

 

 

ha 

 

 

 

 

0 / 0 

 

 

 

0 / 68 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

56 

 

 

 

0 

 

 

0,5 /0 

(park Niewodniki) 

 

 

0/68 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

2,664 ha 

(zabytkowy Park  

w Skarbiszowie) 

 

362 

(w tym  

Park Niewodniki) 

 

2,289 ha 

Park Niewodniki 

 

II.  

 

KONKUREN

CYJNA 

GMINA 

DĄBROWA 

 

 

1.1 Liczba ofert inwestycyjnych  

 

 

 

1.2. Powierzchnia przygotowanych 

i uzbrojonych terenów inwestycyjnych  

 

 

1.3 Powierzchnia terenów 

inwestycyjnych włączonych  do 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

 

1.4 Liczba działań partnerskich na 

rzecz promocji przedsiębiorczości,  

w tym z Aglomeracją Opolską 

 

 

 

2.1 Długość wybudowanych, 

przebudowanych, wyremontowanych 

dróg gminnych, w tym dróg 

transportu rolnego.  

 

2.2 Długość dróg gminnych, na 

których wprowadzono elementy 

poprawy bezpieczeństwa.   

 

 

szt. 

 

 

 

 

ha 

 

 

 

ha 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

km 

 

 

1 

obszar węzła  

autostradowego 

Prądy 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

3.870 m 

+ 300 m  drogi 

powiatowe 

 

 

1 

 

 

1 

obszar węzła  

autostradowego 

Prądy 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

1 

Projekt  

„Standardy 

obsługi inwestora 

w samorządzie 

opolskim” 

 

2.035 m 

+ 3.665 m drogi 

wojewódzkie 

 

2,06 

ul. Dworcowa,  

Ogrodowa, Torowa 

Chróścina 
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3.1 Powierzchnia przygotowanych 

i uzbrojonych terenów 

mieszkaniowych.  

 

 

 

 

 

3.2 Liczba wprowadzonych usług 

nastawionych na obsługę 

mieszkańców. 

 

 

 

3.3 Liczba działań partnerskich 

w kierunku zintegrowanego systemu 

komunikacji zbiorowej  

 

 

4.1 Liczba wybudowanych/ 

przebudowanych/ wyremontowanych 

obiektów infrastruktury 

przeciwpowodziowej w tym 

szczegółowych i podstawowych  

urządzeń melioracyjnych  

 

4.2 Liczba systemów ostrzegania 

mieszkańców o zagrożeniach 

naturalnych 

 

ha 

 

 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

szt./ 

  km 

 

 

 

szt. 

 

 

20,4 ha 

z tym, że teren jest 

nieuzbrojony (PZP 

Narok 10 ha, PZP 

Siedliska 9 ha, 

Karczów 1,4 ha) 

 

1  

aplikacja mobilna 

 

 

 

 

1 

umowa z Miastem 

Opole 

linia Mechnice 

Chróścina 

 

 

 

0 / 0 /0 

 

 

 

 

2 

 

20,4 ha 

z tym, że teren jest 

nieuzbrojony (PZP 

Narok 10 ha, PZP 

Siedliska 9 ha, 

Karczów 1,4 ha) 

 

1 

System Informacji 

Przestrzennej 

 

3 

umowa z Miastem 

Opole 

linia Mechnice 

Chróścina 

umowa PKS linia 

Prądy 

umowa LUZ (lipiec 

sierpień 2019) 

 

0 / 0 / 0 

 

 

 

 

3 

 

 

III. 

 

AKTYWNA 

GMINA 

DĄBROWA 

1.1 Liczba dzieci do 3 lat objętych 

wsparciem. 

 

1.2 Liczba dzieci uczestniczących 

w edukacji przedszkolnej.  

 

1.3 Liczba dzieci i młodzieży  

objętych  wsparciem  

 

 

 

 

 

1.4 Liczba dzieci i młodzieży objętych 

wsparciem ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i 

dotkniętych ubóstwem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

osoby 

 

 

osoby 

 

 

osoby 

 

 

 

 

 

 

osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

280 

 

297 

liczba dzieci 

objętych opieką 

świetlicową  

w szkołach 

 

43 dane OPS – 

dzieci korzystające 

z placówki 

wsparcia dziennego 

15, dzieci 

umieszczone w 

pieczy zastępczej 

oraz dzieci 

zagrożone 

ubóstwem 

 

 

 

 

15 

 

 

271 

 

267 

 liczba dzieci 

objętych opieką 

świetlicową  

w szkołach 

 

55 dane OPS – 

dzieci korzystające 

z placówki 

wsparcia dziennego 

15, dzieci 

umieszczone w 

pieczy zastępczej 

16 oraz dzieci 

zagrożone 

ubóstwem 24 

(dożywianie w 

szkołach, dzieci 

objęte opieką 

asystenta rodziny) 
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1.5 Liczba dzieci i młodzieży 

szczególnie uzdolnionej sportowo 

objętych wsparciem  

 

 

 

 

1.6 Liczba wybudowanych/ 

przebudowanych/ 

zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury dydaktycznej,  

w tym sportowej 

 

 

2.1 Liczba osób niepełnosprawnych 

i wykluczonych objętych wsparciem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Kwota udzielonych dotacji 

organizacjom społecznym w zakresie 

realizacji zadań publicznych 

 

2.3 Liczba kobiet, którym udzielono 

Wsparcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Liczba osób zależnych, w tym 

starszych i niepełnosprawnych 

objętych wsparciem 

 

3.2 Liczba osób starszych objętych 

wsparciem 

 

 

 

 

 

osoby 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

osoby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLN 

 

 

 

osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osoby 

 

 

 

osoby 

 

 

 

 

 

47 

liczba dzieci, które 

otrzymały 

stypendium 

sportowe w 

szkołach 

 

2 

PSP Chróścina – 

elewacja 

Dąbrowa 

oświetlenie boiska 

 

 

125 

dane OPS – osoby 

pobierające 

świadczenie 

pielęgnacyjne, 

zasiłki opiekuńcze, 

dodatki z tytułu 

niepełnosprawności 

 

 

 

315.000  

 

60 

dane OPS – 

procedura 

Niebieskiej Karty, 

kobiety 

korzystające z 

punktu 

konsultacyjnego, 

kobiety którym 

udzielono wsparcia 

w formie pracy 

socjalnej lub 

otrzymujące 

świadczenie 

finansowe z 

pomocy społecznej 

 

21 

dane OPS – usługi 

opiekuńcze i 

pomoc finansowa 

 

30 

dane OPS – 

uczestnicy Klubu 

Seniora Dąbrowa 

 

 

73 

liczba dzieci, które 

otrzymały 

stypendium 

sportowe w 

szkołach 

 

2 

PP Prądy  

remont sali 

PSP Dąbrowa 

remont stołówki 

 

 

117  

dane OPS - osoby 

pobierające 

świadczenie 

pielęgnacyjne, 

zasiłki opiekuńcze, 

dodatki z tytułu 

niepełnosprawności

, zasiłek 

pielęgnacyjny 

 

320.000 

 

113 

dane OPS – 

procedura 

Niebieskiej Karty, 

kobiety 

korzystające z 

punktu 

konsultacyjnego, 

kobiety którym 

udzielono wsparcia 

w formie pracy 

socjalnej lub 

otrzymujące 

świadczenie 

finansowe z 

pomocy społecznej 

 

21  

dane OPS – (usługi 

opiekuńcze i 

pomoc finansowa) 

 

30  

dane OPS- 

uczestnicy Klubów 

Seniora 

 



96 

 

 

3.3 Liczba działań w kierunku 

promocji zdrowego i aktywnego stylu 

życia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Liczba działań profilaktycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Liczba wdrożonych projektów 

z zakresu e-administracji 

 

 

4.2 Długość wybudowanej sieci 

szerokopasmowego Internetu 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

km 

 

 

6 

OPS zajęcia z 

dietetykiem, 

 OPS warsztaty 

dotyczące 

zdrowego żywienia  

profilaktyka w 

szkołach 

program walki z 

otyłością 

 

 

 

8 

zgodnie ze 

sprawozdaniem z 

realizacji 

Narodowego 

Programu Zdrowia  

 

 

0 

 

 

 

0 

 

3 

OPS zajęcia z 

dietetykiem, 

profilaktyka w 

Klubach Seniora, 

placówce wsparcia 

dziennego oraz dla 

osób 

korzystających z 

paczek 

żywnościowych 

 

 

8 

zgodnie ze 

sprawozdaniem z 

realizacji 

Narodowego 

Programu Zdrowia  

 

1 

Elektroniczny 

System Obiegu 

Dokumentów 

 

0 

IV. 

 

TRADYCYJ

NA GMINA 

DĄBROWA 

 

 

1.1 Liczba 

przebudowanych/wyremontowanych/ 

zrewitalizowanych obiektów 

zabytkowych 

 

 

 

 

 

 

1.2 Liczba przeprowadzonych 

konserwacji i 

remontu wyposażenia obiektów 

zabytkowych  

 

1.3 Powierzchnia zagospodarowanych 

terenów wokół obiektów zabytkowych 

 

 

1.4 Kwota udzielonych dotacji 

podmiotom zewnętrznym w pracach 

konserwatorskich, restauratorskich i 

robotach budowlanychprzy zabytkach 

nieruchomych/ruchomych 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

ha 

 

 

 

 

 

 

PLN 

 

 

 

 

 

 

1 

zabytkowa remiza 

OSP Dąbrowa 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

4 

zabytkowa remiza 

OSP Dąbrowa 

wieża kościoła w 

Dąbrowie (dotacja 

z Gminy Dąbrowa) 

kościół w 

Chróścinie, park 

Skarbiszów 

 

               0 

 

 

0 

 

 

20.000 zł 

5.000 Miasto Opole 

– remont katedry 

15.000 Parafia w 

Dąbrowa prace 

konserwatorskie w 

kościele 

parafialnym 
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2.1 Liczba projektów w ramach 

inicjatywy Leader i programu 

„Odnowa Wsi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Liczba wspartych osób/organizacji 

społecznych upowszechniających 

historię, tradycję, kulturę i tożsamość  

lokalną 

 

 

 

2.3 Liczba 

wybudowanych/rozbudowanych/ 

zmodernizowanych obiektów kultury, 

w tym świetlic wiejskich 

 

 

3.1 Liczba 

wybudowanych/rozbudowanych/ 

zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej  

 

3.2 Liczba turystycznych tras i 

szlaków tematycznych 

 

3.3 Liczba działań promocyjnych. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Kwota wsparcia na rzecz 

budowania marki i wizerunku 

poszczególnych 

miejscowości w oparciu o lokalne 

wyróżniki 

 

 

3.5 Kwota uzyskanego wsparcia  

w ramach partnerstwa w  

Aglomeracji Opolskiej, 

Stowarzyszeniu Partnerstwo Bory 

Niemodlińskie,  

Stowarzyszeniu Euroregion 

Pradziad 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osoby/

szt. 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

szt. 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

PLN 

 

 

 

 

 

 

 

PLN 

1 

Chróścina – 

Najpiękniejsza 

Wieś Opolska 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Stowarzyszenie 

„Dąbrowskie 

Skarby” 

 

 

 

 

3 

Świetlica Dąbrowa 

Świetlica Żelazna 

Szatnia LZS 

Mechnice 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

2 
„Zamczysko”,  

„Liść Dębu” 

 

 

 

3.000 

sołectwo Prądy  

ogólnopolski 

konkurs na 

najlepszą 

inicjatywę  

z funduszu 

sołeckiego 

 

545.794,47 

termomodernizacja 

świetlicy w 

Żelaznej 

 

 

3 

Ciepielowice – 

wyróżnienie w 

konkursie Odnowy 

Wsi 

udział w konkursie 

Opolskie gwiazdy 

Europy (OSP 

Dąbrowa, konkurs 

dla liderów 

lokalnych) 

 

2 

Stowarzyszenie 

„Dąbrowskie 

Skarby” 

OSP Dąbrowa – 

utworzenie sali 

historycznej 

 

3  

Świetlica  

Ciepielowice 

Nowa Jamka 

Prądy 

 

 

2 

Park Niewodniki 

Park Skarbiszów 

 

0 

 

6 

„Zamczysko”, „Liść 

Dębu” 

„Bieg Niepodległości” 

„Biegi przełajowe” 

„Piknik Europejski 

„Wodne Koło” 

 - Prokado 

 

9.100 zł 

sala historyczna 

OSP w Dąbrowie 

 

 

 

 

300.000 zł 

Rolkowisko 

 

Grant w ramach 

Działaj lokalnie 

3.500 zł 
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 Załącznik nr 2 

do Raportu o stanie gminy za rok 2019 

 

INWESTYCJE, REMONTY  

I INNE ZADANIA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE  

MIEJSCOWOŚCI GMINY2019 

LP. SOŁECTWO  NAZWA ZADANIA 

1. CIEPIELOWICE Przeprowadzenie kompleksowego remontu świetlicy 

Przebudowa ul. Stawowej i ul. Akacjowej 

Remont ul. Osadników 

Przystąpienie do utworzenia planu zagospodarowania  

przestrzennego 

2. CHRÓŚCINA Przebudowa ul. Kolejowej 

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kopernika  

i ul. Komprachcicka  

Wykonanie projektu rozbudowy przedszkola 

Przystąpienie do utworzenia planu zagospodarowania  

przestrzennego 

3. DĄBROWA Przebudowa dróg: ul. Malinowa, ul. Poziomkowa,  

ul. Jagodowa 

Przeprowadzenie kompleksowego remontu stołówki w PSP 

Dąbrowa wraz z zakupem wyposażenia. 

Wykonanie parkingu przy szkole 

Zlecenie projektu na przebudowę ul. Kolejowej 

Wykonanie projektu rolkowiska,  

współpraca z KS Dąbrowa 

Remont zabytkowej remizy strażackiej, 

współpraca z OSP Dąbrowa 

Poprawienie stanu nawierzchni dróg wewnętrznych  

w przysiółku Sokolniki 

Przystąpienie do utworzenia planu zagospodarowania  

przestrzennego 
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4. KARCZÓW  Wykonanie projektu przebudowy ul. Cmentarnej 

Wykonanie aktualizacji projektu przebudowy ul. Wiejskiej 

Przystąpienie do aktualizacji studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

Odnowienie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej 

5. LIPOWA Pozyskanie w drodze darowizny budynku po byłej szkole  

(od Kurii Diecezjalnej w Opolu), 

Złożenie wniosku o remont świetlicy (budynek po byłej 

szkole) 

Przebudowa ul. Leśnej 

6. NAROK Dofinasowanie kompleksowej przebudowy  

drogi wojewódzkiej  

Remont ulicy Cmentarnej i Brzozowej 

Pozyskanie środków na doposażenie pracowni szkolnych  

Przystąpienie do utworzenia planu zagospodarowania  

przestrzennego 

7. NIEWODNIKI Utworzenie parku wiejskiego 

Przebudowa ul. Polnej 

Wykonanie projektu oświetlenia  ul. Cmentarna i Odrzańska 

8. NOWA JAMKA Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej i utworzenie Klubu 

Seniora 

9. PRĄDY  Remont drogi wojewódzkiej 

Przebudowa dachu na pawilonie sportowym  

wraz z dociepleniem 

Projekt oświetlenia ul. Cmentarna  i ul. Sportowa 

Przystąpienie do aktualizacji planu zagospodarowania  

przestrzennego 

10. SIEDLISKA Opracowanie projektu przebudowy ul. Leśnej 

11. MECHNICE Dofinasowanie kompleksowej przebudowy drogi  

wojewódzkiej 

Złożenie wniosku o dofinasowanie remontu świetlicy 
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Przeprowadzenie remontu ul. Akacjowej 

Remont ul. Wiejskiej. 

12. SKARBISZÓW Rewitalizacja zabytkowego parku 

Złożenie wniosku o dofinasowanie  budowy kanalizacji  

sanitarnej. 

13. ŻELAZNA Przeprowadzenie modernizacji budynku po byłym  

gimnazjum i dostosowanie tego obiektu do potrzeb dzieci  

do lat 3 – utworzenie żłobka 

Rozpoczęcie działalności Klubu Seniora  

14.  EKOLOGIA,  

BEZPIECZŃSTWO 

Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne I etap 

Uzyskanie dofinasowania na budowę nowoczesnego Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego  

dla OSP Dąbrowa 

 

 


