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Szanowni Radni, Sołtysi,   
Mieszkańcy i Przyjaciele Gminy Dąbrowa, 
 
 
 
Po raz kolejny przekazuję Wam raport o stanie Gminy Dąbrowa, 
który jest sprawozdaniem z mojej pracy za rok 2021r.   
 
Raport o stanie Gminy Dąbrowa za rok 2021 obejmuje podsumowanie działalności, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz innych działań podejmowanych na rzecz mieszkańców.1 
 
Za każdym działaniem stoi intensywna praca całego zespołu ludzi, są to pracownicy samorządowi, liderzy 
społeczni, organizacje pozarządowe oraz wiele innych podmiotów, z którymi na co dzień współpracuje Gmina 
Dąbrowa.  
 
Sukces jest możliwy dzięki współpracy, determinacji w dążeniu do celu oraz poczuciu, że wszystko co robimy 
ma się przełożyć na wynik – a jest to ustawiczny rozwój Gminy Dąbrowa i zadowolenie jej mieszkańców. 
 
Rok 2021 był szczególny. Epidemia COVID spowodowała, że nasza codzienność była naznaczona wieloma 
ograniczeniami, które zmieniały się z tygodnia na tydzień. Brakowało nam spotkań i bezpośrednich rozmów  
z drugim człowiekiem, a nasza codzienność była zdominowana troską o zdrowie najbliższych. 
 
Dla pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa jak i gminnych jednostek organizacyjnych był to rok sprawnego 
funkcjonowania i realizacji wielu projektów.  Wielkim dokonaniem było wydatkowanie na inwestycje  
kwoty 10.085.330,76 zł, co stanowiło 21,13 % wydatków budżetowych i jest to najwyższy poziom wydatków 
inwestycyjnych na przestrzeni ostatnich lat. 
 
Odnieśliśmy również znakomity rezultat w międzynarodowym Konkursie Odnowy Wsi ARGE otrzymując srebro 
za całokształt działań na rzecz rozwoju społeczno -  gospodarczego gminy, który opiera się na  
zrównoważonym rozwoju. 
 
Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie i wsparcie, które dają mi motywację do sięgania po nowe 
rozwiązania. 
 
Zamierzam kontynuować dotychczasowe działania i efektywnie wykorzystywać każdą szansę, która pozwoli 
na dalszy rozwój gminy, aby było to miejsce gdzie każdy chce żyć. 

 

 

 

 

 
1 Art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559z późn. zm.). 
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LOKALNE ODPOWIEDZI 

 NA GLOBALNE 

 WYZWANIA 
 

 

EUROPEJSKIE SREBRO DLA GMINY DĄBROWA  

W KONKURSIE ARGE 
 
Pod hasłem Lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania odbył się konkurs organizowany przez Europejskie 
Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi AEGE.  

Konkurs o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi organizowany jest co dwa lata. Celem konkursu o Europejską 
Nagrodę Odnowy Wsi jest szczególne wyróżnienie najciekawszych procesów rozwojowych oraz odnowy  
we wiejskiej wspólnocie, przy szczególnym uwzględnieniu początkowych warunków, ekonomicznych  
i socjalno-kulturowych oraz specyficznych dla danego kraju standardów i cech szczególnych oraz możliwości. 

Konkurs wspiera wszystkie wiejskie społeczności:  

• które stają naprzeciw aktualnym wyzwaniom ich przestrzeni życiowych poprzez trwałe, innowacyjne 
i  zgodne z duchem czasu projekty oraz które wprowadzają w życie systemowe (kompleksowe) 
procesy rozwojowe, 

• które dążą do włączenia w lokalne działania  wszystkich grup ludności i w ten sposób  przyjmują różne 
perspektywy, rozszerzają horyzonty i posiadają o wiele bardziej różnorodne pomysły; 

• które zdają sobie sprawę z wartości i konieczności kooperacji i z tej przyczyny stawiają na sieci 
współpracy  jak i na międzygminne oraz regionalne związki. 2 

W 2021 r. srebro w konkursie Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi trafiło do Gminy 
Dąbrowa, która jako jedyna reprezentowała Polskę  w tym prestiżowym konkursie   

 

Jest to sukces, na który przez lata pracowali mieszkańcy gminy, społecznicy, sportowcy, środowiska szkół, 
pracownicy przedszkoli i żłobka, sołtysi, radni, pracownicy urzędu i jednostek podległych.  

Gmina Dąbrowa weszła do czołówki europejskich gmin.  

  

 

 
2 https://odnowawsi.opolskie.pl/konkurs-arge-2020/ data dostępu 10.05.2022 r. 
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Komisja Konkursowa, która we wrześniu 2021 podczas wizyty studyjnej odwiedziła Gminę Dąbrowa doceniła 
przede wszystkim  

- wyrazisty i konsekwentnie wdrażany kierunek rozwoju gminy, 
- znakomitą infrastrukturę rekreacyjną i społeczną,  
- inwestycje w zakresie termomodernizacji obiektów i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,  
- sieć otwartych dla wszystkich świetlic wiejskich,  
- działalność lokalnych organizacji i stowarzyszeń, 
- realizowanie przez samorząd polityki „zielonej gminy”, w której ważną rolę odgrywa dbałość  

o ochronę walorów krajobrazowych, przyrody i klimatu,  
- sprawną komunikację ze społecznością lokalną, oraz wykorzystywanie w tych relacjach 

nowoczesnych mediów.  

 

Wręczenie nagrody miało miejsce  13 maja 2022 roku w Austrii w miejscowości Hinterstoder. 
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NAGRODY i WYRÓŻNIENIA DLA GMINY DĄBROWA w 2021 roku 

 
 

 Wyróżnienie: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego”  

 

Park w Niewodnikach otrzymał prestiżowe wyróżnienie i tytuł w konkursie „Najlepsza Przestrzeń 

Publiczna Województwa Opolskiego”. 

Wyróżnienie przyznano za wykreowanie nowej, atrakcyjnej i przyjaznej dla użytkowników 

ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej w centrum wsi Niewodniki. 

Koszt całkowity inwestycji przeprowadzonej w 2019 r. związanej z zagospodarowaniem miejsca, w którym 

wcześniej był nieużytek, wyniósł : 428.465,74 zł, przy dofinasowaniu w wysokości 364.195,88 zł  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.j- 

Nowopowstały park jest ciekawym rozwiązaniem architektonicznym, który uwzględnia ochronę 

przyrody  i koncentruje się na przywróceniu różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk 

występowania i żerowania gatunków zagrożonych, w tym owadów zapylających.  

Projektowane rozwiązania miały na celu odtworzenie potencjalnego zbiorowiska roślinnego typowego 

dla obszaru grądu europejskiego Galio Carpinetum,  a także poszerzenie zasięgu występowania gatunków  

i roślin chronionych. 

Dokonano nasadzeń drzew liściastych: buk pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, grujecznik 

japoński, jarząb brekinia, klon, jawor, lipa drobnolistna, tulipanowiec amerykański, wierzba biała  

(w sumie 243 szt.) Posadzono 1032 krzewów takich gatunków jak bez czarny, dereń biały, jaśminowiec wonny, 

kalina koralowa, lilak pospolity, leszczyna, trzmielina, tawuła, wiciokrzew, wierzba. 

Ukształtowanie przestrzeni parku nawiązuje do cech przyrodniczych tego terenu. Elementem 

dekoracyjnym jest  tzw. „sucha rzeka”, która nawiązuje do starorzecza Odry, liczne alejki oraz obiekty małej 

architektury. 

Jednym z priorytetowych celów projektu było również podniesienie świadomości i wiedzy 

społeczeństwa na temat ochrony przyrody i usług ekosystemowych (działania edukacyjne) poprzez 

wprowadzenie infrastruktury edukacyjnej. 

W Parku w Niewodnikach każdy czuje częścią natury. 

 

  
Najlepsza Przestrzeń 2021 r. 
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Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Debiut Samorządowy 

 

Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska - Jarek otrzymuje Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji  

w Kategorii Debiut Samorządowy podczas XX Gali konkursu organizowanego przez Opolską Izbę Gospodarczą 

w Opolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Dąbrowa - Pani Katarzyna Gołębiowska – Jarek w działaniach na rzecz rozwoju lokalnej 

społeczności opiera się na dialogu i szeroko rozumianej współpracy przy wykorzystaniu umiejętności 

menadżerskich. Ten styl zarządzania, który przyniósł widoczne pozytywne efekty dla Gminy Dąbrowa jest  

z pewnością wynikiem wcześniejszego doświadczenia zawodowego i pracy w sektorze prywatnym, 

publicznym oraz w organizacjach non – profit. 

Sprawność i skuteczność działania, efektywne wykorzystanie środków publicznych to nowa jakość 

pracy i funkcjonowania Urzędu Gminy Dąbrowa.  

W zarządzaniu gminą ważny jest zarówno rozwój infrastrukturalny jak i społeczny. Należy dbać  

o zasoby gminy, zarówno materialne, finansowe jak i ludzkie. 

 Wielkie znaczenie ma tutaj też ochrona środowiska, ochrona powietrza i zachowanie 

bioróżnorodności, bo zdrowe i czyste środowisko to dobre warunki życia dla naszych dzieci i przyszłych 

pokoleń. 

Sprawne funkcjonowanie opiera się na dobrej komunikacji i wykorzystywaniu IT . W Urzędzie Gminy 

Dąbrowa wdrożone zostały  rozwiązania z zakresu e – administracji, takie system informacji przestrzennej, 

elektroniczny obieg dokumentów, a Facebook stał się podstawowym źródłem informacji i komunikacji  

z mieszkańcami.  

W Urzędzie Gminy Dąbrowa liczy się praca zespołowa i realizacja działań w grupach roboczych  
i zadaniowych.  

  

Zdjęcia z gali „Laur Umiejętności i Kompetencji 
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Inne ważne informacje i wydarzenia w 2021 roku. 
 

 
 
 

zakup od Powiatu Opolskiego zabytkowego pałacyku w Chróścinie i przekazanie go Gminie Dąbrowa za kwotę 

736.100,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

otrzymanie od Powiatu Opolskiego w darowiźnie parku położonego w Chróścinie przy  zabytkowym pałacyku, 

o powierzchni 1,6318 ha      

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Narok „Gospodynie Naroka” otrzymało wyróżnienie w etapie wojewódzkim 
konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.03.2021 

09.03.2021 

24.03.2021 
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Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska – Jarek otrzymała nagrodę „Przyjaciela Dzieci” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska – Jarek zostaje Opolską Ambasadorką Unii Europejskiej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSP Dąbrowa otrzymuje tytuł laureata konkursu „Opolska Niezapominajka 2019” na najlepszą organizację 
pozarządową województwa opolskiego 2019 roku.  (z uwagi na Covid uroczysta gala miała miejsce dopiero  
w 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06.2021 

17.06.2021 

22.06.2021 
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Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska - Jarek otrzymuje Srebrny Laur Umiejętności 

i Kompetencji w Kategorii Debiut Samorządowy podczas XX Gali konkursu organizowanego przez Opolską Izbę 

Gospodarczą w Opolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta Komisji Konkursowej, związana z udziałem Gminy Dąbrowa w konkursie Europejskiej Nagrody Odnowy 

Wsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podczas dożynek wojewódzkich organizowanych przez Marszałka Województwa Opolskiego miejscowość 
Narok otrzymała wyróżnienie  w konkursie Odnowy wsi  “Piękna Wieś Opolska 2021” w kategorii 
„Najpiękniejsza wieś opolska” oraz  „Najlepszy projekt odnowy wsi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2021
1 

02.09.2021 

05.09.2021 
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Uchwalony został Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu wsi Dąbrowa i Części obrębu wsi 

Karczów – uwzględniający nowe tereny inwestycyjne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powstaje Forum Młodzieży Gminy Dąbrowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Dąbrowa zdobywa Europę – srebro w konkursie Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi, który odbywał się 

pod hasłem „Lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania” 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2021 

30.09.2021 

11.10.2021 
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Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska – Jarek zostaje wybrana na Prezesa Gminnego Zarządu 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Nasz Nowy Dom – Fundacja Polsat wyremontowała dom rodziny z Chróściny, która znajdowała się 

w trudnej sytuacji życiowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park w Niewodnikach otrzymał prestiżowe wyróżnienie w konkursie na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną 

Województwa Opolskiego” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2021 

28.10.2021 

21.11.2021 
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Sołectwo Prądy zdobywa  drugie miejsce w konkursie Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa na etapie 
wojewódzkim,  z projektem o nazwie " Miejsce kulturalno-rozrywkowe" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sołtysówki:  organizowane są cykliczne spotkania z sołtysami wsi (raz na kwartał) 

 
 
 
 
 

Życie Gminy Dąbrowa, miesięcznik wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie  
dokumentuje najważniejsze wydarzenia z życia gminy.  
(dostępny jest  na stronie http://gminadabrowa.pl/53/2555/zycie-gminy-dabrowa.html) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2021 

I-XII. 

I-XII. 

   

http://gminadabrowa.pl/53/2555/zycie-gminy-dabrowa.html
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Pandemia COVID-19  
 

Rok 2021 to rok pandemii i problemów związanych zagrożeniem i zachorowaniami spowodowanymi wirusem 
SARS-CoV-2. 

Stan epidemii został wprowadzony od 20 marca 2020 r. i trwał przez cały 2021 r.  

Stan epidemii zmienił funkcjonowanie całego społeczeństwa, a jego skutki zapewne będą 
długofalowe. 

Nowymi normami w życiu społecznym stały się  maseczki, dystans społeczny, używanie środków 
dezynfekcyjnych, stałe monitorowanie liczby zachorowań na COVID. Obostrzenia związane  
z ograniczaniem kontaktów spowodowały, że powszechne stały się elektroniczne formy komunikacji - online, 
a pracownicy coraz częściej korzystali z  pracy zdalnej. 

 

Urząd Gminy Dąbrowa jak i jednostki organizacyjne gminy przez cały 2021 sprawnie funkcjonowały  
i wykonywały zadania pomimo absencji pracowniczej spowodowanej izolacją, kwarantanną lub koniecznością 
sprawowania opieki nad dziećmi. 

 

 Urząd Gminy był przez cały czas otwarty, każdy mógł umówić się i przyjść załatwić swoje sprawy, 
oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z przeciwdziałania zakażeniom COVID. 
Jedynym wyjątkiem był okres od 8 listopada 2021 r. do 12 listopada 2021 r. kiedy to urząd był zamknięty dla 
petenta -  osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Dąbrowa nie było możliwe ze względu na dużą liczbę 
zachorowań wśród pracowników (z powodu COVID nieobecnych w pracy było 30% pracowników).  
Nawet w tym okresie Urząd Gminy Dąbrowa przez cały czas prowadził bieżące sprawy przy wykorzystaniu 
poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz elektronicznych metod komunikacji. 

  

W 2021 r. prowadzono: 

• akcje promujące szczepienia przeciwko COVID, powstał m.in. film z udziałem lokalnych 
autorytetów zachęcający do szczepień, 

• akcję dowozu na szczepienia; dzięki strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych 
zorganizowano pomoc w dowozie osób starszych i niepełnosprawnych do punktu szczepień.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja Rady Gminy podczas pandemnii 
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W Gminie Dąbrowa mamy 51,2%  mieszkańców zaszczepionych pełną dawką,   

tj. 4232 osób na 8252 mieszkańców i jest to 4 miejsce w powiecie opolskim.3 

Grupa wiekowa : 

12-19 lat    249 

20-39 lat  1039 

40-59 lat  1378 

60-69 lat    817 

70+ lat     754 

 

 

W związku z COVID miało miejsce zawieszenie działalności szkół i przedszkoli  

• od 9 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.  wszystkie klasy szkół podstawowych przeszły w tryb 

zdalnego nauczania, 

• ferie zimowe dla całego kraju odbyły się w jednym terminie, tj.: od 4 do 17 stycznia 2021 r., 

• 18 stycznia 2021 r. została wznowiona nauka w trybie tradycyjnym dla klas 1 – 3. Starsze klasy 

pozostały w trybie nauki zdalnej, 

• od 17 do 22 marca 2021 r. ze względów epidemiologicznych zawieszono działalność jednej grupy   

w Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie, 

• od 22 marca do 2 maja  2021 r. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne dla klas najmłodszych szkół 

podstawowych tj. klas 1-3 (w całym województwie), 

• od 29 marca do 18 kwietnia 2021 r. zawieszono stacjonarną działalność przedszkoli w całym kraju,  

za wyjątkiem opieki dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. Nasze przedszkola również realizowały opiekę stacjonarną dla dzieci 

wymienionych osób, 

• od 4 maja uczniowie klas I–III szkół podstawowych w całym kraju wrócili do nauki stacjonarnej, a od 

17 maja w trybie hybrydowym uczniowie klas IV–VIII. Od 31 maja obowiązywała nauka stacjonarna 

dla wszystkich uczniów i trwała aż do zakończenia roku szkolnego tj. do 25 czerwca 2021 r. 

 

 
3 Dane ze strony www.gov.pl/wen/szczepienia-gmin#/poziomwyszczepienia Data dostępu 20.03.2022 r  

 

Przychodnia w Dąbrowie 

  

http://www.gov.pl/wen/szczepienia-gmin#/poziomwyszczepienia Data dostępu 20.03.2022
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• przedszkola funkcjonowały stacjonarnie również w okresie wakacji (standardowo w ramach dyżurów 

wakacyjnych), 

• 1 września rozpoczęto nowy rok szkolny – uczniowie powrócili do szkół w trybie stacjonarnym, 

• od 15 listopada 2021 r. ze względów epidemiologicznych miały miejsce zawieszenia pracy 

stacjonarnej  pojedynczych oddziałów (PSP Chróścina: od 15 listopada do 17 grudnia, PSP Dąbrowa 

od 2 do 16 grudnia, PP Chróścina: od 9 do 13 grudnia, PP Żelazna od 29 listopada do 6 grudnia), 

• od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne wszystkich klas 

szkół  podstawowych w całym kraju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COVID 19 i nauka zdalna dotknęły wszystkich uczniów i spowodowały negatywne skutki psychiczne. 

Dzieci musiały zostać w domu, przez co ich aktywność oraz kontakty z rówieśnikami były mocno ograniczone.  

Uczniowie nie uczyli się funkcjonowania w szkole i grupie rówieśniczej. Według wielu opinii wyniki nauczania 

osiągnięte w tym czasie również mogą być niższe. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1343)  w okresie od września do grudnia 2021 r. wprowadzono w szkołach  

tzw. zajęcia wspomagające, w maksymalnym możliwym wymiarze, które były częścią pomocy uczniom  

w powrocie do szkół po pandemii. O realizacji tych zajęć, w tym o przedmiotach ustalonych w uzgodnieniu  

z radą pedagogiczną oraz liczbie godzin zajęć wspomagających w oddziałach, decydował dyrektor, 

uwzględniając potrzeby uczniów i możliwości organizacyjne szkoły. 

 

W 2021r. przyznano Gminie Dąbrowa 21.000 zł z tytułu prowadzenia zajęć wspomagających uczniów 

w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej. W okresie IX-XII 2021 

przeprowadzono zajęcia w wymiarze 300 godz.  (PSP Dąbrowa: 120 godz., PSP Chróścina 105 godz., PSP Narok 

Przekazanie sprzętu do nauki zdalnej przez Marszałka województwa opolskiego  
na ręce dyrektora szkoły w Chróścinie 
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75 godz.).  Zajęcia mogły być realizowane jedynie w formie standardowej (nie online) jako pomoc dla uczniów 

w okresie pandemii. 

Szkoły i przedszkola, aby pomóc uczniom w COVIDOWEJ rzeczywistości, szukały nowych pomysłów  

i rozwiązań. Przykładem jest tutaj PROJEKT Stowarzyszenia DROGA Do CELU  „Jesteśmy ważni”. 

Mając na uwadze trudny czas izolacji społecznej spowodowanej COVID 19 uczniowie i nauczyciele 

szkoły w Chróścinie przystąpili do projektu Stowarzyszenia DROGA Do CELU „Jesteśmy ważni.” Projekt 

proponował szereg działań, aby łatwiej było wrócić do nowej rzeczywistości, wzmocnić relacje i usprawnić 

komunikację.  

Pedagog szkolny i psycholog przeprowadzili szereg warsztatów wspomagających rozwój społeczny  

i emocjonalny uczniów, odbyli liczne rozmowy indywidualne z uczniami. Wychowawcy klas organizowali 

wspólne wyjścia i wycieczki w celu jak najlepszej integracji środowiska szkolnego. 

 

 

W okresie COVID również inne jednostki gminy musiały znaleźć odpowiedzi na sposób 

funkcjonowania w nowej rzeczywistości: 

 

POMOC OFEROWANA PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

W DĄBROWIE 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie, podobnie jak w roku 2020, wykonywał dodatkowe zadania 
wynikające ze stanu epidemii, przykładowo takie jak: 

• zorganizowanie opieki i wsparcia mieszkańcom przebywającym na kwarantannie i izolacji, 

• zorganizowanie pomocy w dotarciu do punktów szczepień osobom starszym, samotnym  
i niepełnosprawnym (przy współpracy z OSP), 

• dostarczanie żywności, robienie zakupów, 

• zorganizowania wsparcia psychologicznego, 

• prowadzenie dodatkowej sprawozdawczości na temat udzielanej pomocy. 

 

Dostosowując się do panującej sytuacji i mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców zajęcia  
w Klubach Senior+ oraz Placówce wsparcia dziennego   przez 6 miesięcy prowadzono w trybie zdalnym. 

Rok 2021 z uwagi na trwającą pandemię wymagał, aby skoncentrować się na pomocy osobom szczególnie 
zagrożonym COVID. Do grupy tej należały przede wszystkim osoby starsze i niepełnosprawne, które w razie 
zakażenia COVID  były narażone na ciężki przebieg choroby przez co zalecano im ograniczenie kontaktów  
z innymi ludźmi i ograniczanie wyjść z domu. Rok 2021 to czas kiedy w społeczeństwie mieliśmy już wielu 
ozdrowieńców, z tym że osoby te często  cierpiały na powikłania i osłabienie wywołane przez COVID. 

Stąd powstała potrzeba, aby właśnie do tych ludzi docierał kurier społeczny, który pomagał w robieniu 
zakupów lub też pomoc w formie ciepłego posiłku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koperty życia 

 
 

Zestaw domowy do ochrony osobistej 
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PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ OPS W PARTNERSTWIE z ROPS w  OPOLU 

 ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIOM COVID 

Nazwa projektu Opis Wartość 

projektu w zł 

Lider projektu  

i beneficjent środków 

unijnych 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem 

Ciepły posiłek w czasie 
epidemii koronawirusa 

zapewnianie ciepłych 
posiłków dla osób samotnych 
i niesamodzielnych  

 27.900,00     Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 

w Opolu 

45 

Wsparcie seniorów  
w formie kuriera 
społecznego 

pomoc w robieniu zakupów 
dla potrzebujących  

2.135,00 Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 

w Opolu 

20 

Bliżej rodziny i dziecka – 
wsparcie rodzin 
przeżywających 
problemy opiekuńczo – 
wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy 
zastępczej – II edycja 
- Placówka Wsparcia 
Dziennego 

przeciwdziałania skutkom 
pandemii, poprzez 
zapewnienie środków 
ochrony osobistej (maseczek, 
płynów do dezynfekcji, 
przyłbic, rękawiczek) dla 
osób i rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 

    808,17    Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 

w Opolu 

42 

,,Kooperacja 3D – model 
wielosektorowej 
współpracy na rzecz 
wsparcia osób i rodzin” 

- bramka do dezynfekcji osób 
przed wejściem do OPS 
- termometr bezdotykowy  
na podczerwień 

9.640,40 Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 

w Opolu 

9 
pracowników 

Razem 
 

40.483,57 
 

116 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 
Instytucje kultury, aby wypełniać swoją rolę znalazły nowe sposoby komunikacji oraz przeprowadzania zajęć 

i wydarzeń online, takie przykładowo jak: 

• Bajkowe Ferie z GOKiRem, 

• WOŚP -koncerty, licytacje, światełko do nieba, 

• Kącik Rękodzieła: cukierkowy bukiecik, makrama dla początkujących- brelok do kluczy, 

wielkanocne jajko, wielkanocny królik, wielkanocne pisanki w tradycyjnym wydaniu, 

wielkanocne pisanki w nowoczesnym wydaniu, afrykański zachód słońca 

        nitką malowane, 

• Kącik Kulinarny: faworki tradycyjne, faworki pieczone, zupa kalafiorowa, mazurek  

z kandyzowanymi pomarańczami, babka marcepanowa, zupa krem z dyni, 

• Dzień Babci i Dzień Dziadka – film z życzeniami, 

• Wielkanoc w moim domu, 

• Walentynka jest kobietą, 

• Zajęcia ogniska gry na gitarze, 

• Film z rozstrzygnięcia konkursu List dla św. Mikołaja, 

• Prezentacja filmów Wy-Twórcy.pl Akademia młodego filmowca. 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA nowa usługa biblioteki „Książka na telefon”.  
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  
GMINY DĄBROWA 
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Gminę Dąbrowa tworzy 13 sołectw: Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, 

Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Żelazna. Powierzchnia gminy to  113,60 km2.  

Gminę Dąbrowa cechuje bogactwo przyrodnicze jak i dogodne położenie komunikacyjne. Miejscowości 
Gminy Dąbrowa posiadają dobrą infrastrukturę techniczną i społeczną, co przyczynia się do ich ciągłego rozwoju. 
Bezpośrednie sąsiedztwo miasta wojewódzkiego Opola jak też autostrady A4 powoduje, że Gmina Dąbrowa  
jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania jak i prowadzenia działalności gospodarczej.   

 

 Demografia 

Liczba mieszkańców Gminy Dąbrowa na koniec roku 2021 wynosiła  8.122 osób 
i w porównaniu do roku 2020 wzrosła o 5 osób. Mamy miejscowości, w których obserwuje się wzrost liczby 
mieszkańców. Najwyższy wzrost w 2021 r. zaobserwowano w Ciepielowicach, gdzie liczba mieszkańców zwiększyła 
się o 21 osób. W ogólnej liczbie mieszkańców 50,95% stanowią kobiety, a 49,05% mężczyźni.  
Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 18,70% mieszkańców, osoby w wieku produkcyjnym 65,48% 
mieszkańców, a w wieku poprodukcyjnym 15,82% mieszkańców. 

 

Liczba ludności Gminy Dąbrowa w poszczególnych sołectwach. 

Lp. Miejscowość 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Chróścina 1.569 1.572 1.564 1.559 1.545 

2 Ciepielowice 466 469 494 506 527 

3 Dąbrowa 1.348 1.336 1.331 1.322 1.326 

4 Karczów 670 674 682 671 674 

5 Lipowa 154 148 147 144 147 

6 Mechnice 1.102 1.101 1.127 1.151 1.151 

7 Narok 796 783 781 792 798 

8 Niewodniki 413 413 408 402 392 

9 Nowa Jamka 169 163 160 155 152 

10 Prądy 306 312 314 303 306 

11 Siedliska 128 129 130 135 137 

12 Skarbiszów 387 385 381 355 347 

13 Żelazna 623 619 616 622 620 
 

Razem 8.131 8.104 8.135 8.117 8.122 

Uwaga: dane obejmują osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy, stan na 31 grudnia danego roku.  

 

Kolorem zielonym zaznaczono miejscowości gdzie zwiększyła się liczba mieszkańców. 
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Liczba urodzeń i zgonów mieszkańców gminy w latach 2017-2021. 

Opis 2017 2018  2019 2020 2021 

Urodzenia 95 68 64 56 76 

Zgony mieszkańców  gminy 73 77 71 106 91 

Zameldowania 

(stałe, czasowe, 

cudzoziemcy) 

stałe 264 215 241 259 249 

czasowe + cudzoziemcy 88 63 111 79 105 

Razem 352 278 352 338 354 

Wymeldowania z pobytu stałego 202 245 229 271 242 

Małżeństwa 66 73 34 38 24 

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego 15 21 18 12 17 

Uwaga: dane nie obejmują przemeldowań na obszarze gminy 

 

 

Struktura ludności – kobiety i mężczyźni w latach 2017-2021. 

Opis 2017 

 

2018  

 

 

2019 

 

 

2020 

 

2021 

Kobiety 4.149 4.133 4.158 4.144 4.138 

% 51,03

% 

51,00

% 

51,11

% 

51,05

% 

50,95

% 

Mężczyźni 3.982 3.971 3.977 3.973 3.984 

% 48,97

% 

49,00

% 

48,89

% 

48,95

% 

49,05

% 
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Struktura ludności  z uwzględnieniem wieku mieszkańców w latach 2017-2021. 

Opis  2017 2018 2019 2020 2021 

Wiek przedprodukcyjny (do 18 lat) 1.401 1.394 1.414 1.421 1.519 

% 17,23% 17,20% 17,38% 17,51% 18,70% 

Wiek produkcyjny (18-65 lat) 5.615 5.552 5.497 5.447 5.318 

% 69,06% 68,51% 67,57% 67,10% 65,48% 

Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) 1.115 1.158 1.224 1.249 1.285 

% 13,71% 14,29% 15,05% 15,39% 15,82% 

 

 
 

 

Struktura bezrobocia 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba osób bezrobotnych 219 200 153 184 160 

Kobiety 121 113 83 92 81 

Mężczyźni 98 87 70 92 79 

Osoby do 25 r. ż 21 24 18 21 13 

Osoby pow. 50 r. ż 77 65 45 45 43 

liczba osób bezrobotnych w stosunku do 
liczby ludności w wieku produkcyjnym 

4,1 % 3,7 % 

 

2,9% 3,5% 3,1% 

 

Wiek przedprodukcyjny 
(do 18 lat)

18,79%

Wiek produkcyjny 
(18-65 lat)

65,77%

Wiek poprodukcyjny 
(powyżej 65 lat)

15,45%

Struktura ludności ze względu na wiek w 2021 

Wiek przedprodukcyjny (do 18 lat)

Wiek produkcyjny (18-65 lat)

Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat)
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Dane dotyczące gruntów 

Zbiorcze zestawienie danych dotyczących gruntów. 

Opis 
Obszar 20 

18[ha] 
% 

Obszar 
2019 [ha] 

% 
Obszar 

2020 [ha] 
% 

Obszar 
2021 [ha] 

% 

Grunty rolne 7.600 67 7.578 67 7.609 67 7.605 67 

Grunty leśne 2.975 26 2.986 26 2.961 26 2.961 26 

Grunty zabudowane i 
zurbanizowane 

688 6 699 6 694 6 698 6 

Grunty pod wodami 88 1 88 1 87 1 87 1 

Inne 9  9  9  9  

Razem:               11.360 ha 

 

 

 

Grunty w podziale na poszczególne sołectwa 

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 

67%

26%

6%

1%

poniżej 1 %

1%

Grunty rolne

Grunty leśne

Grunty zabudowane i
zurbanizowane

Grunty pod wodami

Tereny różne
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Mapa Gminy Dąbrowa z podziałem na sołectwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rolnictwo 

Gmina Dąbrowa należy do gmin o charakterze rolniczym, na terenie gminy zarejestrowanych jest 740 
podatników podatku rolnego. 

Źródło danych : Urząd Gminy Dąbrowa – Podatki i opłaty lokalne 

Dane z rejestrów wymiarowych stan na 31.12.2021 r. 

 

Lp. 

Zakres powierzchni 

[ha] 

Liczba 

gospodarstw 

2018 

Liczba 

gospodarstw 

2019 

Liczba 

gospodarstw 

2020 

Liczba 

gospodarstw 

2021 

% 

w roku 2021 

1 1,0 - 1,49  164 165 166 168 23 

2 1,5 - 1,99  101 107 109 109 15 

3 2,0 - 2,99  123 123 128 128 17 

4 3,0 - 4,99  99 100 98 98 13 

5 5,0 - 6,99  42 39 41 39 5 

6 7,0 - 9,99  43 45 43 41 6 

7 10,0 - 14,99  59 44 62 65 9 

8 15,0 - 19,99 23 19 26 22 3 

9 20,0 - 29,99 18 22 20 19 3 

10 30,0 - 49,99 21 19 23 19 3 

11 50,0 - 99,99 16 12 14 16 2 

12 100,0  
i powyżej 

9 6 10 10 1 

 RAZEM 718 701 740 734  
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Zwrot podatku akcyzowego rolnikom  

W I półroczu 2021 r. złożonych zostało 102 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 430.268,02 zł. 

W II półroczu 2021 r. złożonych zostało 88 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 169.975,49 zł. 

W sumie 2021 r. złożono 190 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 600.243,51 zł. 

 

 

Narodowy Spis Powszechny  Ludności i Mieszkań 2021 

W okresie od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r.  miał miejsce Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021.  

Do realizacji prac spisowych w dniu 25.01.2021 r. Wójt Gminy Dąbrowa powołał Gminne Biuro 
Spisowe, które zajmowało się koordynacją spisu ludności i mieszkań na terenie Gminy Dąbrowa.  

Na terenie gminy pracowało dwóch rachmistrzów spisowych. Zapewniono mieszkańcom bezpłatny 
dostęp do stanowiska komputerowego z Internetem, gdzie każda zainteresowana osoba mogła dokonać 
samospisu. Dodatkowo organizowane były mobilne punkty spisowe w poszczególnych sołectwach. 

Mieszkańcy mieli kilka możliwości na spisanie się:  

• metodą samospisu internetowego,  

• metodą wywiadu telefonicznego,  

• metodą wywiadu bezpośredniego.  

W spisie ludności i mieszkań wzięło udział ponad 80% mieszkańców z terenu Gminy Dąbrowa. 
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ORGANY GMINY 
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Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023): 

Mariusz Konopa   Przewodniczący Rady Gminy 

Maria Sikora   Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Karol Gregulec   Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Alfred Biskup 

Elżbieta Golas 

Janusz Gruszka 

Jolanta Jakubek 

Kornelia Kansy 

Anna Krzyżanowska 

Serafin Misiek 

Andrzej Pochopień 

Waldemar Prudlik 

Maria Rynkowska 

Mateusz Ulańczyk 

Mariola Wieczorek 

 

Stałe komisje Rady Gminy – KADENCJA 2018-2023 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO: 

Elżbieta Golas   Przewodnicząca Komisji  

Serafin Misiek 

Mateusz Ulańczyk 

Mariola Wieczorek 

 

KOMISJA SPRAW SAMORZĄDOWYCH: 

Janusz Gruszka   Przewodniczący Komisji  

Karol Gregulec 

Anna Krzyżanowska 

Maria Sikora 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: 

Andrzej Pochopień  Przewodniczący Komisji  

Kornelia Kansy 

Waldemar Prudlik 

 

KOMISJA REWIZYJNA: 

Alfred Biskup   Przewodniczący Komisji 

Jolanta Jakubek 

Maria Rynkowska 
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KOMISJA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ I PROMOCJI GMINY: 

Maria Rynkowska  Przewodnicząca Komisji 

Janusz Gruszka 

Anna Krzyżanowska 

Maria Sikora 

 

Liczba sesji w 2021 r.     11 

Liczba podjętych uchwał w 2021 r.  91 szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 2 

 

Uchwały podjęte w 2021 roku zostały wykonane lub też rozpoczął się proces ich realizacji. 

 

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 Dąbrowa  
w dniu 19.11.2018 r.   

 

 

 

 

Rada Gminy Dąbrowa 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

GMINY DĄBROWA 
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W Gminie Dąbrowa funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

 

1. Urząd Gminy Dąbrowa. 

 

2. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie. 

 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. 

 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie. 

 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie. 

 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku. 

 

7. Publiczne Przedszkole w Dąbrowie wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Prądach. 

 

8. Publiczne Przedszkole w Chróścinie. 

 

9. Publiczne Przedszkole w Karczowie. 

 

10. Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku wraz  z dwoma Punktami Przedszkolnymi 

w Żelaznej. 

 

11. Publiczny Żłobek w Żelaznej. 

 

12. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie. 

 

13. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. 
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REALIZACJA POLITYK, 
PROGRAMÓW I STRATEGII 
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W Gminie Dąbrowa w 2021 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. , Uchwałą Nr IX/61/19 Rady Gminy 

Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r.  oraz Uchwałą Nr XX/181/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 

2020 r.  

 
▪ 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 XXVIII/251/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy 

Dąbrowa na lata 2021-2026. 

 
▪ Uchwała Nr XXXI/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 XXIV/115/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia 

rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

 

▪ Uchwała Nr XXV/229/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa  na 

rok 2021. 

 
▪ Uchwała Nr XXVI/233/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2021 –2025. 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII/249/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy 

Dąbrowa w roku 2021. 

 

▪ Uchwała Nr XV/226/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami. 

 

▪ Uchwała Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Dąbrowa na 2021 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
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13866/uchwalaxx1812020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13866/uchwalaxx1812020200625.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16525/uchwalaxxviii251212120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16525/uchwalaxxviii251212120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16525/uchwalaxxviii251212120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16258/uchwalaxxvi2332120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16258/uchwalaxxvi2332120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16523/uchwalaxxviii2492120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16523/uchwalaxxviii2492120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16523/uchwalaxxviii2492120210325.pdf
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WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH ZA ROK 2021 

Na potrzeby monitorowania „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015-2020  
z perspektywą do roku 2025 w dokumencie strategii określono wskaźniki monitoringu. 

Wskaźniki te, umożliwiają ocenę działań i uzyskanych efektów pod względem społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym. Informację na temat wartości wskaźników osiągniętych w 2021 r. zawiera 
załącznik nr 3. 

 

Sprawozdania i informacje opracowane na potrzeby Rady Gminy: 

Rada Gminy Dąbrowa otrzymała następujące informacje dotyczące realizacji strategii i uchwał  

za rok 2021: 

▪ Informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

(omówiona na sesji Rady Gminy - luty 2022). 

▪ Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2021 rok 

(omówiona na sesji Rady Gminy – luty 2022). 

▪ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za rok 2021 

(omówione na sesji Rady Gminy - maj 2022). 

▪ Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2021 

(omówione na sesji Rady Gminy - marzec 2022). 

▪ Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 (omówione na sesji Rady Gminy – 

kwiecień 2022). 

▪ Ocena zasobów społecznych (omówione na sesji Rady Gminy – kwiecień 2022). 

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

(omówione na sesji Rady Gminy – marzec 2022). 

▪ Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie w gminie Dąbrowa za 2021 r. (omówione na sesji  Rady Gminy - luty 2022). 

▪ 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 2021 r (omówione na sesji Rady Gminy – kwiecień 2022). 

▪ Informacja z realizacji zadań oświatowych gminy za rok szkolny 2021/2022 (opracowana zostanie do 

października 2022). 

▪ Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 (omówione na sesji Rady Gminy - 

sierpień 2021). 

▪ Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia gminy 

(opracowane - marzec 2022). 
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FINANSE GMINY 
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Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 17 grudnia 2020 r. i zakładał następujące wielkości (PLAN):  

Dochody 41.191.182,00 zł  Wydatki 44.619.400,00 zł 

Przychody 4.959.078,00 zł  Rozchody 1.530.860,00 zł 

 RAZEM: 46.150.260,00 zł    46.150.260,00 zł 

 

W ciągu roku budżet Gminy ulegał zmianie i na dzień 31.12.2020 r. wyniósł (PLAN): 

Dochody 43.576.708,29 zł  Wydatki 50.797.225,79 zł 

Przychody 9.363.777,48 zł  Rozchody 2.143.259,98 zł 

RAZEM: 52.940.485,77 zł   52.940.485,77 zł 

 

Plan dochodów budżetowych został wykonany w wysokości 46.079.917,48 zł, co stanowi 105,74 % 
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, z tego: 38 677 442,14 41 046 155,80 106,12% 

  Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT 8 202 248,00 8 878 379,00 108,24% 

Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT 50 000,00 63 879,59 127,76% 

Podatki, w tym: 7 001 500,00 7 144 974,87 102,05% 

        - podatek od nieruchomości 5 500 000,00 5 512 545,29 100,23% 

Opłaty, w tym: 2 389 992,65 2 386 291,97 99,85% 

        - opłata za odbiór odpadów komunalnych 1 800 000,00 1 811 625,83 100,65% 

Subwencje, w tym: 9 272 466,00 10 786 977,00 116,33% 

      - część oświatowa 7 466 395,00 7 466 395,00 100,00% 

      - część wyrównawcza 1 806 071,00 3 320 582,00 183,86% 

Dotacje z budżetu państwa, w tym: 10 899 537,07 10 881 189,55 99,83% 

        - na zadania własne 807 555,93 796 672,50 98,65% 

        - na zadania zlecone 10 091 981,14 10 084 517,05 99,93% 

inne dotacje 5 000,00 5 000,00 100,00% 

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 

63 126,42 45 785,12 72,53% 

Pozostałe dochody 793 572,00 853 678,70 107,57% 

II. Dochody majątkowe, w tym: 4 899 266,15 5 033 761,68 102,75% 

  Ze sprzedaży majątku 1 015 500,00 1 054 224,50 103,81% 
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Dotacje z budżetu państwa 1 367 828,77 1 717 828,78 125,59% 

Inne dotacje 958 952,43 951 200,03 99,19% 

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 

1 524 043,10 1 281 272,85 84,07% 

Pozostałe dochody 32 941,85 29 235,52 88,75% 

  RAZEM 43 576 708,29 46 079 917,48 105,74% 

 

Dochody własne gminy obejmujące wszelkie dochody jednostki samorządu terytorialnego  z wyjątkiem 
subwencji ogólnych i dotacji celowych wyniosły w 2021 roku 20.410.664,15 zł, co stanowiło 44,29% 
dochodów ogółem, a szczególne znaczenie miały w tej liczbie udziały w podatkach dochodowych od osób 
fizycznych i prawnych. 

 

Struktura dochodów gminy w latach 2018 - 2021 roku: 

rodzaj dochodów 2018 [zł] % 2019 [zł] % 2020 [zł] % 2021 [zł] % 

dochody własne 14.548.026,19 44,35 16.400.211,89 44,59 17.566.779,67 43,56 20.410.664,15 44,29 

subwencje 8.103.878,00 24,71 8.837.389,00 24,03 9.223.939,00 22,87 10.786.977,00 23,41 

dotacje celowe 9.522.271,59 29,03 11.412.125,73 31,03 12.452.682,19 30,88 13.555.218,36 29,42 

dotacje i środki 

pozyskane na 

zadania z 

udziałem 

funduszy UE 

 

625.553,25 

 

1,91 

 

128.725,51 

 

0,35 

 

1.085.006,05 

 

2,69 

 

1.327.057,97 

 

2,88 

RAZEM 32.799.729,03  36.778.452,13  40.328.406,91  46.079.917,48  

 

Znaczącą pozycję dochodów stanowiły: 

• dotacja celowa z budżetu Miasta Opola na zakup pałacyku w Chróścinie            500.000,00 zł. 

• dochody z tytułu sprzedaży majątku          1.054.224,50 zł 

Skutki COVID: 

W Gminie Dąbrowa nie zaobserwowano negatywnych skutków finansowych wynikających z COVID.   
W 2021 r. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 8.878.379,00 zł  i zrealizowane 
zostały w 108,24% natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 63.879,59  
i zrealizowane zostały w 127,76%. 

Dla porównania dane za rok 2020 r. kształtowały się następująco: wpływy z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych wyniosły 7.819.425,00 zł  i zrealizowane zostały w 97,15% natomiast wpływy z podatku 
dochodowego od osób prawnych wyniosły 42.757,41 i zrealizowane zostały w 85,81%. 
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Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu Urzędu Gminy Dąbrowa i jednostek organizacyjnych wykonano 
zaplanowane dochody i skutecznie sięgano po środki pozabudżetowe w ramach projektów  
z dofinasowaniem unijnym i projektów rządowych. 

 

Struktura wydatków gminy w latach 2018 - 2021 roku: 

rodzaj 

wydatków 

2018 [zł] % 2019 [zł] % 2020 [zł] % 2020 [zł] % 

wydatki 

bieżące 

28.873.455,37 92,09 31.783.231,52 85,13 34.880.265,45 90,98 37.626.352,79 78,86 

wydatki 

majątkowe 

2.478.111,35 7,91 5.550.814,34 14,87 3.457.344,81 9,02 10.085.330,76 21,13 

RAZEM 31.351.566,72  37.334.045,86  38.337610,26  47.711.683,55  

 

W budżecie 2021 roku wydatki majątkowe wynosiły 10.085.330,76 zł i stanowiły 21,13 % wydatków ogółem, 
i jest to najwyższy poziom wydatków inwestycyjnych na przestrzeni ostatnich lat. 

 

 

Pomimo trwającej przez cały rok epidemii COVID  i problemów przez nią spowodowanych (m.in. trudności  
w dostawach materiałów i usług, wydłużające się terminy dostaw, absencja spowodowana przez COVID) 
udało się zrealizować większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych.  

 

  

21,13%

78,86%

Wydatki majątkowe i bieżące w 2021 roku

wydatki inwestycyjne wydatki bieżące

2 478 111 

5 550 814 

3 457 345 

10 085 331 

2018 2019 2020 2021

Wydatki na inwestycje w latach 2018-2021
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Plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości 47.711.683,55 zł, co stanowi 93,93 % planu  
i w układzie rodzajowym kształtuje się następująco: 

 

Lp. Treść Plan w zł Wykonanie  w zł % 

1 2 3 4 5 

I. Wydatki bieżące, w tym: 40 422 494,51 37 626 352,79 93,08% 

  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 844 348,16 16 162 483,83 95,95% 

Obsługa długu publicznego 200 000,00 171 829,47 85,91% 

Dotacje 1 734 616,00 1 666 373,18 96,07% 

Rezerwa ogólna 20 000,00 0,00 0,00% 

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 98 000,00 0,00 0,00% 

Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych 556,53 0,00 0,00% 

Zadania statutowe 10 590 527,81 8 878 623,62 83,84% 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 355 940,38 10 243 088,46 98,91% 

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 

578 505,63 503 954,23 87,11% 

II. Wydatki majątkowe, w tym: 10 374 731,28 10 085 330,76 97,21% 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 987 010,83 6 747 147,26 96,57% 

 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne 

63 000,00 61 222,50 97,18% 

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, 
w tym: 

3 387 720,45 3 338 183,50 98,54% 

 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne 

768 681,42 748 173,13 97,33% 

 RAZEM 50 797 225,79 47 711 683,55 93,93% 

 
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/290/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r. w budżecie na 2021 

rok zaplanowano środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie 384.332,67 zł, z czego 178.051,18 zł 
stanowiły wydatki majątkowe. Zadania te wykonano w 99,56 %. 
 



 

 

 

38 

 

Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w roku 2021  stanowi załącznik do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2021 rok. 
 

STRUKTURA WYDATKÓW 

JEDNOSTKA KATEGORIA WYDATKU Wykonanie w zł % 

Urząd  
Gminy                              

41,22 % 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 974 814,20  2,04% 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 291 185,81  11,09% 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 641 301,16  3,44% 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 101 392,23  0,21% 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (bez GZEASiP) 5 024 978,46  10,53% 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

1 706,00  0,00% 

OBRONA NARODOWA 640,00  0,00% 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA  

259 290,31  0,54% 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 171 829,47  0,36% 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  4 203 252,91  8,81% 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 473 010,38  3,09% 

KULTURA FIZYCZNA 
 (obiekty sportowe, dotacje dla organizacji pozarządowych) 

524 901,61  1,10% 

GZEASiP          
31,51 % 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (Wspólna obsługa 

administracyjno księgowa jednostek) 
823 893,53  1,73% 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 338 880,87  27,96% 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 872 983,62  1,83% 

OPS    
27,26 % 

OCHRONA ZDROWIA 96 460,33  0,20% 

POMOC SPOŁECZNA  1 889 373,46  3,96% 

RODZINA ( w tym żłobek) 11 021 789,20  23,10% 

OGÓŁEM wydatki:  47 711 683,55  100,00% 

 

GZEASIP :   Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie 

OPS :  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie  
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STRUKTURA WYDATKÓW 

(bieżące i majątkowe) 
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ŁOWIECTWO
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GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA

DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA

ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA (bez 

GZEASiP)

URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY 

PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA

OBRONA NARODOWA
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PUBLICZNE I 
OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
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PUBLICZNEGO
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OCHRONA 
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KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
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OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA 

RODZINA ( w tym 
żłobek)
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Wydatki majątkowe stanowiły w 2021 roku 21,13 % ogółu wydatków i zostały zrealizowane  
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:  

Nazwa  Wykonanie w zł % 

Drogi 4 662 506,73 46,23 

Uzbrojenie terenów budowlanych i zakupy nieruchomości 1 607 875,29 15,94 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 245 426,63 12,35 

Administracja 

 

1 128 069,40 11,19 

Rodzina (Termomodernizacja  Publicznego Żłobka w Żelaznej 695 372,10 6,89 

Świetlice, Ochrona Zabytków 

 

395 655,73 3,92 

Obiekty sportowe 191 260,09 1,90 

Oświata 122 343,64 1,21 

Ochotnicze straże pożarne 36 821,15  0,37 

OGÓŁEM wydatki inwestycyjne: 10 085 330,76 100,00 

 

 

 

  

Oświata

Drogi

Ochotnicze straże 
pożarne

Obiekty sportowe 

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

Uzbrojenie 
terenów 

budowlanych i 
zakupy 

nieruchomości

Świetlice, ochrona 
zabytków

Administracja



 

 

 

41 

 

Deficyt finansowy: 

Rok 2021 zamknięto deficytem w wysokości  - 1.631.766,07 zł 

Dochody:  46.079.917,48 zł 

Wydatki:  47.711.683,55 zł 

Deficyt pokryty został z zaciągniętego kredytu i emisji obligacji. 

 

 

  

 

Zobowiązania finansowe: 

Zobowiązania Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 12.261.341,99 zł. 
Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku wnioskowały wyłącznie osoby fizyczne. Podatnikom umorzono 

zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 989,00 zł. 

 

Inne informacje 

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 350.000,00 zł, 
które zostaną wykorzystane na przebudowę dróg wewnętrznych w Chróścinie w 2022 roku. 

Środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 599.657,73 zł zostały 
wykorzystane na Modernizację budynku Urzędu Gminy Dąbrowa. 

Pod koniec 2021 r. Gmina Dąbrowa otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. 
w wysokości 1.514.511,00 zł  środki te mają stanowić ochronę poziomu dochodów samorządowych w 2022, 
w związku z wprowadzeniem nowych zasad obliczania podatku dochodowego (kwota wolna od podatku 
30.000 zł)  - rekompensata ubytku dochodów z tytułu PIT.  Środki te będą wydatkowane w 2022r.  

 

  

46 079 917,48 47 711 683,55 

(1 631 766,07)
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W 2021 prowadzono intensywną akcję zachęcającą do tego, aby mieszkańcy w rozliczeniu 

podatkowym wskazywali Państwo Gminę Dąbrowa, jako miejsce swojego zamieszkania.  

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami 38,16 % podatku podatnika trafia do gminy w miejscu zamieszkania. 

Udział w podatku to znaczące źródło zasilające budżet gminy i wspomagające jej rozwój oraz pozwalające  

na finansowanie nowych zadań, w tym z zakresu edukacji, kultury czy utrzymania dróg.  

Dane można zaktualizować w dowolnym momencie poprzez złożenie druku ZAP 3 w Urzędzie Skarbowym. 

 

Akcja prowadzona była na łamach „Życia Gminy Dąbrowa”, na stronach internetowych i mediach 

społecznościowych, poprzez bezpośrednie pisma do mieszkańców. 

 

Zmieniona została także tzw. uchwała rekrutacyjna określająca zasady przyjęcia dzieci do przedszkola 

– dodatkowe punkty uzyskuje rodzic, który  wykaże, że wskazuje Gminę Dąbrowa jako miejsce zamieszkania  

w rozliczeniu podatkowym. 
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WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

REALIZOWANE W  R. 
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Zadania – Infrastruktura drogowa: inwestycje i remonty 

Lp. Nazwa zadania Opis 
Wartość 
zadania w 
2021 roku 

Wartość 
dofinansowania 

Wartość 
zadania 

 

1 Przebudowa ulicy 
Kolejowej wraz z 
budową ścieżki pieszo-
rowerowej, 
parkingiem 
zadaszonym dla 
rowerów i miejscem 
parkingowym dla 
samochodów, a także 
oświetleniem w 
miejscowości 
Dąbrowa. 

Roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe, wycinka drzew, 
rozbiórki, wykonanie 
konstrukcji drogi, 
ograniczenie jezdni 
krawężnikiem, wykonanie 
konstrukcji ścieżki pieszo-
rowerowej+zjazdy wzdłuż 
ścieżki, oznakowanie 
docelowe, przebudowa 
odwodnienia drogi, prace 
towarzyszące-regulacja 
studni, oświetlenie drogi, 
budowa kanału 
technologicznego, 
zabezpieczenie sieci PKP, 
DOFINANSOWANIE ZE 
ŚRODKÓW BUDŻETU 
PAŃSTWA, RZĄDOWY 
FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG 

1 407 968,74 804 363,43 1 407 968,74 

2 Przebudowa ulicy 
Wiejskiej w Karczowie. 

Roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe, rozbiórki, 
wykonanie konstrukcji drogi, 
wykonanie konstrukcji 
chodnika/utwardzonego 
pobocza, rowy, oznakowanie 
docelowe, przebudowa 
odwodnienia drogi, prace 
towarzyszące- regulacja 
studni, kanał technologiczny, 
branża technologiczna, 
DOFINANSOWANIE ZE 
ŚRODKÓW BUDŻETU 
PAŃSTWA, RZĄDOWY 
FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG 

903 259,66 530 495,80 903 259,66 

3 Budowa drogi 
wewnętrznej 
dojazdowej do 
gruntów rolnych na 
odcinku Karczów-
Ciepielowice. 

Roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe, wykonanie 
konstrukcji drogi, 
utwardzenie poboczy, 
DOFINANSOWANO ZE 
ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO W RAMACH 
FUNDUSZU OCHRONY 
GRUNTÓW ROLNYCH 

792 916,86 436 200,03 792 916,86 

4 Przebudowa ul. 
Zielonej i Akacjowej w 
Dąbrowie. 

Roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe, wykonanie 
konstrukcji drogi, 
oznakowanie docelowe, 
prace towarzyszace, kanał 
technologiczny, 
DOFINANSOWANIE ZE 
ŚRODKÓW FUNDUSZY 

742 464,87 464 451,00 742 464,87 
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UNIJNYCH W RAMACH 
PROGRAMU ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKIECH 
(PROW) 

5 Przebudowa ul. Na 
Grobli w Karczowie. 

Roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe, wykonanie 
konstrukcji drogi, 
utwardzenie poboczy 

230 781,88 0,00 230 781,88 

6 Przebudowa ul. 
Akacjowej w 
Mechnicach. 

Roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe, wykonanie 
konstrukcji drogi, 
utwardzenie poboczy 

173 171,19 0,00 173 171,19 

7 Przebudowa ul. 
Miodowej w 
Karczowie. 

Roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe, wykonanie 
konstrukcji drogi, 
utwardzenie poboczy 

97 120,05 0,00 97 120,05 

8 Przebudowa ul. 
Parkowej w 
Ciepielowicach. 

Roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe, wykonanie 
konstrukcji drogi, 
utwardzenie poboczy 

95 766,07 0,00 95 766,07 

9 Przebudowa drogi 
powiatowej Nr  1720 
O w miejscowości 
Dąbrowa ul. 
Sokolnicka na odcinku 
pomiędzy ul. Lipową a 
skrzyżowaniem w 
Sokolnikach na dz. Nr 
482, 513 i 510/22 w 
Sokolnikach - 
OPRACOWANIE 
PROJEKTU 
BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO 

Zadanie inwestycyjne 
Powiatu Opolskiego, Gmina 
Dąbrowa poniosła koszt 
opracowania projektu 
budowlano-wykonawczego 

25 492,98 0,00 132 844,92 

10 Przebudowa drogi 
transportu rolnego 
Ciepielowice - Zorgi - 
PROJEKT 

Dokumentacja projektowa 44 971,00 0,00 44 971,00 

11 Przebudowa ul. 
Wiejskiej i Wiosennnej 
w Niewodnikach - 
PROJEKT 

Dokumentacja projektowa 38 000,00 0,00 38 000,00 

12 Przebudowa części ul. 
Nowowiejskiej w 
Chróścinie - PROJEKT 

Dokumentacja projektowa 10 450,00 0,00 10 450,00 

13 Przebudowa ul. 
Krótkiej i Osadników w 
Ciepielowicach - 
PROJEKT 

Dokumentacja projektowa 9 840,00 0,00 9 840,00 

14 Przebudowa ul. 
Szkolnej w 
Mechnicach - PROJEKT 

Dokumentacja projektowa 7 576,80 0,00 7 576,80 

15 Przebudowa ul. Leśnej 
w Ciepielowicach 
PROJEKT 

Dokumentacja projektowa 5 800,00 0,00 5 800,00 
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16 Przebudowa drogi na 
dz. Nr 482, 513 i 
510/22 w Sokolnikach 
- PROJEKT 

Dokumentacja projektowa 5 000,00 0,00 5 000,00 

17 Przebudowa ul. 
Klasztornej w 
Chróścinie - 
aktualizacja 
dokumentacji 
projektowej 

Aktualizacja dokumentacji 
projektowej 

5 111,90 0,00 5 111,90 

18 Przebudowa ul. 
Stawowej w 
Siedliskach - PROJEKT 

Dokumentacja projektowa 5 000,00 0,00 5 000,00 

19 Przebudowa ul. Polnej 
w Siedliskach - 
PROJEKT 

Dokumentacja projektowa 2 000,00 0,00 2 000,00 

20 Przebudowa części ul. 
Anny w Karczowie - 
aktualizacja 
dokumentacji 
projektowej 

Aktualizacja dokumentacji 
projektowej 

1 592,23 0,00 1 592,23 

21 Remont drogi do 
cmentarza w 
Skarbiszowie. 

Położenie nowej warstwy 
nawierzchni. 

28 591,30 0,00 28 591,30 

22 Remonty bieżące dróg 
gminnych. 

Usunięcie ubytków w 
drogach gminnych poprzez 
wypełnienie ich asfaltem 

58 000,00 0,00 58 000,00 

23 Remont ul. Kamiennej 
w Nowej Jamce. 
 

Roboty przygotowawcze, 
wykonanie podbudowy z 
kruszywa, wykonanie 
nawierzchni asfaltowej. 
Wykonanie poboczy z 
kruszywa 

75 062,45 
 

0,00 75 062,45 
 

24 Remont ul. 
Cmentarnej w 
Niewodnikach. 

Przygotowanie podłoża, 
wykonanie nawierzchni 
asfaltowej, utwardzenie 
poboczy 

61 475,10 0,00 61 475,10 

25 Remont balustrady 
mostu w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 435 w 
m. Chróścina km 
18+972 - Zadanie 
Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 

Dotacja Gminy Dąbrowa dla 
Województwa Opolskiego - 
wymiana balustrady 
zabytkowego kamiennego 
mostu 

45 000,00 0,00 45 000,00 

26 Instalacja 
wyświetlacza 
prędkości na drodze 
wojewódzkiej nr 459 w 
m. Narok - Zadanie 
Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 

Dotacja Gminy Dąbrowa dla 
Województwa Opolskiego - 
dostawa i montaż 
wyświetlacza prędkości 

13 222,50 0,00 13 222,50 

  Razem drogi i 
infrastruktura 
drogowa 

  4 885 635,58  2 235 510,26 4 992 987,52  

W 2021 roku przebudowanych lub wyremontowanych zostało 8.832 m dróg. 
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Mechnice, ul. Akacjowa 

 

Chróścina, Niemodlińska (przejście) 

 

Dąbrowa, ul. Kolejowa 

 

Nowa Jamka, ul. Kamienna 

 

Ciepielowice, ul. Parkowa 

 

Niewodniki, ul. Cmentarna 

 

Karczów ul. Wiejska 

 

Skarbiszów, ul. Cmentarna 
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Zestawienie wyremontowanych dróg w 2021 (pozycja 22 do tabeli drogi)  

 

 

 

 

 
 
LP. 

 
 

SOŁECTWO  

 
 

ULICA  

 
 

DŁUGOŚĆ (M) 
UWAGI 

 

1 Ciepielowice  Parkowa  194 Oczyszczenie miejsc, uzupełnienie 
tłuczniem 0,31,5, zagęszczenie  

2 Ciepielowice-
Zorgi 

Topolowa 350 Oczyszczenie miejsc, uzupełnienie 
asfaltem na gorąco dziur  

z zagęszczeniem 

3 Chróścina  Nowowiejska 
(dz. 219/8) 

14 Oczyszczenie miejsc, uzupełnienie 
tłuczniem 0,31,5, zagęszczenie 

4 Chróścina  Zielona  65 Oczyszczenie miejsc, uzupełnienie 
tłuczniem 0,31,5, zagęszczenie 

5 Lipowa Wrzosowa 110 Korytowanie, zagęszczenie 
kruszywem ok. 20 cm Tłuczeń od 

Nadleśnictwa  

6 Lipowa  Akacjowa 30 Oczyszczenie miejsc, uzupełnienie 
asfaltem na gorąco dziur  

z zagęszczeniem  

7 Mechnice Szkolna  260 Oczyszczenie miejsc, uzupełnienie 
asfaltem na gorąco dziur  

z zagęszczeniem  

8 Mechnice Wiejska  495 Dziury w asfalcie 

9 Mechnice Strażacka 400 Oczyszczenie miejsc, uzupełnienie 
asfaltem na gorąco dziur  

z zagęszczeniem  

10 Mechnice Polna  465 Oczyszczenie miejsc, uzupełnienie 
asfaltem na gorąco dziur  

z zagęszczeniem 

11 Mechnice  Lawendowa  21 Oczyszczenie miejsc, uzupełnienie 
tłuczniem 0,31,5, zagęszczenie 

12 Narok Szkolna  360 Oczyszczenie miejsc, uzupełnienie 
asfaltem na gorąco dziur  

z zagęszczeniem 

13 Narok  Boczna od 
Szkolnej 

65 Wyprofilowanie, zagęszczenie, 
uzupełnienie tłuczniem 

14 Niewodniki  Ogrodowa  182 Oczyszczenie miejsc, uzupełnienie 
tłuczniem 0,31,5, zagęszczenie 

SUMA     3011   
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Zadania – Ochrona Środowiska 

Lp. Nazwa zadania Opis 
Wartość 
zadania w 
2021 roku 

Wartość 
dofinansowania 

Wartość zadania 

1 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie 
Dąbrowa - budynek 
Urzędu Gminy 2021-
2022 (dane finansowe 
stan na maj 2022) 

Roboty rozbiórkowe, 
wykonanie instalacji wod-kan 
wewnętrznej, prace 
budowlane, w tym 
docieplenie ścian, 
elektryczne,  klimatyzacja, 
instalacja fotowoltaiczna - 
zadanie realizowana w 2021 i 
kontynuowane w 2022 roku. 
Dofinansowane z RPO WO na 
lata 2014-2020 

445 894,40 

2 745 266,08 

1 230 894,40 

2 Modernizacja budynku 
Urzędu Gminy 2021-
2022 (dane finansowe 
stan na maj 2022) 

DOFINANSOWANIE Z 
RZĄDOWEGO FUNDUSZU 
INWESTYCJI LOKALNYCH, w 
2022 zadanie zostało 
dofinansowane również z 
Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa oraz ze 
środków dotacji przekazanej 
przez Miasto Opole 

610 788,50 1 713 699,53 

3 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie 
Dąbrowa - budynek 
Żłobka w Żelaznej. 

Roboty rozbiórkowe, 
wykonanie instalacji wod-kan 
wewnętrznej, prace 
budowlane, w tym 
docieplenie ścian, 
elektryczne,  wykonanie 
wewnętrznej instalacji 
gazowej, instalacja 
fotowoltaiczna. 

695 372,10 433 901,04 695 372,10 

4 Szlakiem Odry - 
ochrona zagrożonych 
gatunków i 
odtworzenie siedlisk w 
gminie. 2019-2022. 
 
W ramach zadania w 
2022 roku zostanie 
utworzony Park w 
Żelaznej 

Rewitalizacja dawnego 
wyrobiska gliny w Dąbrowie 
(odbudowa i odtwarzanie 
siedlisk przyrodniczych: 
drzewa i krzewy, roślinność 
łąkowa), mała architektura. 
Rewitalizacja Alei Lipowej w 
Naroku (nasadzenia drzew i 
krzewów, cięcia pielęgnacyjne 
lip), mała architektura. 
Opracowanie 
ekofizjograficzne dla Gminy 
Dąbrowa. Inwentaryzacja 
przyrodnicza Gminy Dąbrowa 
DOFINANSOWANIE RPO WO 
2014-2020. 

429 339,00 1 089 952,28 1 282 296,81 

5 Wymiana źródeł 
ogrzewania na 
ekologiczne w Gminie 
Dąbrowa - działania 
pilotażowe 2019-2022. 

W ramach projektu 
wymienione zostaną 
wysokoemisyjne źródła 
ogrzewania (w tym piece 
węglowe) na bardziej 
ekologiczne. Dofinansowanie 
RPO WO-2014-2020 

682 865,94 718 527,01 2 113 314,75 
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6 Wymiana źródeł 
ogrzewania na 
ekologiczne w Gminie 
Dąbrowa - II etap, 
2020-2022. 

W ramach projektu 
wymienione zostaną 
wysokoemisyjne źródła 
ogrzewania (w tym piece 
węglowe) na bardziej 
ekologiczne.  
DOFINANSOWANIE RPO WO-
2014-2020 

280 649,88 587 741,62 1 728 651,82 

7 Budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 
w Karczowie, 2019-
2022. 

W 2021 r trwały oracw 
związane z opracowaniem 
dokumentacji technicznej i 
uzyskaniem niezbędnych 
zezwoleń. RPO WO 2014 -
2020 

0,00 999 984,57 1 176 452,48 

8 Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
Skarbiszowie - etap I 
2020-2023. 

W 2021 trwały prace nad 
dokumentacją projektową. 
DOFINANSOWANIE PROW 

25 830,00 1 993 518,00 3 916 498,13 

9 Rozbudowa oświetlenia 
drogowego na terenie 
gminy . 

Montaż dodatkowych 
punktów oświetleniowych na 
terenie gminy. 

19 114,50 0,00 19 114,50 

  Razem ochrona 
środowiska i 
utrzymanie zieleni. 

  3 189 854,32 8 568 890,60 13 876 294,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania – Inf 

 

 

Ochrona środowiska w Gminie Dąbrowa 

 



 

 

 

51 

 

Infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa. 

Lp. Nazwa zadania Opis 
Wartość zadania 

w 2021 roku 
Wartość 

dofinansowania 
Wartość 
zadania  

1 Zakup zabytkowego 
budynku w Chróścinie 
(tzw. pałacyk). 

Zakup obiektu od Powiatu 
Opolskiego. DOFINANSOWANIE 
DO ZAKUPU PRZEKAZANE  
W FORMIE DOTACJI PRZEZ 
MIASTO OPOLE 

   738 522,73           500 000,00           738 522,73     

2 Przebudowa wraz  
z termomodernizacją 
budynku świetlicy 
wiejskiej w Lipowej wraz  
z przebudową wnętrza. 

Przebudowa wnętrza świetlicy 
wiejskiej w Lipowej. (roboty 
rozbiórkowe, przebudowa 
łazienek oraz kuchni, wymiana 
drzwi, wymiana instalacji. 
elektrycznych oraz sanitarnych, 
wykonanie posadzek, 
wyposażenie kuchni). 
DOFINANSOWANIE Z 
PROGRAMU ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH  

   341 553,03           151 833,00           341 553,03     

3 Centrum Aktywności 
Lokalnej - przebudowa  
i adaptacja zabytkowego 
budynku dworskiego na 
gminną bibliotekę 
publiczną stanowiącą 
ośrodek kultury nowej 
generacji. 2021-2022 
UWAGA: Projekt 
realizowany przez 
Gminną Bibliotekę 
Publiczną we współpracy 
z Urzędem Gminy. 

Przebudowa i wyposażenie 
częsci zabytkowego budynku. 
DOFINANSOWANIE Narodowy 
Programu  Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 
Kierunek Interwencji 
2.1”Infrastruktura bibliotek 
2021-2025”  

   286 100,00        1 429 980,00        2 102 912,00     

4 Rozbudowa remizy OSP  
w Dąbrowie 

Opracowanie dokumentacji 
projektowej 

       9 816,50     0,00           9 816,50     

5 Wykonanie parkingu przy 
świetlicy wiejskiej  
w Niewodnikach. 

Przygotowanie podłoża, 
położenie kostki i krawężników. 

     41 712,36     0,00         41 712,36     

6 Rewitalizacja zabytkowej 
części wsi 
Ciepielowice.2021-2022. 

Projekt realizowany będzie  
w Ciepielowicach  na obszarze 
pozostałym po dawnych 
zabudowaniach folwarcznych 
(59 arów) na działkach 175/4, 
175/5, 175/6 i obejmuje 
wykonanie ścian oporowych, 
tablicy wizualizacyjnej, a także 
nawierzchni z kruszywa oraz 
nasadzeń i łąki kwietnej. W 2021 
w ramach zadania zakupione 
zostały ławki DOFINANOWANIE 
PROW 

       9 910,80           111 928,00           240 335,76     
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7 Instalacja nawodnienia na 
boisku w Dąbrowie. 

Montaż nawodnienia na boisku 
w Dąbrowie 

     43 500,00     0,00         43 500,00     

8 Zakup maszyny 
czyszczącej do sali 
gimnastycznej  
w Dąbrowie. 

Zakup maszyny czyszczącej do 
sali gimnastycznej w Dąbrowie 

     17 800,00     0,00         17 800,00     

9 Remont świetlicy 
wiejskiej w Skarbiszowie. 

Częściowa wymiana pokrycia 
dachowego na budynku 
świetlicy wiejskiej  
w Skarbiszowie  

     14 912,18     0,00         14 912,18     

10 Remont świetlicy 
wiejskiej w Żelaznej. 

Częściowa wymiana pokrycia 
dachowego na budynku 
świetlicy wiejskiej  
w Żelaznej  

     10 865,12     0,00         10 865,12     

11 Remont strażnicy OSP  
w Żelaznej 

Wymiana pokrycia dachowego 
na budynku strażnicy w Żelaznej  

     10 000,00     0,00         10 000,00     

12 Bezpieczna, Dynamiczna, 
Zielona Gmina Dąbrowa 
2021-2022. 

Projekt polegający na 
nawiązaniu współpracy z gminą 
czeską, związany z promocją 
Gminy Dąbrowa. 
DOFINANSOWANIE FUNDUSZ 
MIKROPROJEKTÓW 
EUROREGIONU PRADZIAD 

     35 660,30             91 045,52           101 161,72     

  Razem infrastruktura 
społeczna, kulturalna, 
sportowa i rekreacyjna. 

  1 560 353,02 2 284 786,52 3 673 091,40 

 

  
Instalacja nawodnienia na boisku w Dąbrowie 
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Zadania – Edukacja 

Lp. Nazwa zadania Opis 
Wartość 

zadania w 
2021 roku 

Wartość 
dofinansowania 

Wartość 
zadania 

Edukacja 

1 Remont i 
przebudowa sali 
gimnastycznej 
wraz ze zmianą 
sposobu 
użytkowania  
w PSP w 
Dąbrowie – 
PROJEKT. 

Opracowanie dokumentacji 
projektowej 

15 000,00 0,00 15 000,00 

2 Budowa 
przedszkola  
w Dąbrowie - 
koncepcja 

Opracowanie dokumentacji 
projektowej 

27 124,60 0,00 27 124,60 

3 Instalacja 
monitoringu  
w PSP  
w Chróścinie. 

Montaż monitoringu 15 000,00 0,00 15 000,00 

4 Instalacja 
monitoringu  
w PSP w Naroku 

Montaż monitoringu 6 789,42 0,00 6 789,42 

5 Utworzenie sali 
sensorycznej 
przy PSP  
w Chróścinie. 

Utworzenie Sali sensorycznej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

6 Prace 
remontowe  
w PSP Chróścina. 

Remont auli - cyklinowanie 
podłogi, malowanie 

24 544,63 0,00 24 544,63 

7 Prace 
remontowe  
w PSP Chróścina. 

Remont łazienek w małej szkole 23 000,00 0,00 23 000,00 

8 Doposażenie 
placu zabaw  
PP Chróścina. 

Zakup elementów placu zabaw 24 659,04 0,00 24 659,04 

9 Doposażenie 
placu zabaw  
PP Narok. 

Zakup elementów placu zabaw 10 280,00 0,00 10 280,00 

10 Doposażenie 
placu zabaw  
PP Żelazna. 

Zakup elementów placu zabaw 10 280,00 0,00 10 280,00 

11 Powszechna 
nauka pływania - 
program pn. 
"Umiem pływać". 

20 godzin lekcyjnych nauki 
pływania dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych: PSP Dąbrowa, PSP 
Chróścina, PSP Narok 

10 800,00 0,00 10 800,00 

12 Ochrona 
bioróżnorodności 
wzdłuż pasa 
Odry. 

Zapewnienie transportu i 
uczestnictwa dzieci ze szkół 
podstawowych w zaplanowanych 
formach aktywności  (Projekt 
"Ochrona BIO w Mieście Opolu - 
bioróżnorodność Opolszczyzny 
wzdłuż pada Odry" 

4 290,00 2 832,00 6 840,00 
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13 Op@lskie Dla 
Podstawówek - 
zdalne nauczanie 
zbliża! 

Przekazanie sprzętu 
komputerowego - laptopy: PSP 
Dąbrowa 13 szt., PSP Narok 8 szt., 
PSP Chróścina 14 szt. 

0,00 104 998,95 104 998,95 

14 Wsparcie 
kształcenia 
ogólnego  
w szkołach 
podstawowych - 
projekt 
"Kreatywna 
Opolszczyzna - 
program 
twórczych metod 
kształcenia  
w szkołach". 

Aglomeracja Opolska przekazała 
do szkół zestawy sprzętu do 
eksperymentów, mikroskopy, 
pendrivy, ozoboty EVO, głośniki, 
notebooki, klocki, tablety, 
monitory interaktywne i licencje 
do platformy edukacyjnej (PSP 
Dąbrowa, PSP Chróścina, PSP 
Narok) 

0,00 123 590,88 123 590,88 

15 Przedszkola dla 
wszystkich 
przyjazne 2 - 
wysoka jakość 
edukacji, 
poddziałanie nr 
09.01.04 - 
wsparcie 
edukacji 
przedszkolnej  
w Aglomeracji 
Opolskiej. 

Projekt partnerski z Miastem 
Opole. Studia podyplomowe dla 
nauczycieli przedszkolnych w 
ramach bonu edukacyjnego 
(wartość dofinansowania to 34 
800 zł). Doposażenie Publicznego 
Przedszkola w Chróścinie w 
pomoce dydaktyczne do zajęć i 
narzędzia wspomagające 
funkcjonowanie przedszkola (5 
200 zł).  

20 930,00 18 200,13 158 700,00 

16 Laboratoria 
Przyszłości 2021-
2022. 

Wsparcie szkół podstawowych w 
budowaniu wśród uczniów 
kompetencji przyszłości z tzw. 
kierunków STEAM (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka oraz 
matematyka). (PSP Narok 30 000 
zł, PSP Chróścina 72 600 zł, PSP 
Dąbrowa 70 500 zł; 60% wydatków 
w roku 2021, pozostała część do 
wykorzystania w 2022 r.) PROJEKT 
DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
RZĄDOWYCH 

103 860,00 173 100,00 173 100,00 

17 "Posiłek w szkole 
i w domu" moduł 
3. 

Zapewnienie bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i 
opieki przez organizację stołówek i 
miejsc spożywania posiłków. 
Doposażenie i remont stołówki 
szkolnej w PSP Chróścina. PROJEKT 
DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
RZĄDOWYCH 

54 000,00 43 200,00 54 000,00 

18 Aktywna tablica - 
Rządowy 
program 
rozwijania 
szkolnej 
infrastruktury 
oraz kompetencji 
uczniów 
i nauczycieli  
w zakresie 
technologii 

Doposażenie szkoły w 
specjalistyczny sprzęt i 
oprogramowanie do diagnozy i 
terapii uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi- PSP 
Narok. PROJEKT 
DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
RZĄDOWYCH 

43 750,00 35 000,00 43 750,00 
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informacyjno-
komunikacyjnych 
na lata 2020-
2024. 

  Razem 
edukacja 

  414 307,69 520 921,96 852 457,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane przedsięwzięcia  
Podsumowanie 

 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość zadania 

w 2021 roku 
Wartość 

dofinansowania 
Wartość zadania 

1 Drogi i infrastruktura drogowa 4 885 635,58 2 235 510,26 4 992 987,52 

2 Ochrona środowiska i utrzymanie zieleni 3 189 854,32 8 568 890,60 13 876 294,52 

3 Infrastruktura społeczna, kulturalna, 
sportowa i rekreacyjna 

1 560 353,02 2 284 786,52 3 673 091,40 

4 Edukacja  414 307,69 520 921,96 852 457,52 
  Razem 10 050 150,61 13 610 109,34 23 394 830,96 

 

 „Umiem pływać” 
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Przedsięwzięcia remontowo inwestycyjne prowadzone przez inne podmioty na terenie  
Gminy Dąbrowa: 

 

1. Remont balustrady mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Chróścina 

 

W 2021 r  zrealizowano zadanie „Remont balustrady mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina 

km 18+972”. Gmina Dąbrowa przekazała na ten cel środki w wysokości : 45.000,00 zł 

 

Całkowita wartość  tej inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich to 134.441,20 zł  

Zadanie obejmowało między innymi: 

▪ rozebranie starych barier, 
▪ przygotowanie podłoża, 
▪ montaż nowych granitowych barier mostu. 

 

 

2. Instalacja wyświetlacza prędkości w miejscowości Narok. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Gmina Dąbrowa współuczestniczyła w realizacji 
zadania pod nazwą „Instalacja wyświetlacza prędkości na drodze wojewódzkiej nr 459 w m. Narok”.  

Wartość zadania: 26.445,00 zł, z czego Gmina Dąbrowa przekazała na ten cel dotację w wysokości 
13.222,50 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narok, wyświetlacz prędkości 

 

Chróścina, most 

 

 

 

 

Chróścina, most 
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3. Modernizacja Polderu Żelazna 

W 2021 roku trwały prace związane z modernizacją polderu Żelazna, których celem jest zwiększenie ochrony 
przeciwpowodziowej. Umowa z Wykonawcą została podpisana Przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie w dniu 2 grudnia 2020 r.   

Na inwestycję Urząd Marszałkowski przeznaczył 80 mln zł pochodzących z funduszy europejskich  
(w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego), a Miasto Opole przeznaczyło 
na ten cel 31 mln zł. Pozostałe koszty, jak również realizacja projektu należą do Wód Polskich.  

Wartość całej inwestycji wynosi blisko 111,5 mln zł. Termin zakończenia inwestycji jest przewidziany na 2023r.  

Celem projektu jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Odry: m.in. terenu specjalnej strefy 
ekonomicznej przy ul. Północnej w Opolu, terenów zamieszkałych przy ul. Partyzanckiej, obwodnicy północnej 
miasta Opola, dzielnicy Sławice oraz Żelaznej (gmina Dąbrowa) przed wodami powodziowymi rzeki Odry. 
Polder będzie oddziaływał pozytywnie na wieś Sławice, Żelazna, Niewodniki, Narok oraz Elektrownię Opole. 

Prace polegają m.in. na budowie i przebudowie wałów zamykających wraz z budową i przebudową obiektów 
towarzyszących, jak również na przebudowie przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów 
towarzyszących. 

Polder po przebudowie zalewany będzie wodami powodziowymi. Oznacza to, że bezpieczeństwo w obszarze 
oddziaływania obiektu wymiernie się zwiększy. Polder przejmował będzie szczyt fali powodziowej i redukował 
przepływy na rzece Odrze części obszaru miasta Opola oraz gmin leżących poniżej: Dąbrowa i Dobrzeń Wielki. 
Zważając na koszt strat powodziowych dla samej tylko strefy ekonomicznej w Opolu koszt inwestycji zwróci 
się kilkakrotnie już przy pierwszej powodzi. 

Przebudowa obiektu zwiększy jego powierzchnię z obecnych 200 ha do 400 ha i zwiększy pięciokrotnie jego 
pojemność do ok. 10 mln m3. Długość obwałowań polderu wyniesie ponad 15 km. Inwestycja pozwoli na pełną 
kontrolę sterowania przepływem w sytuacji wezbrania.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 https://wody.gov.pl/aktualnosci/1502-modernizacja-polderu-zelazna-zwiekszy-ochrone-przeciwpowodziowa-opola 

Polder Żelazna 

 

Polder Żelazna 

 



 

 

 

58 

 

4. Rozbudowa sieci gazowej 

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

Miejscowości Dąbrowa i Żelazna zostały przyłączone do sieci gazowej w latach 2020 - 2021 r. 

Z informacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym przekazanej  
w 2022 wynikało, że na dzień 31.12.2021r. na obszarze Gminy Dąbrowa zostało wybudowanych 308 sztuk 
przyłączy gazowych, w tym 303 sztuki do budynków mieszkalnych.  Dla porównania  na dzień 31.12.2020r. na 
obszarze Gminy Dąbrowa zostało wybudowanych 182 przyłączy gazowych, w tym 179 do budynków 
mieszkalnych.  

 

 
5.    Budowa obwodnicy Niemodlina 

W dniu 22 listopada 2021r. nastąpiło uroczyste otwarcie Obwodnicy Niemodlina. Inwestycję rozpoczętą  
w 2020 r. prowadziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad.  

Do użytku oddany został nowy odcinek drogi krajowej o długości 11,5 km, drogi dojazdowe, dwa węzły 
drogowe tj. węzeł Niemodlin i węzeł Sosnówka, 4 ronda oraz 18 obiektów inżynieryjnych. Dzięki budowie 
drogi czas przejazdu na trasie Opole – Nysa skróci się, a komfort jazdy znacznie się poprawi. 

Całkowita wartość projektu 304.901.369,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Światłowód 

 W 2021 nastąpiło uruchomienie usługi dostępu do Internetu światłowodowego dla mieszkańców.  
W gminie Dąbrowa mamy dwóch dostawców światłowodu: firma ORANGE oraz MultiPlay. 

W roku 2020 firma Multiplay rozpoczęła inwestycję w postaci budowy infrastruktury Internetu 
szerokopasmowego w miejscowościach: Dąbrowa, Karczów, Ciepielowice, Chróścina oraz Mechnice.  
 

 

 

Obwodnica, Niemodlin 

 
 

 

 

 2020 2021 

Liczba przyłączy gazowych  
na terenie gminy 

182 308 
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WSPARCIE 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
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Działania Gminy Dąbrowa związane ze wspieraniem działalności gospodarczej 

 

NOWA STERFA INWESTYCYJNA DĄBROWA STAŁA SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ. 

W 2019 r. przystąpiono do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miejscowości 
Dąbrowa, wzdłuż drogi krajowej. 

Atrakcyjne dla inwestorów tereny, położone były w obszarze, dla którego ustalenie nowego przeznaczenia 
wymagało uzyskania zgody Ministerstwa Rolnictwa. 

Pozytywną decyzję w tej sprawie gmina otrzymała w marcu 2021 r. 

 

 

W dniu  30 września 2021 r. Rada Gminy Dąbrowa podjęła Uchwałę Nr XXXIII/290/21 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi 
Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów. Teren objęty nowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
obejmuje 151,6 ha. W planie ustalono nowy obszar terenów inwestycyjnych, które poprzez bezpośrednie 
położenie przy drodze krajowej 46 dają duże możliwości potencjalnym inwestorom. 
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TEREN INWESTYCYJNY SKARBISZÓW 

Teren inwestycyjny Skarbiszów to przede wszystkich 
obszar działki gminnej  nr 220. 

Obszar ten został zgłoszony w 2021 r. do konkursu 
„Grunt na Medal” organizowanego przez Polską 
Agencję Inwestycji i Handlu. 

Jest to doskonały teren pod rozwój działalności 
gospodarczej, bezpośrednio przylegający do drogi 
krajowej 94. 

 

 

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE OPOLSKIM  

W latach 2020 – 2021 pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa  uczestniczyli w projekcie „Standardy obsługi 
inwestora w samorządzie opolskim”, który obejmował cykl szkoleń dotyczących przygotowywania ofert 
inwestycyjnych oraz profesjonalnej obsługi inwestora. 

 

LICZBA WPISÓW W CEiDG 

W 2021 r.  w Gminie Dąbrowa funkcjonowało 436 podmiotów gospodarczych (informacja według wpisów dla 
głównego miejsca wykonywania działalności). 

 

Liczba wpisów w Centralnej Ewidencji i Działalności 
Gospodarczej 

2018 2019 2020 2021 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej 10 10 9 6 

Podmiot aktywny 434 437 421 436 
Podmiot zawieszony 48 62 58 77 

 

Wizyta Wojewody Opolskiego u przedsiębiorcy Krause Design w Naroku 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.  

 

OBOWIĄZUJĄCE 

▪ Na terenie Gminy Dąbrowa obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dąbrowa tekst zaktualizowany i ujednolicony (głównie dla obrębu 

Ciepielowice) uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Nr XXI/186/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 

2020 roku.  

 

PRACE NAD AKTUALIZACJĄ  STUDIUM I DOSTOSOWANIEM DO BIEŻĄCYCH POTRZEB 

▪ W dniu 28 stycznia 2021 r. Rada Gminy Dąbrowa podjęła Uchwałę nr XXVI/242/21 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dąbrowa. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, podyktowane było potrzebą wprowadzenia granic złoża kruszyw 

(piasku i żwiru) obejmującego część obrębu Narok. Ujęcie wymienionych kopalin  

w studium ułatwi uzyskanie niezbędnych zezwoleń i koncesji pozwalających na wydobycie 

kruszyw.(Uchwała w w/w zakresie została podjęta w kwietniu 2022 r.). 

 
▪ W związku z koniecznością  aktualizacji dokumentu ze względu na toczące się postępowania związane 

z rozbudową mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz zainteresowaniem inwestorów gruntami na 

terenie gminy, została podjęta Uchwała nr XXXV/305/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia  

29 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium  uwarunkowań  

i zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa. (studium zostanie zaktualizowane dla obszaru 

całej Gminy Dabrowa). 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.  

 

Na terenie gminy obowiązuje 12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
wraz ze zmianami o łącznej powierzchni ok. 309 ha, co stanowi zaledwie 2,7 % powierzchni gminy. 
 

W roku 2021 roku w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego: 

• trwały prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Ciepielowice – pow. 431,03 ha - dokument planuje się przyjąć w 2022 r. 

• trwały prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie wsi Narok – pow. 1.724,54 ha - dokument planuje się przyjąć w 2022 r. 

 

OPIS 2020 2021 

Liczba miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (PZP) 

11 12 

Powierzchnia objęta PZP 157 ha 309 ha 

% powierzchni gminy objęty PZP 1,4% 2,7% 
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Najważniejszym wydarzeniem w zakresie planowania przestrzennego w 2021 r. było podjęcie przez Radę 
Gminy Dąbrowa w dniu 30 września 2021 r. Uchwały Nr XXXIII/290/21 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa 
i część obrębu wsi Karczów. Teren objęty nowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obejmuje  
151,6 ha. 

 
Celem przygotowania planu było  wyznaczenie stref aktywności gospodarczej będącej przedłużeniem 

terenów o podobnym przeznaczeniu w sąsiedztwie  tj. w obrębie miasta Opola. 
 

Przeznaczenie podstawowe terenów inwestycyjnych o powierzchni 45,667 ha w uchwalonym PZP to: 
 

• tereny obiektów produkcyjnych,  

• tereny składów i magazynów,  

• tereny zabudowy usługowej.  
 

Plan uwzględnia istniejące tereny zabudowy zagrodowej, usługowej oraz tereny kolejowe.  
 

Część terenu opracowania planu stanowią grunty podlegające ochronie ze względu na ochronę 
gruntów rolnych  klasy III. Uwzględnienie ich w PZP jako terenów inwestycyjnych wymagało otrzymania przez 
Wójta Gminy Dąbrowa zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze. 
Zgoda dotyczy gruntów o powierzchni 10,43330 ha. 

  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa 
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W związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego dla większości terenów gminy,  wydaje się 
decyzje o warunkach zabudowy. 

 

Niewielki obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego powoduje, że w 2021 roku 
wydano 245 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 
 

• decyzje o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  218  

 (w tym: decyzja o warunkach zabudowy na budowę  47 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

oraz 16 decyzji na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynków 

mieszkalnych) 

• decyzje o warunkach zabudowy pod zabudowę usługową    3 

• decyzje o warunkach zabudowy pod zabudowę zagrodową     6 

• decyzje o warunkach zabudowy pod instalacje odnawialnych źródeł energii              11 

• decyzje o warunkach zabudowy dla innego rodzaju zabudowy    7  

 (w tym zabudowa gospodarcza).  

 

 

OPIS 
 

2020 2021 

Liczba decyzji o warunkach zabudowy 
 
 

 
109 

 
245 

Liczba decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

 
26 

 
42 

Liczba decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia oddziaływującego na środowisko 

7 12 

 

 

W związku z intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy w 2021 roku zostały 
wydane 42 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, rozbudowę przebudowę 
infrastruktury technicznej w zakresie: 

• sieci wodociągowej, 

• kanalizacji sanitarnej (w miejscowościach skanalizowanych), 

• sieci elektroenergetycznej, 

• sieci gazowej (w miejscowościach zgazyfikowanych). 

 
Wydano również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:  

• rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie,  

• budowę wejścia z pochylnią zewnętrzną do budynku szkoły oraz zmianę sposobu użytkowania sali 
gimnastycznej na salę wielofunkcyjną w miejscowości Dąbrowa,  

• rozbudowę budynku użyteczności publicznej (budowa schodów zewnętrznych do tzw. pałacyku - 
budynku użyteczności publicznej w miejscowości Chróścina),  

• budowę wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową)  
w miejscowości Mechnice.  
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W 2021 r. baza danych została powiększona między innymi 
o  możliwość podglądu klasy użytków gruntowych  czy 
uzbrojenia terenów. 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT „PRZESTRZEŃ GMINNA – LOKALNA WARTOŚĆ” 

 

W dniu 31.03.2021 r. zakończono projekt, na który  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 było Ministerstwo Rozwoju. 

Na stronie: https://gminadabrowa.pl/3647/2655/konsultacje-spoleczne-przestrzen-gminna-lokalna-
wartosc.html  znajdują się raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych.  

Konsultacje społeczne w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, ze względu na duże zainteresowanie problematyką planowania przestrzennego cieszą się 
dużym zainteresowaniem społecznym. W projekcie konsultowany był projekt Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla miejscowości Narok. Aktywność i zaangażowanie mieszkańców przełożyły się na 
konkretne rozwiązania. W konsultacjach wykorzystano takie metody jak : ankieta internetowa, spotkania 
otwarte, spotkanie konsultacyjne, spacer badawczy. 

Możliwość partycypacji społecznej już od początku procedury planistycznej przyczyniła się  
do wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego. 

 

 

Wdrożony w 2019 r. System 
informacji Przestrzennej jest na 
bieżąco uzupełniany i modyfikowany.  

System ułatwia dostęp do 
elektronicznych rejestrów 
dokumentów planistycznych. 

https://dabrowaopolska.e-mapa.net/ 

https://gminadabrowa.pl/3647/2655/konsultacje-spoleczne-przestrzen-gminna-lokalna-wartosc.html
https://gminadabrowa.pl/3647/2655/konsultacje-spoleczne-przestrzen-gminna-lokalna-wartosc.html
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INFRASTRUKTURA DROGOWA 
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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   17,868 km     (w 2020 było 17,369 km)     

(ulica Akacjowa i Zielona w Dąbrowie ostały zaliczone do kategorii dróg 
gminnych co spowodowało wzrost o 0,499 km sieci dróg gminnych) 

Przez teren Gminy Dąbrowa przebiega autostrada A4. 

Długość ścieżek  rowerowych 3,4 km (Mechnice 1 km, Narok 1,9 km, 

Dąbrowa ul. Kolejowa 0,5 km) 

Długość szlaków  rowerowych     68 km 

 

 

W roku 2021 zostało przebudowanych / wyremontowanych  

 

• dróg gminnych publicznych i wewnętrznych  8.832 m 
w tym przebudowanych 5.307 m 
 wyremontowanych 3.225 m 

• 1 obiekt mostowy – most w Chróścinie DW 435 (częściowa przebudowa) 
 

OPIS 2019 2020 2021 

Długość wybudowanych, 
przebudowanych, 
wyremontowanych dróg gminnych, 
w tym dróg transportu rolnego 

2.035 m 
+1.710 m  

droga wojewódzka 
Mechnice, Prądy 

2.021 m 
+1.955 m  

droga wojewódzka 
Narok 

 
8.832 m 

 

 

OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ UL. SOKOLNICKIEJ W DABROWIE 

Na mocy zawartego porozumienia Gmina Dąbrowa w 2017 r. przystąpiła do opracowania projektu 

budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa  

ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową w Dąbrowie, a skrzyżowaniem w Sokolnikach. 

W 2021 r. w ramach wydatków majątkowych przeznaczono na to opracowanie 25.492,98 zł. 

W latach 2017 – 2021 na opracowanie dokumentacji wydatkowano 132.844,92 zł. 

 

Proces opracowania dokumentacji był długotrwały ze względu na : potrzebę wyjaśnienia stanu prawnego 

nieruchomości sąsiednich, uzyskania zgód na realizację inwestycji właścicieli działek, uzyskania 

skomplikowanego pozwolenia wodno prawnego – jego procedowanie trwało ok. pół roku . W międzyczasie 

doszło do zmiany przepisów i dokumentacja jeszcze w fazie projektowania wymagała kolejnej weryfikacji  

i aktualizacji. 

Dokumentację ukończono i  w dniu 15.12.2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę. 

Całość dokumentacji została przekazana Powiatowi Opolskiemu w dniu 15.02.2022 r. 

Obecnie oczekujemy na rozpoczęcie prac inwestycyjnych. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
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5 

 

 

 

Działania podejmowane przez Gminę w 2021 w zakresie ochrony środowiska: 

1. PROJEKT „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa” realizowany  

w ramach działania „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

W dniu 31.05.2021 r. nastąpiło podpisanie umowy nr RPOP.03.02.02-16-0013/20 
z Województwem Opolskim  na wykonanie zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  
w gminie Dąbrowa”    

wartość zadania                    1.870.607,22 zł 

w tym dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020      1.199.947,58 zł 

 

W ramach projektu w 2021 roku zostały wykonanie następujące zadania : 

▪ Termomodernizacja żłobka w Żelaznej – zadanie obejmowało wykonanie prac 

termomodernizacyjnych – docieplenie ścian budynku oraz stropodachu, modernizację kotłowni wraz 

z wymianą pieca opalanego pelletem na piec gazowy, montaż paneli fotowoltaicznych. 

Wartość zadania z wniosku o dofinansowanie:         676.372,10 zł 

Wartość zadania po przetargu – umowa z wykonawcą :       695.372,10 zł 

w tym dofinansowanie:           433.901,04 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). 

 

Zrównoważony rozwój, rozumiany jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej  

oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia,  

jak i przyszłych pokoleń 1, stał się priorytetowym celem rozwojowym Gminy Dąbrowa.

 

Publiczny Żłobek w Żelaznej po termomodernizacji 
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▪ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dąbrowa – zadanie realizowane w latach  2021 - 2022 

obejmuje: ocieplenie ścian budynku, wymianę okien oraz oświetlenia na energooszczędne, 

przebudowę systemu grzewczego, wentylacji i klimatyzacji oraz montaż paneli fotowoltaicznych. 

 

wartość zadania (stan na maj 2022):     1.230.894,40 zł  

wartość wydatków wykonanych w 2021:      445.894,40 zł 

 

dofinansowanie ze środków RPO WO 2014-2020:     766.046,54 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Równolegle rozpoczęte zostało zadanie polegające na generalnym remoncie pomieszczeń Urzędu Gminy 

Dabrowa pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu” 

 

• „Modernizacja budynku Urzędu” trwająca w latach 2021 – 2022 obejmowała: Wymianę instalacji 

elektrycznej, wymianę sieci logicznej (komputerowej), remont pomieszczeń polegający na 

malowaniu ścian oraz wymianie wykładzin, przebudowę i modernizację sekretariatu oraz 

gabinetów, montaż windy, odnowienie ścian i podłóg na korytarzach i klatce schodowej,  

montaż drzwi p.poż. 

 

wartość zadania po przetargu (umowa z Wykonawcą stan na maj 2022)  1.713.699,53 zł  

wartość wydatków wykonanych w 2021         610.788,50 zł 

 

Razem wartość zadania inwestycyjnego  polegającego na termomodernizacji  

i  modernizacji Urzędu Gminy Dąbrowa to: 2.944.593,93 zł (stan na maj 2022): 

 

Inwestycję sfinansowano z następujących środków : 

 Dotacja Miasta Opole       1.300.000,00 zł 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego      766.046,54 zł 

 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych           599.657,73 zł 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa               79.561,81 zł 

 

 Razem: 2.745.266,08 zł    93,23% wydatków  

Budynek urzędu gminy Dąbrowa w trakcie termomodernizacji 
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Wydatki w wysokości 199.327,85 zł zostały sfinansowane ze środków własnych gminy,  

stanowi to  6,77% wartości inwestycji. 

 

Przeprowadzona inwestycja polegająca na m.in. montażu fotowoltaiki, pompy ciepła powietrze – 

powietrze, ociepleniu ścian, zamontowaniu energooszczędnych okien i grzejników ma doprowadzić 

do zmniejszenia kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej. 

 

INNE EFEKTY  

• zwiększenie bezpieczeństwa p.poz dzięki nowej instalacji elektrycznej, 

• zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych dzięki nowej sieci komputerowej, 

• poprzez montaż windy budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  

i starszych, 

• dla najmłodszych powstał „Kącik Malucha”, 

• zwiększył się komfort obsługi klienta. 

 

2. PROJEKT OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI „Szlakiem Odry – ochrona zagrożonych gatunków  

i odtwarzanie siedlisk w Gminie Dąbrowa” WRAZ Z INWENTARYZACJĄ ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH 

GMINY  

W dniu 27.11.2020 r. nastąpiło podpisanie umowy nr RPOP.05.01.00-16-0009/19 
z Województwem Opolskim  na wykonanie zadania „Szlakiem Odry – ochrona zagrożonych gatunków  
i odtwarzanie siedlisk w Gminie Dąbrowa”    

wartość zadania                    1.282.296,81 zł 

w tym dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020      1.089.952,28 zł 

(uwaga: podana wartość zadania jest kwotą wynikającą z wniosku o dofinasowanie, kwota ulega 
zmianie po przeprowadzeniu przetargów). 

 

W ramach projektu Gmina Dąbrowa otrzymała refundację wydatków poniesionych na wykonanie  
Parku w Niewodnikach, na zrealizowanie tej inwestycji wydatkowano w 2019r.  
482.117,08zł, z czego w 2021 r. otrzymaliśmy refundację poniesionych wydatków w wysokości 364.195,88 zł. 

 

W 2021 roku zostały wykonanie następujące zadania: 

▪ sporządzona została inwentaryzacja przyrodnicza i ekofizjografia  Gminy Dąbrowa.  

Są to dokumenty niezbędne do opracowania Programu Ochrony Środowiska, których koszt 

wykonania wyniósł 78.114,00 zł, przy dofinansowaniu 66.396,90 zł. 
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▪ wykonana została rewitalizacja dawnego wyrobiska gliny w Dąbrowie  

zadanie obejmowało: prace przygotowawcze, nasadzenia drzew i krzewów, siew i wykaszanie 

roślinności łąkowej, montaż infrastruktury edukacyjnej, małej architektury oraz budek lęgowych dla 

nietoperzy. 

Wartość wykonanych prac to: 199.260,00 zł,  dofinansowanie: 169.371,00 zł. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewitalizacja dawnego wyrobiska gliny w Dąbrowie 

 

Inwentaryzacja przyrodnicza i ekofizjografia 

 

Rewitalizacja dawnego wyrobiska gliny w Dąbrowie 
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▪ wykonana została rewitalizacja Alei Lipowej w Naroku wraz z terenem przyległym  

zadanie obejmowało: prace przygotowawcze, nasadzenia drzew i krzewów, prace pielęgnacyjne Alei 

Lipowej, montaż infrastruktury edukacyjnej i małej architektury. 

Wartość wykonanych prac to:141.450,00 zł, dofinansowanie: 120.232,50 zł. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu w 2022 zostaną wykonane następujące zadania: 

▪ budowa parku w Żelaznej  

zadanie obejmuje: prace przygotowawcze, nasadzenia drzew i krzewów, siew roślinności łąkowej, 

odmulanie zbiornika i montaż infrastruktury edukacyjnej oraz obiektów małej architektury. 

Wartość zadania po przeprowadzonym przetargu: 386.532,09 zł  dofinansowanie: 305.526,75 zł 

▪ działania informacyjno – promocyjne takie jak: warsztaty edukacyjne, tablice edukacyjne  – rok 2022 

Wartość zadania z wniosku o dofinansowanie : 11.999,84 dofinansowanie: 10.199,86 zł. 

 

 

3. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO - Ochrona BIO w Mieście 

Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. 

 

Udział w projekcie Miasta Opola "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO - 
Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. 

Gmina Dąbrowa jest partnerem projektu realizowanego w latach 2019-2021 na podstawie porozumienia  
z dnia 30.11.2018 r. 

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została zawarta w dniu 30.09.2019 r. pomiędzy Województwem 
Opolskim a liderem projektu (Miastem Opole). 

 

Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej  
Całkowite koszty projektu: 818.333,03 zł, kwota wsparcia: 695.853,03 (85%). 

 Całkowity koszt zadań Gminy Dąbrowa: 6.840,00 zł w tym planowane dofinansowanie: 3.320,00 zł. 

 

Narok, Al. Lipowa 

 

Narok, Al. Lipowa 

 



 

 

 

75 

 

 

Działania w 2021 r. 

• uczniowie i nauczyciele naszych szkół podstawowych uczestniczą w wielu ciekawych konkursach 

i warsztatach, 

• Miasto Opole wraz z Gminą Dąbrowa - partnerem projektu, realizuje kampanie informacyjno-

edukacyjne, dotyczące ochrony różnorodności biologicznej i kształtowania postaw proekologicznych, 

• nauczyciele i pracownicy urzędów uczestniczyli w konferencji poświęconej bioróżnorodności,  

• uczniowie wzięli udział w takich konkursach jak np. konkurs fotograficzny "OPOLE Z LOTU PTAKA I W 

UJĘCIU WODNYM" , konkurs malarski „Bioróżnorodność ptaków, zwierząt i roślin żyjących nad Odrą",  

• udział w testowaniu e-gry "Zagraj w Bio", 

• wycieczka i warsztaty w pasiece w Maciejowie, spotkanie z pszczelarzem, 

• wycieczka  do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 

• uczniowie uczestniczyli w zajęciach malarskich i zajęciach programowania.  

 

W 2021 r. sumie wydatkowano 4.290,00 zł z czego 1.458,00 zł ze środków własnych, a 2.832,00 zł  
ze środków RPO WO 2014-2020. 

 

4. Rada Gminy Dąbrowa w dniu 30 września 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIII/298/21 w sprawie 
ustanowienia pomnika przyrody „Ciepielowickie Dęby”. 

Z wnioskiem w sprawie uznania alei drzew składających się z dziesięciu dębów za pomnik przyrody 
wystąpiło Nadleśnictwo Opole. 

 

Objęcie ochroną prawną dziecięciu drzew z gatunku dąb szypułkowy ma na celu zachowanie szczególnie 
cennych elementów przyrody. Wymienione drzewa są wyjątkowymi okazami. Dęby objęte ochroną prawną 
są drzewami wyróżniającymi się wśród otaczającej zieleni oraz podkreślają jej walory estetyczne. 
Szczególnymi cechami są imponujące obwody pni – od 300 do 510 cm, wskazujące na sędziwy wiek drzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwalony pomnik przyrody „Ciepielowickie Dęby” 
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5. ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) 

 

Gmina Dąbrowa dąży do stosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej.   

 

W 2021 r. rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  
w gminie Dąbrowa” ,  gdzie przewidziano instalacje OZE.  

 

• na budynku Urzędu Gminy Dąbrowa zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 38.478 kWh 
(planowana energia wyprodukowana) oraz pompy ciepła o mocy 22,5 kW (dwa agregaty),  

 

• budynek Publicznego Żłobka w Żelaznej zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 39.502  kWh 
(planowana energia wyprodukowana). 
 

Wymienione instalacje zostaną uruchomione w okresie maj/czerwiec 2022. 

Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego 
całkowita wartość to 1.738.046,91 zł. (umowa podpisana w  2021 r.) 

 

Obiekty gminne dotychczas wyposażone w odnawialne źródła energii to: 

• Świetlica wiejska w Ciepielowicach: gdzie zamontowane są nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne 
o mocy 11,7 kW 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, 
 

• Świetlica wiejska w Żelaznej w budynku zostały zamontowane panele fotowoltaiczne  
o mocy 3 kW. 
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6. OCHRONA POWIETRZA – DOFINANSOWANIE WYMIANY  INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ 
OGRZEWANIA 

 

6.1 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 wysokoemisyjne źródła ogrzewania (w tym piece 
węglowe) na bardziej ekologiczne.  Umowa zawarta 20.09.2019 r. 

Liczba beneficjentów – 110 gospodarstw domowych.  

Liczba zrealizowanych wymian pieców w 2020 wg stanu z dn. 31.12.2020 r:   15 szt. 

Liczba zrealizowanych wymian pieców w 2021 wg stanu z dn. 31.12.2021 r:   53 szt. 

Razem w latach 2020-2021        68 szt.  

Zakończenie projektu planowane jest na 30.06.2022 

 

Gospodarstwa domowe otrzymają dofinansowanie do wydatków, koniecznych do realizacji inwestycji 
związanej z wymianą starego źródła ciepła wg. następujących zasad: 

▪ 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 

▪ 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 

▪ 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 

▪ 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. 

 

6.2 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”. 

 
 W roku 2020 r. uzyskała dofinansowanie projektu pn.: „Wymiana źródeł ogrzewania na 

ekologiczne w gminie Dąbrowa – II etap” z RPO WO na lata 2014-2020. 
 
 Wartość projektu                    1.728 651,82 zł 
 w tym dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020               587 741,62 zł 

Umowa zawarta 29.06.2020 r. 

Liczba beneficjentów – 89 gospodarstw domowych. 

Liczba zrealizowanych wymian pieców w 2020 r. wg stanu z dn. 31.12.2020 r:    9 szt. 

 Liczba zrealizowanych wymian pieców w 2021 r. wg stanu z dn. 31.12.2021 r:   39 szt. 

 Razem w latach 2020-2021        48 szt.  

 Zakończenie projektu planowane jest na 30.05.2022 



 

 

 

78 

 

Gospodarstwa domowe otrzymają dofinansowanie do wydatków, koniecznych do realizacji inwestycji 
związanej z wymianą starego źródła ciepła według powyżej opisanych zasad dla etapu I.  

 

Projekty realizowane są zgodnie z planem. W związku sytuacją epidemiologiczną oraz dostępnością przyłączy 
gazowych, cześć właścicieli nieruchomości zrezygnowało z udziału w projekcie.  
Prowadzono równocześnie nabór uzupełniający dla nowych chętnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PROGRAM LIFE  

W 2019 r. Gmina złożyła deklarację przystąpienia do partnerskiego programu Life zainicjowanego przez 
Samorząd Województwa Opolskiego, którego celem jest wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza. 
Do projektu przystąpiły 42 gminy z terenu województwa opolskiego. 

Umowa została podpisana w 19 marca 2021 r. pomiędzy Beneficjentem Koordynującym, 
Województwem Opolskim a Współbeneficjentem - Gminą Dąbrowa. 

  W wyniku przeprowadzonego naboru w Urzędzie Gminy Dabrowa zatrudniony został  
od 01.08.2021 r. Gminny Koordynator ds. Ochrony Powietrza. W ramach projektu wyposażono  stanowisko 
pracy w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Oprócz tego otrzymano  baner informujący o 
realizacji projektu oraz przenośny rzutnik multimedialny, który jest niezbędny do przeprowadzenia 
prezentacji dla mieszkańców na temat jakości i ochrony powietrza. 

 W ramach programu LIFE Gminny Koordynator od 01.10.2021 r. rozpoczął studia podyplomowe 

„Poszerzenie kompetencji Koordynatorów Programu Ochrony Powietrza”, które kończą się  

w czerwcu 2022 r. napisaniem projektu Programu Ochrony Powietrza dla naszej gminy.  

 W 2021 otrzymano 4.712,00 EURO (21.586,14 zł wg. kursu na dzień otrzymania środków),  

a wydatkowano na realizację projektu 30.697,99 zł.  
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8. PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza w  Gminie Dąbrowa w dniu 
26.02.2021 r.   podpisano porozumienie  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej 
(WFOŚiGW) w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”. 

 Porozumienie dotyczy zasad promocji programu oraz jego realizacji na terenie gminy, w tym wsparcia 
i obsługi beneficjentów programu. Program „Czyste Powietrze” ma na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez 
wymianę jak największej ilości nieefektywnego źródła ciepła i termomodernizacji poprzez dotację do realizacji 
tych przedsięwzięć.  

Program kończy się w 2029 r.  

Beneficjenci programu w celu otrzymania zwrotu kosztów poniesionych na wymianę źródła ciepła  
i termomodernizację muszą złożyć wniosek o dofinansowanie  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, pomoc przy wypełnianiu oferuje Urząd Gminy w Dąbrowie  
i wyznaczony w tym celu pracownik.  

 Od 26.02-31.12.2021 r. do programu przystąpiło 35 osób, które wymieniły kotły na paliwo stałe na 
bardziej efektywne ekologicznie. W 50 % wniosków budynki zostały poddane również termomodernizacji.  

Udzielono informacji na temat warunków skorzystania z dofinansowania w ramach  programu ponad 
60 osobom, niektóre z nich złożyły wnioski bezpośrednio do WFOŚiGW w Opolu.  

Do końca 2021 r. Urząd Gminy w Dąbrowie udzielił pomocy 12 beneficjentom w rozliczeniu wniosku  
o płatność, na łączną kwotę ponad 80 000 zł. Większość beneficjentów programu rozlicza wnioski 
samodzielnie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB) 

 

Na podstawie przepisów  ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2127) z dniem 1 stycznia 2021 r. 
wprowadzone zostały nowe przepisy, na podstawie których utworzona została  Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków. Jej rolą jest zinwentaryzowanie źródeł ciepła na terenie całego kraju.  

 

CEEB ma być narzędziem wspierającym samorządy w realizacji polityki niskoemisyjnej i zawierać dane 
na temat sposobu ogrzewania budynku i zużywanych paliw stałych wykorzystywanych do ich ogrzania. 
CEEB to również nowe obowiązki dla gmin, związane z wprowadzaniem danych do systemu informatycznego, 
na podstawie otrzymanych deklaracji. 
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Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta gminy deklarację o źródłach ciepła lub 
źródłach spalania paliw, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła 
spalania paliw.  

Deklarację można złożyć na dwa sposoby: 

- elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo 
podpis kwalifikowany. 

- w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając 
tradycyjną pocztą. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe od 01.07.2021 r.  

 

Mieszkańcy mają czas do 30.06.2022r. na zgłoszenie źródła ogrzewania, które było oddane do użytku 
przed 1 lipca 2021 r. Urząd Gminy po otrzymaniu deklaracji ma obowiązek jej wprowadzenia do centralnego 
systemu CEEB prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania  
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

 

Do Urzędu Gminy Dąbrowa od 01.07.2021 do 31.12.2021 r. zostało złożonych 161 deklaracji, które zostały 
wprowadzono do systemu CEEB. 

Liczba wprowadzonych deklaracji na formularzu A    159 

w tym 

kotły opalane węglem jego pochodnymi i drewnem  106  

w tym: 

25 kotłów poniżej klasy 3, które zgodnie z Uchwała antysmogową z 30 listopada 2021 r.  
muszą być zlikwidowane do końca 2030 r. 

27 kotłów zgłoszonych  poniżej klasy 3 i 4, które muszą być wycofane do końca 2032 r. 

 

Liczba wprowadzonych deklaracji na formularzu B         2 

 

Deklarację na formularzu A wypełniają właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym również 
w zabudowie bliźniaczej oraz wielorodzinnych i budynków zbiorowego zamieszkani. 

Deklarację na formularzu B  wypełniają m.in. właściciele lub zarządcy budynków lub lokali biurowych, 
gastronomicznych, handlowo usługowych i innych.  
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10. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

W roku 2021 odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie z terenu nieruchomości 
zamieszkałych i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie, realizowany był przez 
firmę Remondis Opole Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej z Gminą Dąbrowa. 

 

Zasady odbioru odpadów komunalnych 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. 

 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 
komunalnych w latach 2019-2021. 

Opis 2019 2020 2021 

Wydatki ogółem systemu  

gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w tym: 

1 261 796,44 zł 1 674 269,79 zł 1 930 854,02 zł 

wydatki bieżące, w tym:         1 212 842,44 zł   1 674 269,79 zł 1 923 676,97 zł 

wydatki z tytułu umowy zawartej  

z operatorem związane z realizacją 

zadania "Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych"  

1 108 209,56 zł 1 577 202,02 zł 1 810 261,86 zł 

wydatki majątkowe (budowa PSZOK) 48 954,00 zł 0,00 zł 
(prace nad 

dokumentacją,  
w tym przetargową) 

 7 177,05 zł 
(rozliczenie 

kosztów 
pośrednich) 

 

W 2021 wzrosły wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych co spowodowało konieczność 
podwyższenia opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór odpadów. W 2021 roku obowiązywała w tym 
zakresie Uchwała Nr  XXIV/220/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r., stawka opłaty obliczana 
była metodą tzw. od gospodarstwa domowego. 

Gmina co roku ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wpływy z tytułu tzw. opłaty 
śmieciowej powinny pokryć wydatki związane z utrzymaniem systemu odbioru odpadów. System powinien 
się bilansować, co wynika z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

Do przyczyn wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami można zaliczyć wzrost cen za zagospodarowanie 
odpadów, rosnący tonaż odpadów (w 2021 wzrost dotyczył głównie ilości oddawanych  bioodpadów). 
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Na podstawie sprawozdań firm, zajmujących się odbiorem odpadów na terenie Gminy Dąbrowa, można 
wskazać ilość odebranych / zebranych odpadów w danym roku. 

Ilość odebranych odpadów w 2021    3.210,77 ton 

Ilość odebranych odpadów w 2020    2.986,99 ton 

Ilość odebranych odpadów w 2019    2.477,06 ton 

Wymieniona ilość odpadów jest sumą odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych jak  
i niezamieszkanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  

w miejscowości Karczów. 

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

odpadów w Karczowie. W ramach inwestycji zaplanowano m. in.: budowę kontenera socjalno-biurowego, 

magazynu na odpady niebezpieczne, kontenera przeznaczonego na punkt wymiany rzeczy używanych, 

magazynu zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i zakup innego wyposażenia PSZOK.  

 

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 

 

W 2020 r. trwały procedury przetargowe oraz prace związane z przygotowaniem dokumentacji.  

 

Wartość zadania po przetargu – umowa z wykonawcą 26.02.2021   990.000,00 zł. 

(realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj) 

 

W 2021 r. prowadzone były skomplikowane uzgodnienia dokumentacji projektowej min. z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu 
niezbędne do wykonania projektu budowlanego oraz tworzony był sam projekt, który został ostatecznie 
zakończony w 2022 r. W 2022 roku uzyskano pozwolenie na budowę. 
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Zadanie zostanie zakończone w 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. USUWANIE AZBESTU 

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

na lata 2013 – 2032”  w 2021 r. usunięto z terenu gminy 3,118 tony wyrobów zawierających azbest, dla 

porównania w 2018 r. było to 9,74 ton wyrobów zawierających azbest,  w 2019 r. 20,62 ton,  

a w 2020 r. 1,14 tony. 

Wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 6.108,48 zł, w tym 1.470,00 zł dotacja ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. 

 

13. GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA  

 

13.1 Dostęp do sieci wodociągowej. 

Długość czynnej sieci wodociągowej według stanu na 31 grudnia 2021 r. wynosi 78.503 mb. 

W trakcie roku wybudowano 1054 m sieci wodociągowej. 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99% gospodarstw.  

 

13.2 Dostęp do sieci kanalizacyjnej.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 73.003 mb.  

W trakcie roku wybudowano 772 m sieci. 

Dostęp do sieci kanalizacyjnej w gminie posiada 72% gospodarstw.  

 

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

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

Budowa PSZOKu w Karczowie 
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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.   

 

13.3 Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  

W dniu 27 maja 2021r. Rada Gminy Dąbrowa podjęła Uchwałę Nr XXX/263/21 Rady Gminy Dąbrowa  
w sprawie zasad udzielania dotacji   na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa 

Uchwała ma na celu ograniczanie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bytowych 

pochodzących z własnych gospodarstw domowych do gleby i wód, a w efekcie przerwanie procesów 

degradacji środowiska naturalnego gminy Dąbrowa oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania 

ścieków na obszarach, dla których nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej.  

O dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków może ubiegać się właściciel nieruchomości 

położonej w miejscowości: Lipowa, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska. Pierwszy nabór 

wniosków uruchomiony został w styczniu 2022 r. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2.000,00 zł. 

 

13.4 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.  

 

Umowa na dofinasowanie tego zadania została podpisana w dniu 06.07.2020 r. 

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 -2023  

Wartość projektu to      3.916.498,13 zł  

Wartość dofinansowania to    1.993.518,00 zł   

 

W 2021 r. miał miejsce proces aktualizacji dokumentacji technicznej, która powstała w 2011 roku 
uwzględniający dodanie nowych posesji do projektu. W 2021 roku okazało się, że  zmiany są bardzo duże i 
dotyczą zarówno struktury własności jak i  podziałów działek.  Koniecznym stało się wykonanie nowych map 
do celów projektowych oraz zweryfikowanie właścicieli wszystkich nieruchomości. Duża część nieruchomości 
posiada nowych właścicieli i konieczne stało się uzyskanie od nich zgód na wykonanie kanalizacji sanitarnej. 
Trudności spowodowane brakiem kontaktu z niektórymi właścicielami nieruchomości oraz zwiększony zakres 
prac projektowych spowodowały, iż zakończenie prac związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej 
zakończone zostanie w roku 2022 roku. 

 

14. EDUKACJA I AKCJE EKOLOGICZNE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ 
 

Działania na rzecz ochrony środowiska to również edukacja, zmiana dotychczasowych nawyków  
i przyzwyczajeń, a także budowanie świadomości że jakość środowiska zależy od każdego z nas. 

 

https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16763/uchwalaxxx2632120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16763/uchwalaxxx2632120210527.pdf
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„Przyjmij wyzwanie wspólne sprzątanie” pod takim hasłem w dniu 8 maja 2021 w gminie Dąbrowa 
zorganizowane zostało Święto Matki Ziemi. Wzięło w nim udział ponad 400 mieszkańców, którzy w zaledwie 
kilka godzin zebrali ponad 1000 worków śmieci. Organizatorem wydarzenia była Gmina Dąbrowa oraz Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.  

W 2021 wydarzenie związane ze zbieraniem śmieci we wszystkich 13 sołectwachw tym samym dniu, 
zorganizowane zostało po raz pierwszy. 

Uczestnicy akcji sprzątali głównie przydrożne rowy, tereny leśne i rekreacyjne. Do akcji oprócz mieszkańców 
włączyły się przedszkola, szkoły z terenu gminy, ochotnicze jednostki straży pożarnych, a także organizacje 
pozarządowe działające na terenie gminy. Głównymi koordynatorami akcji w sołectwach byli sołtysi, którzy 
wyznaczyli miejsca, wymagające uprzątnięcia, a także zajęli się organizacją sprzętu potrzebnego do 
przeprowadzenia akcji.  Akcja wspólnego sprzątania śmieci spotkała się z pozytywną oceną mieszkańców, 
którzy licznie wzięli w niej udział. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZŁAP ŚWIĄTECZNY ODDECH” 13 grudnia 2021r. odbyła się akcja promująca czyste powietrze. Gmina zakupiła 
sadzonki kwiatów doniczkowych, które zostały przekazane dzieciom ze wszystkich placówek edukacyjnych 
 z naszego terenu. Dzieci wraz z opiekunami w każdej z nich zaopiekowały się kwiatami. Akcja miała na celu 
wspomóc oczyszczanie powietrza w miejscu nauki oraz uświadomić dzieciom oddziaływanie roślin na 
środowisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczny Żłobek w Żelaznej 

 

Szkoła Podstawowa w Chróścinie

 

Sprzątanie świata 

 

Sprzątanie świata 
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BEZPIECZEŃSTWO                                

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
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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 2020 r. 

Liczba 
wyjazdów do 

zdarzeń  
w 2021 r. 

 
Liczba samochodów  

pożarniczych 

OSP  
Chróścina 

 
44 

 
21 

 
25 

 
28 

 
VW Transporter – 1992r. 
RENAULT – 2020r. 

OSP  
Dąbrowa 

 
72 

 
36 

 
88 

 
65 

STEYER   –  1991 r. 
Ford Transit – 2009r. 
VOLVO – 2019r. 

OSP  
Narok 
  

 
24 

 
10 

 
8 

 
22 

modernizacja 
 

 
MAGIRUS – 1973r. 

OSP  
Żelazna 

 
60 

 
22 

 
25 

 
44 

IVECO MAGIRUS 1994r. 
JELCZ – 1995r. 
FORD RANGER – 2010r. 

 
Ogółem 
 

 
200 

 
89 

 
146 

 
159 

 
9 

 

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 247.451,02zł, w tym  wydatki na bieżącą działalność 210.629,87zł.  

 

Wydatki na inwestycje 36.821,15 zł , w tym :   

9.816,50 zł przeznaczono na rozbudowę  

remizy OSP Dąbrowa,  

 

a  27.004,65 zł na zakup syreny alarmowej  

dla OSP Żelazna. 

 

Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP w Dąbrowie, Naroku, Chróścinie  

i Żelaznej, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej – 

26.618,18 zł i ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 16.059,91 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu 

ubrań specjalnych, naprawy dachu na remizie OSP Chróścina, naprawy zestawu do tlenoterapii dla OSP 

Dąbrowa, zakupu i montażu terminala DGT w OSP Dąbrowa, naprawy łodzi OSP Żelazna, instalacji monitoringu 

na OSP Dabrowa, zakupu paliwa i płynów eksploatacyjnych, części do samochodów OSP 

i motopomp, przeglądy techniczne, dozór techniczny, ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych  

i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, badania okresowe. Wydatki bieżące 

na utrzymanie remiz dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów do prac remontowych, konserwacji  

i  serwisu kotłowni, przeglądów i konserwacji gaśnic, robót elektrycznych, koszty energii elektrycznej i usług 

Ćwiczenia pożarnicze Ochotniczej Straży Pożarnej 
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komunalnych, dzierżawy systemu alarmowego, badań lekarskich członków OSP, szkoleń pierwszej pomocy, 

usług telekomunikacyjnych, opłat za media. 

 

PROJEKTY POZABUDŻETOWE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OSP 

 

Jednostki OSP w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na zakup niezbędnego sprzętu 
czy wykonania remontów przystępowały do ogłaszanych przez różne instytucje programów pomocowych.  
Otrzymały dofinansowanie z MSWiA i z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG)  za 
pośrednictwem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KM PSP)w Opolu oraz od sponsorów. 

 

▪ OSP Dąbrowa pozyskała dodatkowo kwoty: 5.000,00 zł z MSWiA, 5.793,00 zł z KSRG, 5.500,00 zł 

z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników, 4.278,90 darowizny przekazane z 1%  

Razem 20.571,90 zł.  

▪ OSP Chróścina: 7.000,00, z PSP dla OSP spoza KSRG, a także 5.000,00 zł z Urzędu 

Marszałkowskiego, z MSWIA oraz 5.000,00 z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolniczego  

Razem 17.000,00 zł 

▪ OSP Żelazna: 4.386,00 z KSRG, 5.000,00 z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolniczego, 
5.000,00 z KG PSP  - razem 14.386,00 zł. 

▪ OSP Narok: 6.085,00 z Komendy Głównej PSP - razem 6.085,00 zł. 

Ogółem: 58.042,90 zł. 

 

Wszystkie pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na zakupy niezbędnego sprzętu oraz 

bieżące remonty remiz strażackich. 

W 2021 roku OSP Dąbrowa otrzymała z Komendy Miejskiej PSP samochód Ford Transit w darowiźnie. 

W 2021 roku zorganizowano Gminną  Paradę Wozów Strażackich.  

W dniu 22.06.2021 OSP Dąbrowa otrzymała tytuł laureata konkursu „Opolska Niezapominajka 2019”  
na najlepszą organizację pozarządową województwa opolskiego 2019 roku.   (z uwagi na Covid uroczysta gala 
miała miejsce dopiero w 2021). 

W dniu 23.08.2021 r. miały miejsce ćwiczenia wszystkich jednostek OSP połączone z treningiem gaszenia 
samochodu i akcją udzielania pierwszej pomocy. 

 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NA TERENIE GMINY – SPRAWNE TECHNICZNIE 
HYDRANTY 

Zakończono prace związane z modernizacją sieci hydrantów w Gminie Dąbrowa.  
Przy współudziale OSP Dąbrowa zakwalifikowano do naprawy lub wymiany 21 szt.  

Na ten cel Gmina wydatkowała 50.000,00 zł. 

   

Ćwiczenia OSP 

 

Ćwiczenia OSP 
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GOSPODARKA  

MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 
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Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. 

 

Lp. 

 

Rodzaj mienia 

 

Adres 

Pow. użytkowa 

w m² 

 

Stan techniczny 

1. Lokal mieszkalny Chróścina ul. Niemodlińska 20 147,07 dostateczny 

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

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

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

5. Lokal mieszkalny Chróścina ul. Niemodlińska 35 122,00 dostateczny 

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

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

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

9. Lokal mieszkalny Dabrowa, ul. Kolejowa 6A/5 51,28 dobry 

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

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

12. Lokal mieszkalny Opole, ul. Szczęśliwa 2 
(dawniej Sławice ul. Stawowa) 

36,00 dobry 

13. Lokal mieszkalny Opole ul. Szczęśliwa 2 
(dawniej Sławice ul. Stawowa) 

38,58 dobry 

14. Lokal mieszkalny Opole ul. Szczęśliwa 2 
(dawniej Sławice ul. Stawowa)) 

62,85 dobry 

15. Lokal mieszkalny  Opole, Opolska 34 
(dawniej Sławice ul. Opolska ) 

49,86 dobry 

 

Lokale z najmem socjalnym stanowiące własność gminy.  

Lp. Rodzaj mienia Adres Pow. użytkowa w m² Stan techniczny 

16. Lokal socjalny Prądy ul. Niemodlińska 66 70,30 dobry 

17. Lokal socjalny Prądy ul. Niemodlińska 66 69,20 dobry 

 

W 2021 r. podjęte zostały uchwały regulujące gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 

• Uchwała Nr XXVII/243/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025, 

• Uchwała Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa. 

 
Na ich podstawie została po wielu latach zaktualizowana stawka czynszu w lokalach stanowiących 
mieszkaniowy zasób gminy. Czynsz za najem lokali mieszkalnych i socjalnych tworzących mieszkaniowy zasób 
gminy określony jest obecnie w Zarządzeniu nr OR.0050.63.2021 Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych tworzących 
mieszkaniowy zasób gminy.  
 
 

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 

https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16260/uchwalaxxvi2352120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16260/uchwalaxxvi2352120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16527/uchwalaxxviii2532120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16527/uchwalaxxviii2532120210325.pdf
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(Dz. U. poz. 1134) 1 stycznia 2017 r. z gminy Dąbrowa włączono do dotychczasowego obszaru miasta na 
prawach powiatu Opole obszar obrębu ewidencyjnego Sławice o 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 publicznej.   

W 2021 roku nadal prowadzono rozmowy z Miastem Opole dotyczące uregulowania spraw związanych 
z przekazaniem mienia w związku z nowym podziałem administracyjnym gmin. 

W powyższej sprawie została podjęta uchwała  Nr XXIX/257/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 
2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie  Miastu Opole mienia Gminy Dąbrowa  
w związku ze zmianą granic (załącznik do uchwały zawiera wykaz składników mienia komunalnego Gminy 
Dąbrowa podlegającego przekazaniu Miastu Opole w związku ze zmianą granic) oraz uchwała nr XXXII/286/21 
Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/257/21 Rady Gminy 
Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole 
mienia Gminy Dąbrowa  w związku ze zmianą granic (wprowadzająca  zmiany w załączniku do w/w uchwały). 

 

Informacja o stanie mienia gminy 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości wynosiła ogółem  

324,0129 ha.  

 

miejscowość obszar [ha] 

Chróścina 25,6359 

Ciepielowice 15,9899 

Dąbrowa 38,6503 

Karczów 19,1478 

Lipowa 16,5534  

Mechnice 16,2541 

Narok 23,0104 

Niewodniki 28,0993 

Nowa Jamka 18,1466 

Prądy 18,8591 

Siedliska 8,9397 

Skarbiszów 17,5960 

Żelazna 37,0997 

 

Opole Sławice 22,2006 

Opole Wrzoski 17,8301 
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W użytkowaniu wieczystym pozostawało 3,4347 ha gruntów położonych w Dąbrowie, Karczowie, 

Niewodnikach, Sławicach i Żelaznej, z czego: 

 

▪ w użytkowaniu osób prawnych – 1,6354 ha, 

▪ w użytkowaniu osób fizycznych – 1,7993 ha. 

 

Nieruchomości nabyte w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 
 

L.p. 
Położenie 
nieruchomości 

Nr działki 
Powierzchnia 

działki 
Wartość  

Podstawa nabycia przez 
Gminę Dąbrowa 

1. Chróścina 344/8 k.m. 5   1,6318 ha   268 351,03 zł Akt notarialny  
Rep A nr 1795/2021  
z dnia 09.03.2021 r. 
umowa sprzedaży i 

darowizny 

2.  Chróścina 343/8 k.m. 5 0,9283 ha 321 257,14 zł Akt notarialny  
Rep A nr 1795/2021  
z dnia 09.03.2021 r. 
umowa sprzedaży i 

darowizny 

3. Chróścina 343/8 k.m. 5 726,40 m2 357 595,49 zł Akt notarialny  
Rep A nr 1795/2021  
z dnia 09.03.2021 r. 
umowa sprzedaży i 

darowizny- budynek 
niemieszkalny 

4. Chróścina 343/8 k.m. 5 125 m2 61 527,24 zł Akt notarialny  
Rep A nr 1795/2021  
z dnia 09.03.2021 r.  
umowa sprzedaży i 

darowizny - budynek 
niemieszkalny  

6. Ciepielowice 265/1 k.m. 1 0,0690 ha 24 010,00 zł Decyzja Wojewody 
Opolskiego nr 

IN.II.7532.1.105.2020  
z dnia 1.02.2021 r. 

nieodpłatnie 

7. Ciepielowice 265/3 k.m. 1 0,0743 ha 28 042,00 zł Decyzja Wojewody 
Opolskiego nr 

IN.II.7532.1.105.2020  
z dnia 1.02.2021 r. 

nieodpłatnie 

8. Ciepielowice 175/5 k.m. 1 
(udział 4/21 w 
pow. 0,30 ha) 

0,0571 ha 46 439,43 zł Akt notarialny 
Rep A nr  8391/2021  
z dnia 19.07.2021 r. 
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9. Ciepielowice 176/6 k.m. 1 
(udział 5/21 w 
pow. 0,13 ha) 

0,0309 ha 25 200,72 zł Akt notarialny 
Rep A nr  8391/2021  
z dnia 19.07.2021 r. 

10. Dąbrowa 
 

255/4 k.m. 2 0,0448 ha 36 063,79 zł Akt notarialny 
Rep. A  nr 3960/2021  
z dnia 30.03.2021 r. 

11. Dąbrowa 
 

255/4 k.m. 2 251,08 m2 562 653,71 Akt notarialny 
Rep. A  nr 3960/2021  
z dnia 30.03.2021 r. – 

budynek administracyjny 

12. Prądy 102/6 k.m. 1 0,0591 ha 5 447,00 zł Decyzja podziałowa Wójta 
Gminy Dąbrowa nr  

IR.6831.14.2020  
z dnia 16.09.2021 r. 

nieodpłatnie 

13. Żelazna 1112 k.m. 3 2,1288 ha 72 400,00 zł Protokół zdawczo odbiorczy  
z dnia 19.01.2021 r.  

nieodpłatnego nabycia od 
Województwa Opolskiego  

 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – nieruchomości zbyte przez Gminę Dąbrowa: 
 

L.p. 
Położenie 

nieruchomości 
Nr działki 

Powierzchnia 
działki 

Data 
sprzedaży 

zbycia 

Cena sprzedaży/zbycia 
BRUTTO 

1. Sławice 970/175 k.m. 4 0,0533 ha 08-06-2021 15.760,00 zł 

2. Karczów 359/11 k.m. 1 0,1130 ha 19-07-2021 105.165,00 zł 

3. Karczów 359/12 k.m. 1 0,1130 ha 12-10-2021 124.599,00 zł 

4. Karczów 359/13 k.m. 1 0,1145 ha 12-10-2021 142.926,00 zł 

5. Karczów 359/14 k.m. 1 0,1507 ha 30-11-2021 168.510,00 zł 

6. Karczów 359/15 k.m. 1 0,1388 ha 30-11-2021 143.910,00 zł 

7. Karczów 359/16 k.m. 1 0,1130 ha 30-11-2021 107.010,00 zł 

8. Karczów 359/17 k.m. 1 0,1137 ha 12-10-2021 141.696,00 zł 

9. Karczów 359/18 k.m. 1 0,1189 ha 19-07-2021 106.026,00 zł 
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10. Karczów 359/19 k.m. 1 0,1625 ha 19-07-2021 154.980,00 zł 

11. Wrzoski 632/6 k.m. 5 0,1314 ha 28-01-2021 Nieodpłatne 
przekazanie na 

realizację inwestycji 
drogowej 

12. Karczów 359/10 k.m. 1 0,1120 ha 19-07-2021 Zamiana na udział  
w działkach nr 175/5 

 i 176/6 w 
Ciepielowicach 

 

 

W roku 2021 podjęto uchwały w sprawie nadania nazw ulic: 

▪ Uchwała Nr XXXII/287/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy 

ulicy w Dąbrowie – nadano nazwę  „Fiołkowa” ulicy położonej w Dąbrowie, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działki nr: 301/12 i 301/18 km. 2. 

▪ Uchwała Nr XXXVI/317//1 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy 

ulicy w Ciepielowicach – nadano nazwę  „Karmelowa” ulicy położonej w Ciepielowicach, oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 133/3 i 270/22 km. 1. 

 

W roku 2021:  

 

wydano  34 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości 

oznaczono   47 nieruchomości numerem porządkowym, 

 

 
Opis 

 

 
2020 

 
2021 

 
Liczba decyzji zatwierdzających podział nieruchomości 

29 34 

 
Liczba nadanych numerów porządkowych 

39 47 
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OPIEKA NAD ZABYTKAMI 
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Do wojewódzkiego rejestru zabytków wpisanych jest 25 zabytków nieruchomych, 
które  zlokalizowane są na terenie Gminy Dąbrowa, a także 11 zabytków ruchomych. 

 

PAŁACYK W CHRÓSCIENIE WPISANY DO REFESTRU ZABYTKÓW 

 

03.09.2021 Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję ZN.5140.5.2021.PC w sprawie 
wpisania zabytku – dworu przy ul. Niemodlińskiej 39 w Chróścinie do rejestru zabytków. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zabytkowy dworek położony jest w centrum miejscowości Chróścina. Zbudowany został w 1 ćw, XIX w. 
przebudowany i rozbudowany w 1898 r. Dwór ustawiony jest na niewielkim wzniesieniu terenu,  
w północno-wschodniej części parku, zwrócony elewacją frontowa w stronę dawnego podwórza 
majątkowego. Był on wzorowany na szwajcarskiej góralskiej chałupie, z zewnątrz prezentował się bardzo 
ładnie, zaś w środku był niezwykle skromny.  
      Jest zabytkiem architektury rezydencjonalnej, posiada wiele autentycznych rozwiązań materiałowych, 
konstrukcyjnych i stylistycznych, które są nośnikami wartości artystycznych, historycznych i naukowych. 
Stanowi świadectwo minionej epoki. W zabytku cenna jest unikalność rozwiązań architektonicznych, 
szczególnie zastosowanie dekoracyjnej konstrukcji szkieletowej w górnych partiach elewacji dworu, będące 
nawiązaniem architektury uzdrowiskowej w stylu szwajcarskim. Architektura ta charakteryzowała się dachami 
opieranymi na krokwiach i płatwiach posiadających zdobione zakończenia. Podkreślić należy że, konstrukcja 
ta w województwie opolskim należy do rzadkości.  

Pomimo częściowych przekształceń wnętrza i bryły związanych z adaptacją budynku dworku do 
funkcji szkoły w pełni czytelne są nawarstwienia dwóch historycznych faz budowlanych. O wartościach 
zabytkowych dworu przesądzają jego bezsprzeczne wartości historyczne, jako obiektu silnie związanego z 
historią wsi. Istotne są też wartości urbanistyczne, wyrażone czytelnym przedstawieniem historycznej 
przestrzeni rezydencjonalnej, utworzonej przez dwór i park. Dwór usytuowany przy głównej drodze wiejskiej, 
posiada doskonałą niczym nie przesłonięta ekspozycję i powiązanie z terenem parku. 6 
 

24.08.2021 Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił pismem ZR.5140.9.2021.AM  
o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku – Kapliczki Św. Jana Nepomucena w Chróścinie,  
do rejestru zabytków ruchomych. 

 

 

 

 
6 Opracowane na podstawie Decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN.5140.5.2021.PC 
z dnia 03.09.2021 r. 

Pałacyk w Chróścinie 

 

 

Pałacyk w Chróścinie 
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Gmina Dąbrowa jest właścicielem następujących zabytków: 

 

▪ alei dojazdowej do parku w Dąbrowie (tzw. Aleja Dębowa), 

▪ parku dworskiego w Skarbiszowie, 

▪ figury św. Jana Nepomucena w Dąbrowie przy zamku, 

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

▪ parku w Sławicach, 

▪ Budynku starej szkoły w Dąbrowie, przy ul. Sztonyka 64. 

 

Zinwentaryzowano 451 obiektów, które znajdują się pod opieką konserwatorską 
i są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

 

 

Działania podejmowane przez Gminę w 2021 w zakresie opieki nad zabytkami: 

 

1 09.03.2021 r. Gmina Dąbrowa zakupiła od Powiatu Opolskiego tzw. pałacyk w Chróścinie  

i otrzymała w darowiźnie część parku dworskiego. (szczegółowy opis w części zatytułowanej 

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa) 

 

W celu modernizacji tego obiektu i dostosowania go do potrzeb mieszkańców powstał projekt „Centrum 

Aktywności Lokalnej – przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę 

publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji”, który zakłada przebudowę części budynku  

i utworzenie w niej biblioteki. 

 

W dniu 29.10.2021 r. nastąpiło podpisanie umowy nr 13/1/2021/NPRCz/IB/IK 
pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Dąbrowie a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na 
wykonanie tego zadania. 

 

wartość zadania                    2.102.912,00 zł 

w tym dofinansowanie  budżetu państwa    1.429.980,00 zł 

 
Przedmiotem zadania jest gruntowna przebudowa i adaptacja wyodrębnionej części budynku dworskiego na 
bibliotekę wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej i zapewnieniem wyposażenia.  
 
Zastosowane rozwiązania techniczne pozwolą połączyć historię z nowoczesnością. Przedmiotowy zabytkowy 
obiekt - dworek z XIX w. - zachowa swój unikalny kształt i główne zabytkowe elementy, takie jak: elewacja 
 z murem pruskim, witraż w holu głównym, zabytkowe drewniane drzwi od wiatrołapu oraz tarasy wejściowe.  
 
Wnętrze będzie wykonane z uwzględnieniem  współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej. 
Wykorzystane zostaną nowoczesne technologie termomodernizacyjne i odnawialne źródła energii, 
wpływające na oszczędność energii, niskoemisyjność i czystość powietrza  (pompa ciepła, panele 
fotowoltaiczne, izolacje ścian i stropów).  
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Aranżacja i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń będzie uwzględniać zastosowanie nowoczesnych 
mediów i urządzeń elektronicznych (szybkie łącze internetowe, rzutnik, projektor, ekran i scena wraz  
z nagłośnieniem, punkt do odsłuchu audiobooków).  
 
Dzięki czemu nowa bibliotek będzie pełniła funkcję centrum dostępu do kultury i wiedzy nowej generacji. Idąc 
z duchem czasu biblioteka będzie podzielona na strefy funkcjonalne, dostosowane do zróżnicowanych grup 
odbiorców poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i zastosowane wyposażenie. Ponadto cały obiekt 
będzie spełniał kryterium dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, dzięki zastosowaniu 
m.in. windy zewnętrznej i wewnętrznej, odpowiednich rozmiarów i dostosowaniu toalet, systemowi 
informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń dla niewidomych i słabowidzących. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REWITALIZACJA ZABYTOWEJ CZĘŚCI WSI CIEPIELOWICE 

 

W 2019 r.  została opracowana „Koncepcja rewitalizacji Parku w Ciepielowicach jako miejsca adaptacji do 
zmian klimatu: inwentaryzacja dendrologiczna, wstępne rozpoznanie układu kompozycyjno-krajobrazowego 
parku, rekomendacje”. 

 

W 2020 r. przygotowano dokumenty związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie tego projektu do LGD 
Bory Niemodlińskie, wykonano projekt rewitalizacji zabytkowej części wsi Ciepielowice.  

 

28 czerwca 2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Województwem Opolskim  
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Projekt realizowany będzie w Ciepielowicach  na obszarze pozostałym po dawnych zabudowaniach 
folwarcznych (59 arów) na działkach 175/4, 175/5, 175/6 i obejmuje wykonanie ścian oporowych, tablicy 
wizualizacyjnej, a także nawierzchni z kruszywa oraz nasadzeń i łąki kwietnej. Wydana zostanie również 
broszura informacyjna. 

Koszt realizacji inwestycji wyniesie 240.335,76 zł., w tym dofinansowanie 111.928,00 zł. 

Projekt realizowany będzie w roku 2022. 

W 2021 roku sołectwo Ciepielowice w ramach tego zadania zakupiło z Funduszu Sołeckiego ławki parkowe za 
kwotę 9. 910,80 zł  

Wizualizacja biblioteki 

 

Wizualizacja biblioteki 
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AKTYWNOŚĆ  

I INICJATYWY MIESZKAŃCÓW 
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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 2021 

Miejscowość Sołtys  

Chróścina  Magdalena Podsada   

ponownie wybrana od 22.02.2021 r. do 21.02.2025 r. 

Ciepielowice Helena Cisowska do 27.01.2017 r. do 26.01.2021 r. 

Anna Cisowska od 22.07.2021 r. do 21.07.2025 r. 

Dąbrowa Elżbieta Mojzyk 

Karczów Józef Gerc 

Lipowa Kamil Bajorko 

Mechnice Teresa Kowolik 

Narok Maria Śmigielska 

Niewodniki Krystian Glomb 

Nowa Jamka nie dokonano wyboru sołtysa 

Prądy Andrzej Piotrowicz 

Siedliska Czesław Grabarz do 06.07.2021 r. 

Maria Słodkowska od 14.07.2021 r. do 13.07.2025 r. 

Skarbiszów Jerzy Niedworok  

ponownie wybrany od 10.07.2021 r. do 09.07.2022 r. 

Żelazna Gertruda Ledwig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołtysi Gminy Dąbrowa
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Fundusz Sołecki 

 

Przedsięwzięcia Sołectwa CHRÓŚCINA Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych  33 220,89 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 2 985,35 

Zakup masztu oświetleniowego 5 000,00 

Remont placu zabaw 1 000,00 

RAZEM 42 206,24 

  
  

Przedsięwzięcia Sołectwa CIEPIELOWICE Wykonanie w zł 

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

UtrzymaniFUe terenów zielonych  4 399,62 

Remont i doposażenie świetlicy 1 000,00 

Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice 9 910,80 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 4 000,00 

Monitoring na terenie rekreacyjno-sportowym 9 840,00 

RAZEM 29 400,42 

  
  

Przedsięwzięcia Sołectwa DĄBROWA Wykonanie w zł 

Monitoring na budynku remizy OSP 3 500,00 

Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych 1 138,97 

Monitoring na budynku świetlicy wiejskiej 3 500,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 7 000,00 

Instalacja nawodnienia na boisku w Dąbrowie 20 000,00 

Plac zabaw w Dąbrowie 7 097,94 

RAZEM 42 236,91 

  
  

Przedsięwzięcia Sołectwa KARCZÓW Wykonanie w zł 

Remont ul. Miodowej w Karczowie 10 000,00 

Utrzymanie terenów zielonych 3 980,32 

Zakup traktorka-kosiarki 9 500,00 

Remont i doposażenie sali wiejskiej w Karczowie 5 999,18 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 2 991,84 

Zagospodarowanie terenu wokół boiska 4 121,02 

RAZEM 36 592,36 
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Przedsięwzięcia Sołectwa LIPOWA Wykonanie w zł 

Zakup tablic ogłoszeniowych 3 026,00 

Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych 2 914,81 

Renowacja placu zabaw 8 800,60 

RAZEM 14 741,41 

  
  

Przedsięwzięcia Sołectwa MECHNICE Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych 1 531,63 

Budowa altany na osiedlu Turzak 6 704,87 

Budowa pawilonu biesiadnego - etap III 34 000,00 

RAZEM 42 236,50 

  
  

Przedsięwzięcia Sołectwa NAROK Wykonanie w zł 

Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. „„Instalacja 
wyświetlacza prędkości na drodze wojewódzkiej nr 459 w m. Narok” 

10 000,00 

Utrzymanie terenów zielonych 3 458,40 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 7 865,84 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 6 500,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 14 043,33 

RAZEM 41 867,57 

   

Przedsięwzięcia Sołectwa NIEWODNIKI Wykonanie w zł 

Promocja sołectwa 931,80 

Utrzymanie terenów zielonych 3 544,96 

Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej 6 708,36 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy 1 000,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 12 899,68 

RAZEM 25 084,80 

 
   

Przedsięwzięcia Sołectwa NOWA JAMKA Wykonanie w zł 

Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych  0,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 0,00 

Plac zabaw - etap I 14 182,97 

RAZEM 14 182,97 
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Przedsięwzięcia Sołectwa PRĄDY Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych 1 074,49 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 199,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 1 184,72 

Rozbudowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego  17 849,01 

RAZEM 21 307,22 

  
  

Przedsięwzięcia Sołectwa SIEDLISKA Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych 173,82 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 989,24 

Doposażenie placu zabaw 13 186,00 

RAZEM 14 349,06 

   

Przedsięwzięcia Sołectwa SKARBISZÓW Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych 10 500,00 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej  7 100,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 6 307,27 

RAZEM 23 907,27 

   

Przedsięwzięcia Sołectwa ŻELAZNA Wykonanie w zł 

Zakup syreny alarmowej dla OSP Żelazna 10 000,00 

Ogrodzenie stawu 5 000,00 

Adaptacja piętra starej szkoły na izbę regionalną 16 551,50 

Zakup strojów reprezentacyjnych 2 990,25 

RAZEM 34 541,75 

  

FUNDUSZ SOŁECKI ogółem: 382 654,48 

  
 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej  
w Niewodnikach 

 

Mechnice, pawilon 
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Zestawienie wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego w latach 2019-2021 

 2019 2020 2021 

Fundusz sołecki ogółem 328 781,28 341 743,54 382 654,48 

W tym wydatki majątkowe 128 232,98 120 083,10 177 780,55 

% wydatków majątkowych  

w wydatkach całkowitych 

39,00 % 35,14 % 46,46 % 

 

 

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. 

 

 

SREBRO W EUROPEJSKIM KONKURSIE ODNOWY WSI DLA GMINY DĄBROWA. 

 

W 2019 r. Gmina Dabrowa, jako jedyna w Polsce, została zgłoszona do konkursu ARGE tzn. Europejskiego 
Konkursu Odnowy Wsi. Gmina Dąbrowa wyróżnia się dynamizmem, jakością i skutecznym pozyskiwaniem 
środków pozabudżetowych . Działania Gminy Dąbrowa wpisują się w kryteria konkursu, którego hasło 
przewodnie brzmiało „Lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania”. W  konkursie startowało 26 gmin z całej 
Europy. 

 

Chróścina, pomost 

 

 

Narok, zagospodarowanie terenu przy świetlicy 
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Wniosek poddany był ocenie przez międzynarodową komisję ekspertów ARGE, która zweryfikowała go  
w Gminie Dąbrowa 2 września 2021r.  W trakcie wizyty Komisja oceniła gminę przez pryzmat  zachowania 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także zachodzących zmian  społecznych i  gospodarczych.  

 

11.10.2021  otrzymaliśmy informację, że spośród 26 gmin startujących w konkursie, Gmina Dąbrowa 
otrzymała Srebrną Nagrodę Odnowy Wsi. 

W uzasadnieniu swojej decyzji o przyznaniu nagrody Gminie Dąbrowa, komisja konkursu wskazała na 
wypracowany przez gminę wyrazisty i konsekwentnie wdrażany kierunek rozwoju, mimo silnego 
oddziaływania sąsiadującego z nią miasta Opole. 

Odpowiadając na motto konkursu, pokazaliśmy gminę jako gminę promującą rodzinę i dialog 
międzypokoleniowy.  

Otrzymana nagroda to efekt pracy i zaangażowania mieszkańców w długim okresie czasu. To co nas 
charakteryzuje to ciągłe dbanie o rozwój naszych miejscowości. To także siła środków zewnętrznych jakie 
skutecznie pozyskujemy, aby naszym mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Rozwój infrastruktury, dbałość  
o środowisko, edukacja, wsparcie rodzin, bezpieczeństwo, bogata oferta kulturalno-sportowa to tylko część 
naszych atutów, które z sukcesem zaprezentowaliśmy Komisji.  

 

 

INNE SUKCESY W PROGRAMIE ODNOWY WSI 

 

05.09.2021r. podczas dożynek wojewódzkich organizowanych przez Marszałka Województwa Opolskiego 
miejscowość Narok otrzymała wyróżnienie i nagrody finansowe w konkursie Odnowy wsi  “Piękna Wieś 
Opolska 2021”.  

W kategoriach:  

 „Najpiękniejsza wieś opolska” 

 „Najlepszy projekt odnowy wsi” 

 

08.12.2021r. Sołectwo Prądy zdobywa  drugie miejsce w konkursie Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa na 
etapie wojewódzkim,  z projektem o nazwie " Miejsce kulturalno-rozrywkowe" 

 

Maciej Rojewski z Naroka reprezentujący Firmę Swojskie Jadło u Macieja,  zdobył I miejsce w konkursie “Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na Produkt Regionalny - kategoria „Produkty regionalne 
pochodzenia zwierzęcego”.   

Nagroda przyznana była za Narockie Suszone Wędliny Dojrzewające (polędwica, schab, boczek). 
Organizatorem konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego we współpracy z Marszałkiem 
Województwa Opolskiego.  Konkurs  został objęty patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swojskie Jadło u Macieja 

 
 

 

 

Narockie Suszone Wędliny Dojrzewające 

  
 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012014054266&__cft__%5b0%5d=AZUt2RU7fIA0A5n2ao_hUyf9cKEP4zGqJfddy2Fz6Kt2-8S5lwAGzNP4bA4cXuxSE_OmH8zDfTean2EIGRtlk89RYfAJ4ATf6mQTMMaJMoRLYXGGM_HhzOhZpljdLyzTX1dF-dE45_PCyYjyzAw7Oi8S&__tn__=-%5dK-R
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WYRÓŻNIENIA DLA LIDERÓW SPOŁECZNYCH 

 

ANNA CISOWSKA Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro publico bono” 
w corocznym konkursie organizowanym przez Opolską Izbę Gospodarczą 

 

LUKAS GOGOL Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Młode talenty” 
w corocznym konkursie organizowanym przez Opolską Izbę Gospodarczą 

 

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 to program, w ramach którego przyznawane jest 
dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich. 

Każde sołectwo może na swoje pomysły dodatkowo otrzymać kwotę 5.000 zł. 

 

W roku 2021 z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej skorzystały: 

Lipowa   Renowacja placu zabaw 

Narok   Zagospodarowanie terenu  przy świetlicy wiejskiej 

Niewodniki  Wykonanie parkingu dla samochodów przy świetlicy wiejskiej 

Prądy   Rozbudowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego 

 

Środki wypracowane przez mieszkańców w ramach Programu Odnowy Wsi w 2021 r:   

 

ROK 
2021 

WKŁAD  
FINANSOWY 

SOŁECTW 

WKŁAD  
NIEFINANSOWY 

SOŁECTW 

WKŁAD  
FINANSOWY 

GMINY 

ŁACZNA WARTOŚĆ 

Chróścina 2.000,00 103.480,00 42.206,24 147.686,24 

Ciepielowice 6.243,00 18.133,00 29.400,42 53.776,42 

Dąbrowa 0,00 55.580,00 42.236,91 97.816,91 

Karczów 0,00 9.300,00 36.592,36 45.892,36 

Lipowa 7.000,00 3.500,00 14.741,41 25.241,41 

Narok 32.200,00 20.890,00 41.867,57 94.957,57 

Niewodniki 0,00 29.140,00 25.084,80 54.224,80 

Żelazna 0,00 37.335,00 34.541,75 71.876,75 

razem 47.443,00 277.358,00 266.671,46 591.472,46 

 

Opracowane na podstawie sprawozdania z przebiegu odnowy wsi za 2021 r. 
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Od 2021 każda miejscowość w Gminie Dąbrowa ma swoją świetlicę 
 

Świetlica wiejska to bardzo ważne miejsce, w którym  mieszkańcy mają możliwość spotykania się, organizacji 
imprez, zajęć dla dzieci czy seniorów. 

Można powiedzieć, że każda świetlica wiejska jest ośrodkiem kultury. 

 

Świetlica wiejska w Lipowej powstała w budynku pozyskanym w darowiźnie przez Gminę Dąbrowa od Diecezji 
Opolskiej. Zakres przeprowadzonego remontu:  

 

Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Lipowej obejmowała: roboty rozbiórkowe, wyremontowanie 
pomieszczenia głównego, gładzenie i malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń, wymianę oświetlenia 
przebudowę łazienek oraz kuchni, wymianę drzwi, wymianę instalacji elektrycznych oraz sanitarnych, 
wykonanie posadzek, wyposażenie kuchni, wymianę okien, wymianę pokrycia dachowego nad częścią 
budynku. 

Wartość wykonanych prac to               341 553,03 zł    

Zadanie zostało Dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   151 833,00 zł    

 

W 2021 r. świetlica wiejska w Lipowej została wyremontowana i przekazana mieszkańcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica wiejska w Lipowej 

 

Świetlica wiejska w Lipowej 

 

Świetlica wiejska w Lipowej 

 

Świetlica wiejska w Lipowej 
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Konkursy „MOJA ZAGRODA” i „AKTYWNA WIEŚ” 2021 

 

W 2021 roku, po raz kolejny, przeprowadzony został konkurs „Moja zagroda” . Konkurs skierowany do 
mieszkańców gminy, a jego celem jest wyróżnienie szczególnie zadbanych posesji, które mogą poszczycić się 
ogrodami, w których pielęgnuje się z zamiłowaniem różne gatunki kwiatów, krzewów i drzew. 

W trakcie konkursu jak co roku ocenie podlega:   

▪ estetyka posesji,  

▪ zagospodarowanie i utrzymanie zieleni,  

▪ zachowanie bioróżnorodności, wykorzystanie roślin charakterystycznych dla naszego regionu,  

▪ zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego,  

▪ zastosowanie rozwiązań proekologicznych.  

 

W 2021 roku, do konkursu w tej kategorii przystąpiło 12 właścicieli nieruchomości z terenu  gminy.  

 
Komisja konkursowa przyznała kolejno:  
 

I miejsce  posesja z Naroka 
II miejsce  posesja z Mechnic 
III miejsce  posesja z Mechnic 
 

oraz 9 wyróżnień, dla posesji z Karczowa (2), Niewodnik, Ciepielowic, Skarbiszowa, Chróściny, Mechnic oraz  
z Naroka (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja oceniała estetykę zagospodarowania posesji, a także rozwiązania ekologiczne. 

 

„Aktywna wieś” to coroczny konkurs skierowany do sołectw Gminy Dąbrowa. Jego celem jest wyróżnienie 
miejscowości, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców i podejmują różne, ciekawe inicjatywy. 

Komisja konkursowa dokonuje oceny na podstawie następujących kryteriów: 

▪ kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi,  

▪ dbałość o tereny zielone i obiekty użyteczności publicznej,  

▪ dbałość o zachowanie walorów przyrodniczych miejscowości,  
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▪ 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 2021 w konkursie udział wzięło 8 sołectw. Uroczyste wręczenie nagród miało 
miejsce podczas dożynek gminnych w Niewodnikach 

▪ 1 miejsce zajęły sołectwa Prądy i Skarbiszów, 
▪ 2 miejsce zajęły sołectwa Lipowa i Narok. 
 
Wyróżnienia otrzymały sołectwa: 
▪ Chróścina, Dąbrowa, Niewodniki i  Żelazna. 

 

Dożynki Gminne w Niewodnikach 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

Na terenie Gminy Dąbrowa działają liczne organizacje pozarządowe, które oferują mieszkańcom możliwość 
aktywnego włączenia się w życie lokalnej społeczności. Organizacje pozarządowe pomagają osobom chorym, 
niepełnosprawnym, samotnym i starszym, dbają o rozwój kultury fizycznej i sportu, organizują wydarzenia 
sportowe, kulturalne i integracyjne, dbają o bezpieczeństwo, o ochronę przyrody i środowisko, zajmują się 
ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego.  

 

Nasze organizacje są różnorodne, ale mają cechę wspólną: liderów i społeczników, 
którym zależy, aby zrobić coś dobrego i ciekawego na rzecz mieszkańców. 

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Dąbrowa: 

 

▪ Stowarzyszenie Miłośników Chróściny, 

▪ Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice”, 

▪ Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa DĄBROWSKIE SKARBY, 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie, 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie, 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Naroku, 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Żelaznej, 

▪ Caritas Diecezji Opolskiej, 

▪ Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie , 

▪ LZS Mechnice, 

▪ Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa,  

▪ Opolski Klub Taekwon-do,  

▪ Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju, 

▪ Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 

▪ Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Dąbrowa, 

▪ Akademia Młodego Przyrodnika i Szkółka Wędkarska RÓŻANKI, 

▪ Stowarzyszenie Knieja (powstało w lipcu 2019), 

▪ Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie, 

▪ Koło Gospodyń Wiejskich w Naroku (powstało w listopadzie 2019), 

▪ Stowarzyszenie Narok (wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w dniu 1 grudnia 2020 r.). 

 

 

Kwota dotacji przekazanych przez Gminę Dąbrowa na rzecz organizacji pozarządowych 295.000,00zł 

Wkład finansowy i pozafinansowy organizacji pozarządowych    290.384,40 zł 

 

Razem wartość zrealizowanych zadań       585.384,40 zł 

 

 

W ramach otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym powierzono wykonanie w 2021 r. 
następujących zadań publicznych, 
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▪ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia oraz na rzecz osób w wieku 

emerytalnym na terenie Gminy Dąbrowa 

 

Caritas Diecezji Opolskiej  

Zadanie : „Stacja opieki Caritas – pielęgniarki środowiskowe” 

przyznana kwota dotacji:   85.000,00 zł 

udział środków własnych:   106 940,00 zł 
Zadanie : „Gabinet Rehabilitacyjny” 

    przyznana kwota dotacji:     45.000,00 zł 

    udział środków własnych:     21.525,00 zł 

 

 

▪ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży  

na terenie Gminy Dąbrowa. 

 

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej „KS Dąbrowa”  
  przyznana kwota dotacji:    40.000,00 zł 

udział środków własnych:    10.400,00 zł 

 

Gminne Zrzeszenie LZS w Dąbrowie – stowarzyszenie kultury fizycznej  
przyznana kwota dotacji:     1.000,00 zł 

udział środków własnych:     3.960,00 zł 

 

Opolski Klub Taekwon-do  
przyznana kwota dotacji:      5.000,00 zł 

udział środków własnych:      4.525,86 zł 

 

Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju Tygrysek  
przyznana kwota dotacji:      1.000,00 zł 

udział środków własnych:             200,00 zł 

 

Stowarzyszenie Sportu Turystyki i Rekreacji LZS Mechnice  
przyznana kwota dotacji:  68.000,00 zł 

udział środków własnych:  24.500,00 zł 

 

ULKS Akademia Piłkarska STRIKER  
przyznana kwota dotacji:     25.000,00 zł 

udział środków własnych:     20.150,00 zł 
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• Wspieranie   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki  
i krajoznawstwa 

 

Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”  

 

Przyznana kwota dotacji przez gminę:       25.000,00 zł 

Udział innych środków  - dotacja z Województwa Opolskiego   96.364,54 zł 

Udział innych środków – środki własne Stowarzyszenia     1.819,04 zł 

 

Projekt o łącznej wartości 123.183,58 zł dotyczył zorganizowania ZAMCZYSKA 

 

 

STOWARZYSZENIE DĄBROWSKIE SKARBY Z SUKCESEM SIĘGNĘŁO PO ŚRODKI UNIJNE  
NA ORGANIZACJĘ XII Festiwalu Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „ZAMCZYSKO”. 

 

Stowarzyszenie Dąbrowskie Skarby sięgnęły po  środki zewnętrzne na organizację „Zamczyska”. Podpisana 
została umowa o dofinansowanie tego  zadania z Województwem Opolskim ze środków  Programu Rozwojów 
Obszarów Wiejskich. 

 
W 2021 Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury „Dąbrowskie Skarby” wspólnie z  Gminnym Ośrodkiem Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie zorganizowało: 
 

• dwudniowy festiwal XII Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „Zamczysko”,  

• dwudniowe warsztaty gitarowe,  

• warsztaty ekologiczne dla dzieci, 

• prelekcję o tematyce ekologicznej,  

• akcję ekologiczną pt.: „ZamCzysto”, 

• posadzono 65 krzewów biocenotycznych. 
 
„Zamczysko” jako wydarzenie kulturalne  stanowi swoistą markę i promuje Gminę Dąbrowa w regionie oraz 
całym kraju. Zamczysko odbyło się w dniach 3-4 września 2021 r. na Zamku w Dąbrowie. Wykonawców było 
10 podczas 2 dni festiwalu. Gwiazdami tegorocznej edycji był Maciej Balacar, Grażyna Łobaszewska oraz 
zespół Carrantuohill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zamczysko” 

 
 

„Zamczysko” 
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POŻYCZKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 
W celu umożliwienia organizacjom pozarządowych sięgnięcia po środki zewnętrzne w ramach projektów 
sfinansowanych np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 
Gmina Dąbrowa udziela pożyczek. 
 
W ramach wymienionego programu otrzymuje się dofinasowanie, z tym że przysługuje ono po wykonaniu 
zadania i poniesieniu wydatków. Dla organizacji pozarządowych jest to duże utrudnienie ponieważ uzyskanie 
kredytu z banku jest dodatkowym obciążeniem finansowym (odsetki, obsługa kredytu) i wymaga załatwienia 
wielu formalności. 
 
Gmina Dąbrowa zapewnia organizacjom pozarządowym pomoc w przeprowadzeniu takich projektów  
w formie udzielenia nieprocentowanej pożyczki, która po otrzymaniu dofinansowania w ramach projektu, 
podlega zwrotowi. 
 
60.000 zł  w 2021 r. udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia Dąbrowskie Skarby  na wyprzedzające 

finansowanie organizacji festiwali „Zamczysko” 
 
 
 
POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 
Wsparcie Gminy Dąbrowa udzielane organizacjom pozarządowym ma również charakter pozafinansowy, są 
to szkolenia, spotkania, doradztwo, a także bezpłatne udostępnianie pomieszczeń.  
 
W 2021 r. gmina zawarła umowę użyczenia lokalu świetlicy wiejskiej w Naroku celem zapewnienia 
stowarzyszeniu miejsca spotkań i na potrzeby działalności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W GMINIE DĄBROWA POWSTAJE FORUM MŁODZIEŻY 

 

W 2020 r. Gmina Dąbrowa przystąpiła do projektu „Samorząd Przyjazny Młodzieży” i w dniu 
19.11.2020 r.  otrzymała I miejsce w konkursie promującym współpracę samorządów i działania na rzecz 
młodzieży. Projekt współfinansowany był przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, 
a jego koordynatorem jest Stowarzyszenie „Europa – Iuvenis” działające w Opolu.  Sukces w konkursie 
„Samorząd Przyjazny Młodzieży” był doskonałą zachętą, aby wprowadzać w życie kolejne pomysły.  

KS Dąbrowa 

 

AP STRICKER  
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W 2021 r Gmina Dąbrowa przeszła pozytywnie proces rekrutacji do projektu "Strategia: młodzieżowa 
Opolszczyzna!", realizowanym w partnerstwie Stowarzyszenie "Europa Iuvenis" z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego., tym samym rozpoczynając oficjalną współpracę na rzecz rozwoju lokalnej polityki 
młodzieżowej.  

W projekcie bierze udział 14 samorządów i są to gminy: Dąbrowa, Gogolin, Kędzierzyn-Koźle, Lewin 
Brzeski, Łubniany, Murów, Namysłów, Ozimek, Paczków, Reńska Wieś, Turawa, Ujazd, Walce i Zawadzkie. 

W ramach projektu pracownicy Gminy Dąbrowa rozpoczęli szkolenia z ekspertami stowarzyszenia 
EUROPA IUVENIS, przedstawicielami innych samorządów oraz Urzędu Marszałkowskiego. Pierwsze szkolenia 
odbyło się w formie seminarium dla przyszłych opiekunów młodzieżowych rad gmin.  

Oprócz działań szkoleniowych z ekspertami, przez cały okres trwania projektu Gmina Dąbrowa 
otrzymuje wsparcie doradcze ze strony stowarzyszenia. 

 

Forum Młodzieży Gminy Dąbrowa na I Kadencję zostało powołane Zarządzeniem  
Nr OR.0050.159.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021r.  

Celem funkcjonowania Forum jest służenie lokalnej społeczności poprzez podejmowanie działań  
o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym oraz rozwijanie współpracy środowiska młodzieży  
z Wójtem Gminy Dąbrowa we wszystkich aspektach życia gminy, które dotyczą spraw młodzieży.  

Do zakresu działań Forum należy w szczególności: 

• upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, 

• rozwijanie aktywności i udziału młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym, 

• opiniowanie rozwiązań dotyczących spraw młodzieży, 

• zgłaszanie uwag do dokumentów mających wpływ na sprawy młodzieży, 

• aktywny udział w konsultacjach dotyczących spraw młodzieży, 

• inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej oraz do zaspokajania potrzeb 
lokalnej społeczności. 

Do Młodzieżowego Forum zgłosiło się 12 kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone  
w Zarządzeniu Nr OR.0050. 135 .2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania 
Forum Młodzieży Gminy Dąbrowa oraz nadania mu regulaminu.  

 

Członkowie Młodzieżowego Forum powołanego w Gminie Dąbrowa brali udział w cyklu szkoleń i warsztatów. 
Podczas tych spotkań pozyskali potrzebną wiedzę z zakresu działalności Młodzieżowych Rad Gmin.  

Forum Młodzieży spotyka się systematycznie, tworzy ankiety konsultacyjne mające ma celu poznanie potrzeb 
młodych mieszkańców Gminy Dąbrowa, a także organizuje warsztaty tematyczne dla młodych i całej 
społeczności lokalnej. 
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Gmina Dąbrowa aktywnie uczestniczy w budowaniu sieci współpracy z innymi gminami  
i  organizacjami.  

Stowarzyszenia, do których należy Gmina Dąbrowa: 

▪ Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich” 
przystąpienie na podstawie uchwały Nr XVI/104/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

▪ Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 
przystąpienie na podstawie uchwały Nr XXV/164/09 z dnia 26 marca 2009 r. 

▪ Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska,  
 przystąpienie na podstawie uchwały Nr XXX/224/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. 

▪ Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
 przystąpienie na podstawie uchwały Nr XII/70/15 z dnia 26 listopada 2015 r. 

▪ Partnerstwo z Gminą Dąbrowa (Mogileńska),  
 podpisanie porozumienia o współpracy miało miejsce 16 maja 2014 r. 

• Związek Gmin Prokado, który jest od 1993 dostawcą wody dla mieszkańców gmin Prószków, 
Dąbrowa, Komprachcice i Krapkowice, (Członkowie Związku Gmin Prokado: Prószków, 
Komprachcice, Krapkowice, Dąbrowa). 

 

Gmina Dąbrowa prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi Lengede Niemcy - podpisanie 

porozumienia o współpracy  29 grudnia 2005 r. status współpracy: aktywna.  

W 2021 r. ze względu na pandemię zaplanowane spotkania zostały odwołane, z tym, że utrzymywano 

kontakty korespondencyjne. 

 

PROJEKT „BEZPIECZNA, DYNAMICZNA, ZIELONA GMINA DĄBROWA” 

Celem  projektu realizowanego w latach 2021-2022 jest nawiązanie długotrwałej wspópracy z partnerem 

Gminą Prażmo (Obec Prażmo), Republika Czeska. 

 

Przed nami: 

• nawiązanie długofalowej współpracy, która przełoży się na wzmocnienie świadomości historycznej  
i kulturowej, a także przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat Gminy Dąbrowa i Gminy 
Prażmo,  dotyczącej walorów rekreacyjno-turystycznych, a także dziedzictwa kulturowego. 

• przygotowanie nowych form promocji w odniesieniu do lokalnej kultury, walorów turystycznych  

i krajobrazowych. 

• podniesienie świadomości społecznej mieszkańców gminy, a także zwiększenie ruchu turystycznego 

na terenie gminy. 

 

Wartość projektu i źródła finansowania  

Całkowita wartość:    22.580,74 EUR  co odpowiada kwocie 101.161,72 zł 

Dofinansowanie EFRR:    19.193,62 EUR                 85.987,42 zł 

Dofinansowanie z budżetu państwa:     1.129,04 EUR       5.058,10 zł 

Wkład własny:       2.258,08 EUR                 10.116,20 zł 

Procentowy poziom wsparcia:                       90% 

 

W dniu 03.09.2021 r. miało miejsce podpisanie umowy Nr  Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002821  
o Finansowanie Mikroprojektu Typu C Bezpieczna, Zielona, Dynamiczna Gmina Dąbrowa w Ramach Funduszu 
Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska ze 
Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad.  
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W marcu 2020 roku Ośrodek Pomocy  Społecznej w Dąbrowie  stanął  wobec potrzeby zorganizowania 
pomocy dla osób i rodzin w związku z pojawieniem się zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2.  
Rok 2021 był kontynuacją rozwiązań wypracowanych w 2020 r.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie oprócz pomocy udzielanej dotychczasowym klientom w zakresie 
pomocy społecznej i innych zadań statutowych,  zaangażował się w pomoc rodzinom i osobom dotkniętym 
COVID. 

 

Ważnym zadaniem było przestrzeganiem obostrzeń i ograniczeń związanych z profilaktyką zakażeń,  
w tym celu:    

• zapewniono pracownikom środki ochrony osobistej, 

• zachowywano dystans społeczny,  

• dostosowano sposób obsługi interesantów do obowiązujących przepisów w zakresie COVID,  

• przestrzegano wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Powiatowej Stacji 

Sanitarno Epidemicznej. 

 

 

Świadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie w latach 2017- 202 

 

Opis 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną 90 85 80 * 61 
- liczba 
osób w 

rodzinach 
90 

64 
- liczba 
osób w 

rodzinach 
98 

Zasiłki stałe      

Liczba świadczeń 163 192 230 182 186 

Wartość świadczeń [zł] 96.496 105.879 142.898 111.250 109.782 

Zasiłki okresowe      

Liczba świadczeń 170 179 146 120 130 

Wartość świadczeń [zł] 55.030 54.592 46.767 40.098 45.117 

Zasiłki jednorazowe: zasiłek celowy, zasiłek 
celowy z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” 

     

Liczba świadczeń 252 263 112 177 135 

Wartość świadczeń [zł] 71.845 73.941 44.669 37.554 31.990 

Zasiłki w formie posiłku z programu ,,Posiłek w 
szkole i w domu”: szkoły, schroniska 

     

Liczba posiłków/liczba osób 3.177/21 2.981 1.934/20 478/7 261/4 

Wartość świadczeń [zł] 13.020 14.249 10.520 4.110 1.188 

Usługi opiekuńcze (osoby/świadczenia) 3/3.550 3/3.344 5/3506 4/3634 3/3442 

Wartość świadczeń [zł] 61.359 63.536 86.242 96.301 97.064 

Dodatki mieszkaniowe      

Liczba rodzin 2 2 1 1 0 

Wartość świadczeń [zł] 5.149 2.594 2.696 76 0 

Dodatki energetyczne      

Liczba rodzin 2 2 1 1 0 

Wartość świadczeń [zł] 374 235 193 47 0 

Opłaty za Domy Pomocy Społecznej      

Liczba świadczeniobiorców 18 18 20 21 22 

Wartość świadczeń [zł] 422.854 491.113 519.966 524.650 678.846 

Zasiłki rodzinne      
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Liczba rodzin pobierających zasiłek 143 140 136 107 80 

Wartość wypłaconych świadczeń 586.853 597.542 569.810 498.623 388.096 

Opis 2017 2018 2019 2020 2021 

Świadczenie pielęgnacyjne      

Liczba osób 23 21 21 22 23 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 412.203 411.089 409.053 477.081 547.797 

Zasiłki pielęgnacyjne      

Liczba osób 79 72 75 79 84 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 145.962 154.661 169.765 205.322 218.430 

Specjalny zasiłek opiekuńczy      

Liczba osób 2 2 3 3 3 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 11.440 17.777 25.420 22.320 21.080 

Zasiłek dla opiekuna      

Liczba osób 2 1 1 1 1 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 16.120 8.805 7.440 7.440 7.440 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka      

Liczba osób 66 46 43 29 33 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 66.000 46.000 43.000 29.000 33.000 

Świadczenie rodzicielskie      

Liczba osób 12 8 5 7 9 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 142.416 93.287 46.184 51.708 101.814 

Jednorazowa zapomoga „ za życiem”      

Liczba osób - 1 1 3 0 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] - 4.000 4.000 12.000 0 

Fundusz alimentacyjny      

Liczba wnioskodawców 15 16 15 12 16 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 140.410 139.143 125.760 113.460 121.778 

Świadczenia wychowawcze 500+      

Liczba rodzin/liczba dzieci 423/626 400/620 563/124
0 

590/1300 602/1320 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 3.800.54
7 

3.779.253 5.613.87
0 

7.511.414 7.648.877 

Świadczenie „dobry start”      

Liczba dzieci - 840 858 870 18* 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] - 251.400 257.400 260.850 5.400 

Opis 2017 2018 2019 2020 2021 

Prace społecznie użyteczne      

Liczba świadczeniobiorców 7 5 38 29 34 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 9.396 10.770 12.508 8.749 11.519 

Św. dla rodzin zastępczych      

Wartość świadczeń [zł] 21.283 29.069 50.106 46.087 40.630 

Ponoszenie kosztów za dzieci w ośrodkach 
opiekuńczych 

     

Wartość świadczeń [zł] 162.900 53.763 46.874 70.236 102.343 

Asystent rodziny 1 1 1 1 1 

Liczba rodzin 17 7 7 10 8 

 
* Świadczenie „dobry start” od 2021 r. obsługiwane i wypłacane jest przez ZUS, dane w tabeli dotyczą 
wniosków złożonych jeszcze w 2020 lecz wypłaconych w 2021.  
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Aktywność w realizacji dodatkowych projektów.  

 

• W ramach OPS prowadzono 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 jako kontynuacja wcześnie realizowanego projektu 
(obowiązek zachowania tzw. trwałości 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.  
 

Wysokość poniesionych wydatków na funkcjonowanie placówki  31.750,82 zł 
 

• Funkcjonowanie Klubów "Senior+" 
 

Funkcjonowanie Klub ,,Senior+” w Dąbrowie. Wysokość poniesionych wydatków  
w 100 % ze środków własnych na funkcjonowanie klubu   24.285,34 zł.  
 
Funkcjonowanie Klub "Senior+" w Żelaznej. Wysokość poniesionych wydatków  
w 100 % ze środków własnych na funkcjonowanie klubu   22.057,75 zł. 

 
Funkcjonowanie Klub "Senior+" w Nowej Jamce. Wysokość poniesionych wydatków  
w 100 % ze środków własnych na funkcjonowanie klubu   14.579,15 zł.  
 
Razem: 60.922,24 zł 
 
(w tym wydatki związane z wynagrodzeniem ) 
 

• Prowadzono współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, które zapewniają bezpłatną 
pomoc specjalistów: prawnika, mediatora, psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, terapeuty od 
spraw uzależnień. 
 

• W 2021 na terenie Gminy organizowane były prace społecznie użyteczne dla 34 osób bez prawa do 
zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 1 marca do 30 listopada 2021. 
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 11.518,50 zł. 
 

Wartość otrzymanego dofinansowania w ramach projektu w 2021 to   6.911,10 zł.  

 

• 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 2021 r. gmina po raz kolejny skorzystała z podprogramu pn. „Nie marnuj żywności” dla 75 osób. 
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ,,Podprogram 2020” 2014-2020 w 2021 r. 
było objętych pomocą żywnościową 158 mieszkańców gminy, zostały wydane im 1236 paczek tj. 
11.856,06 ton żywności. 
 
 

• Na podstawie umowy podpisanej przez Wójta Gminy Dąbrowa z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w 2021 we współpracy  
z sołtysami z terenu Gminy Dąbrowa  zrealizował projekt socjalny polegający na udzieleniu wsparcia 
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osobom starszym, ubogim, samotnym i niepełnosprawnym. Wsparcie polegało na dostarczeniu 200 
mieszkańcom „kopert życia”. W kopercie życia zawarte są informacje zgromadzone podczas 
przeprowadzania wywiadu lekarskiego. Zawierają informacje, które są niezbędne w trakcie udzielania 
pomocy medycznej. Koperta życia adresowana jest do lekarzy i ratowników pogotowia ratunkowego, 
wezwanych na interwencję do domu chorego, a także służb socjalnych. Stanowi nieocenioną pomoc 
w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie. „Koperta życia” przechowywana jest zazwyczaj w lodówce 
oznakowanej charakterystycznym magnesem lub naklejką. Ratownicy medyczni mają ułatwiony 
dostęp do ważnych informacji medycznych mogących uratować życie pacjenta. „Koperta życia” 
ułatwia pracę innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych.      

 

• Zespół Interdyscyplinarny w Dąbrowie w 2021 r. kontynuował autorski program na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie „STOP Przemocy” w Gminie Dąbrowa. Celem programu było 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez zwiększenie 
społecznej wrażliwości, zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy.  Program był skierowany do 
społeczności lokalnej, w tym do osób doznających przemocy, jak i osób stosujących przemoc, 
a także przedstawicieli różnych instytucji.  
 
W ramach akcji istniała możliwość spotkania z psychologiem, uzyskania poradnictwa indywidualnego  
i grupowego, podniesienie kompetencji pedagogów i wychowawców szkół w ramach działań 
interdyscyplinarnych. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie były prowadzone dyżury przez 
specjalistów zajmujących się problemem przemocy. Dyżurował specjalista pracy socjalnej, 
funkcjonariusz Policji, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownik 
socjalny OPS w Dąbrowie oraz pedagog szkolny.  
 
W ramach uruchomionej całodobowej infolinii przeprowadzono 150 rozmów wspierających  
i interwencyjnych. 
 

• W siedzibie budynku OPS funkcjonował Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmował psychoterapeuta 
udzielając  wsparcia osobom i rodzinom, w których występują problemy społeczne. Punkt był czynny 
8 godzin miesięcznie. 

 

 

 

22.06.2021 Pani Roksana Odziomek pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie 
otrzymuje wyróżnienie i tytuł Superbohater Roku Pandemii. 

 

 

 

Wartość pozyskanych środków finansowych na zadania realizowane przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w roku 2021 to kwota: 47.394,67  zł 
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Sieć szkół i przedszkoli 
W  2021 r. funkcjonowały następujące szkoły i przedszkola: 

▪ Szkoły: 
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie  
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie  
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku 

▪ 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 Punktami Przedszkolnymi  nr 1 i nr 2 

przy ul. Opolskiej 37 w Żelaznej (piętro budynku byłego gimnazjum), 
4) Publiczne Przedszkole w Karczowie. 
5) Przedszkole Niepubliczne „Muminkowa chatka” prowadzone przez podmiot prywatny 

w Mechnicach przy ul. Niemodlińskiej 36F.  
 

Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę. 

Nazwa jednostki liczba uczniów/wychowanków 

2017 2018 2019 2020 2021 

PSP Dąbrowa 234 246 223 229 235 

PSP Chróścina 242 238 218 232 242 

PSP Narok 77 94 98 91 93 

           

PG Żelazna 36 16  nie dotyczy   nie dotyczy   nie dotyczy 

           

razem szkoły 589 594 539 552 570 

           

PP Dąbrowa 80 81 80 83 81 

w tym oddział Prądy 30 31 31 33 31 

PP Chróścina 76 79 80 92 93 

PP Narok 78 78 74 76 79 

w tym oddział/punkty przedszkolne Żelazna 33 35 35 39 44 

PP Karczów 39 41 37 29 39 

          

razem przedszkola 273 279 271 280 292 

           

Razem liczba uczniów/wychowanków 862 873 810 832 862 

      

Przedszkole Niepubliczne  

„Muminkowa chatka” 

 nie dotyczy  nie dotyczy  nie dotyczy 13 25 

      

Liczba dzieci w Żłobku w Żelaznej     24 29 

Liczba dzieci wg. stanu na 30 września danego roku 

 

 

Do jednego oddziału (szkolnego) uczęszczało w 2021r. średnio 16,76 dzieci. 
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We wrześniu 2021 r. naukę w szkołach Gminy Dąbrowa rozpoczęło 570 uczniów, a do przedszkoli  
(w tym niepublicznych) uczęszczało 317 dzieci. 

 

Rok szkolny 2020/2021 - Stan na 30.09.2020 

 

 

 
Do przedszkoli uczęszczało 317 dzieci, z następujących roczników: (stan na dzień wrzesień 2021):  

▪ rocznik 2015  75 dzieci  

▪ rocznik 2016  74 dzieci  

▪ rocznik 2017  95 dzieci  

▪ rocznik 2018  71 dzieci  

▪ rocznik 2019  2 dzieci  
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WYNIKI SZKÓŁ 

Egzamin ósmoklasisty 

                   Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku według szkół 

 

  JĘZYK 
POLSKI 

MATEMATYKA 
JĘZYK 

ANGIELSKI 
JĘZYK 

NIEMIECKI 

PSP Dąbrowa 60% 40% 64% nie dotyczy 

PSP Chróścina 63% 57% 79% 59% 

PSP Narok 54% 32% 40% 24% 

Gmina 60% 45% 66% 50% 

Powiat 60% 48% 67% 65% 

Województwo 58% 45% 66% 60% 

Kraj 60% 47% 66% 49% 

 

Wójt Gminy w 2021 r. przyznała stypendia naukowe dla 187 uczniów na łączną kwotę: 28.050 zł. Stypendiów 
sportowych nie przyznano. 

 

Jednostka rodzaj stypendium [szt.] razem 

 NAUKOWE SPORTOWE *  

PSP Dąbrowa 54 0 54 – naukowe 

PSP Chróścina 106 0 106 – naukowe 

PSP Narok 27 0 27 – naukowe 

28 050 zł 187 

*) w okresie pandemii w minimalnym stopniu odbywały się zawody sportowe 

 

NAUKA JĘZYKÓW Rok szkolny 2021/2022 - Stan na 30.09.2021  
W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego:  

języka angielskiego:                  dla 570 uczniów,  

dodatkowego języka obcego niemieckiego :  dla 179 uczniów,  

języka mniejszości narodowej  niemieckiego:      dla 178 uczniów,  

w tym:  PSP Chróścina   dla 112 uczniów, 

 PSP Narok      dla 66 uczniów. 

 

DOWOZY SZKOLNE 
Z dowozów szkolnych korzystało 207 uczniów, co stanowiło ok. 37 % wszystkich uczniów.  
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Kadra pedagogiczna 
W szkołach i przedszkolach publicznych zatrudnionych było 113 nauczycieli na 92,98 etatów, w tym 2 
nauczycieli stażystów; 12,89 nauczycieli kontraktowych; 22,70 nauczycieli mianowanych; 55,39 nauczycieli 
dyplomowanych.  

 

 

 

Na jednego nauczyciela przypadło średnio 9,2 uczniów (łącznie: PSP, PP), w tym średnio 8,6 uczniów  
w szkołach i 10,67 w przedszkolach publicznych (stan uczniów na 30 wrzesień 2021r.). 

 

Liczba etatów nauczycieli w szkołach i przedszkolach w poszczególnych grupach awansu 
zawodowego. 

Jednostka/ 

Stopień 

Stażyści 

(etaty) 

Kontraktowi 

(etaty) 

Mianowani 

(etaty) 

Dyplomowani 

(etaty) 

Łącznie 

(etaty) 

PSP Dąbrowa 1 3 4 15,61 23,61 

PSP Chróścina 0 0,73 8,89 17,35 26,97 

PSP Narok 0 2,14 4,11 8,78 15,03 

PP Dąbrowa 1 3 1,57 3,43 9 

PP Chróścina 0 0,07 2,13 5,08 7,28 

PP Narok 0 2 1,94 3 6,94 

PP Karczów 0 1,95 0,06 2,14 4,15 

Gmina 

Dąbrowa 

2 12,89 22,70 55,39 92,98 

 

Pracownicy administracji i obsługi (stan na 30 IX 2021 r.) 

W szkołach/przedszkolach zatrudnionych było 52 pracowników administracji i obsługi na 48,26 etatach. 

Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna w jednostkach oświatowych(stan na dzień 30 IX 2021). 

2%
14%

24%
60%

Stopnie awansu zawodowego 
nauczycieli w gminie

Stażyści

Kontraktowi

Mianowani

Dyplomowani
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Wydatki oświatowe. 
Wydatki gminy związane z funkcjonowaniem oświaty to 14.211.864,49 zł, co stanowi 29,79% wszystkich 
wydatków. Wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Żłobka w Żelaznej to 726.623,58 zł, 

co razem daje kwotę : 14.938.488,07 zł 

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY w zł  47.711.683,55  100,00% 

Wydatki oświatowe (bieżące i inwestycyjne) 14.211.864,49  29,79% 

Budżetu gminy 

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane  11.289.751,88 23,66% 

Budżetu gminy  

  79,43% 

Wydatków na oświatę 

 

Wydatki gminy w 2021 roku na realizację zadań bieżących w oświacie wynosiły: 14.089.520,85 zł , z czego 

7.466.395,00 zł tj. 52,99 % pokryte zostało z części oświatowej subwencji ogólnej oraz 316.265,00 tj. 2,24 % 

pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przekazanej  

z budżetu państwa (razem finansowanie oświaty z budżetu państwa to 7.782.660,00 zł). 

Dla porównania wydatki w roku 2020 na realizację zadań bieżących w oświacie wynosiły: 12.621.611,88 zł  

z czego 7.103.914,00 zł tj. 56,28 % pokryte zostało z części oświatowej subwencji ogólnej oraz 287.873,00 

pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przekazanej  

z budżetu państwa. (razem finansowanie oświaty z budżetu państwa to 7.391.787,00 zł. 

W porównaniu do roku 2020 wydatki bieżące w oświacie wzrosły o 1.467.908,97 zł 

Dofinasowanie ze strony państwa wzrosło tylko o        390.873,00 zł    

 

 

 

zł12 621 611,88 

zł14 089 520,85 

zł7 391 787,00 zł7 782 660,00 

2020 2021

wydatki bieżące w oświacie w latach 2020-2021
i ich finansowanie z budżetu państwa

wydatki bieżące w oświacie finansowanie oświaty z budżetu państwa
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Na prowadzenie i funkcjonowanie szkół gmina wydatkowała 8.985.116,65zł (stanowi to sumę wydatków 

bieżących na funkcjonowanie szkół, koszty dowozu uczniów, stypendia socjalne itp.) natomiast na 

funkcjonowanie przedszkoli oraz dotacje przedszkolne 5.104.404,20zł (stanowi to sumę wydatków bieżących 

na funkcjonowanie przedszkoli, wysokość przekazanych dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz dotacji na 

dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Subwencja i dotacja; 
7782 660,00 zł; 

55%

Budżet Gminy; 
6306 860,85 zł; 

45%

Wydatki bieżące z podziałem 
na źródło finansowania

Szkoły; 
8985 116,65 zł;

64%

Przedszkola ; 
5104 404,20 zł; 

36%

Podział wydatków bieżących
z podziałem na typ jednostki
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Nazwa jednostki 

wydatki w jednostkach oświatowych w 2021 [zł] 

średnioroczna 

liczba 

oddziałów 

średnie wydatki 

bieżące na oddział 

wydatki bieżące  

na zadania własne 

    

PSP Dąbrowa 14 228.368,68 3.197.161,52 

PSP Chróścina 11,33 304.801,57 3.453.401,79 

PSP Narok 8,0 237.773,61 1.902.188,86 

     

razem szkoły 33,33 256.608,23 8.552.752,17 

     

PP Dąbrowa 4 363.529,39 1.454.117,54 

w tym oddział Prądy 2 272.323,32 544.646,63 

PP Chróścina 4 355.125.28 1.420.501,10 

PP Narok 4 299.653,67 1.198.614,69 

w tym oddział Żelazna oraz 

Punkt Przedszkolny 

nr 1 i nr 2 w Żelaznej 

2    499.925,70 

PP Karczów 2 325.436,09 650.872,17 

      

razem przedszkola 14 337.436,11 4.724.105,50 

    

Razem szkoły/przedszkola 47,33 280.516,75 13.276.857,67 

    

Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy 291.757,18 

Dowozy szkolne 204.120.39 

Dotacja podręcznikowa 76.701,05 

Dotacja za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli poza 

Gminą 

67.611,52 

Stypendia socjalne 25.663,04 

Wynagrodzenie komisji konkursowej na awans zawodowy 

nauczyciela 

600,00 

Wydatki w ramach realizowanych projektów, w tym min. wydatki na 

studia nauczycieli w ramach projektu „Przedszkole przyjazne 2 ” 

10.200,00zł 

20.930,00 

Wydatki w ramach programu Aktywna Tablica, Laboratorium 

Przyszłości, Posiłek w szkole i w domu 

125.280,00 

Wydatki inwestycyjne realizowane w placówkach (w tym min. 

urządzenia zabawowe w PP Narok, Punkty Przedszkole w Żelaznej, 

PP Chróścina, instalacja monitoringu w PSP Chróścina oraz 

utworzenie Sali sensorycznej w PSP Chróścina, projekt przebudowy 

auli w PSP Dąbrowa) 

95.219,04 

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę 27.124,60 

RAZEM OŚWIATA (bez kosztów funkcjonowania Żłobka) 14.211.864,49 
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Wydatki związane z utrzymaniem Żłobka w Żelaznej 726.623,58 

Razem Oświata + koszty Funkcjonowania Żłobka 14.938.488,07 

 

Średnie roczne wydatki bieżące  

na 1 ucznia / wychowanka w 2021 r. 

Szkoły 

(570 uczniów) 

Przedszkola 

(292 wychowanków) 

15 763,36 zł 17 480,84 zł 

 

Średnie roczne wydatki bieżące  

na 1 ucznia / wychowanka w 2020 r. 

Szkoły 

 

Przedszkola 

14 634,57 zł 14 843,50 zł 
  

 

Średnie roczne wydatki bieżące  

na 1 wychowanka w 2021 r.  Żłobku 

Żłobek (29 dzieci) 

25 055,98 zł 

Z powyższej kwoty wydatki w wysokości 8.880,60 zł finansowane są przez rodziców i z otrzymywanej dotacji, 
stanowi to 35% wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w żłobku. 

 

 
 

 

Wydatki statutowe: zakup wyposażenia, utrzymanie systemów komputerowych, usługi BHP, RODO, p.poż, 
wydatki związane z utrzymaniem szkoły takie jak ogrzewanie, prąd, woda, wywóz odpadów, remonty, środki 
czystości itp.  

Wydatki na 
wynagrodzenia; 
11289 751,88 zł; 

79%

Wydatki statutowe; 
2799 768,97 zł; 

20%

Wydatki majątkowe; 
122 343,64 zł; 

1%

Struktura wydatków oświatowych ze względu 
na zadania statutowe, wydatki na 

wynagrodzenia oraz wydatki majątkowe
w 2021r.
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie 

 

Krótka charakterystyka. 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 235 uczniów.  

W 2021 r. szkoła zrealizowała cele i zadania w zakresie edukacji, opieki i wychowania, pomimo utrudnień 
spowodowanych przez epidemię koronawirusa. Nauka w dużej mierze oparta była na pracy zdalnej. Dzieciom 
brakowało kontaktów z rówieśnikami. Również dla nauczycieli forma pracy online była wyzwaniem.  

 

Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej: 

• 1 miejsce Graj w Bio z LO konkurs przyrodniczy, 

• Wyróżnienie Graj w Bio z LO konkurs przyrodniczy, 

• finalistka konkursu Języka Angielskiego o Puchar Dyrektora LO nr 5, 

• Wyróżnienie– Konkurs Literacki Młody Literat – Świat do góry nogami, 

• Wyróżnienie– Konkurs Fotograficzny „Opole z lotu ptaka i w ujęciu wodnym”, 

• Konkurs kulinarny na najciekawszy i zdrowy wypiek Projekt Bio z LO, I miejsce. 
 

Sukcesy w zakresie działalności sportowej: 

• 1 miejsce w Festiwalu Sztafet 4x100 Mistrzostwa Powiatu, 

• 3 miejsce w Festiwalu Sztafet 4x100 Mistrzostwa Województwa, 

• 2 miejsce w PÓŁFINALE POWIATU W PIŁCE HALOWEJ, 

• 3 miejsce w FINALE POWIATU W PIŁCE HALOWEJ, 

• IV miejsce drużynowe dziewczęta starsze Mistrzostwa Powiatu Opolskiego w Biegach Przełajowych, 

• III miejsce Maja Matuszewska Mistrzostwa Powiatu Opolskiego w Biegach Przełajowych, 

• III miejsce drużynowe dziewczęta młodsze Mistrzostwa Powiatu Opolskiego w Biegach Przełajowych, 

• IV miejsce Emilia Półtorak Mistrzostwa Powiatu Opolskiego w Biegach Przełajowych, 

• IV miejsce drużynowe chłopce starsi Mistrzostwa Powiatu Opolskiego w Biegach Przełajowych. 

Nagrody:  

Nagroda w konkursie Dzieci zbierają elektrośmieci organizowany w ramach "Dnia Ziemi z Tropa Verde"  
w kategorii Najaktywniejsza Gmina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSP w Dąbrowie 

 

PSP w Dąbrowie 
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Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

 

▪ Laboratoria Przyszłości 
 
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech, która opiera się na stworzeniu nowoczesnej szkoły, w której zajęcia 
będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów  
i rozwijaniu zainteresowań. 
 
Celem jest  kształtowanie u uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).  
 
W ramach Laboratoriów Przyszłości gmina Dąbrowa  otrzymała wsparcie finansowe na zakup sprzętu 
komputerowego , aby  uczniowie mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten 
sposób praktyczne umiejętności.  
 
 

▪ "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO - Ochrona BIO w Mieście Opolu” 

– bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry - kontynuacja, 

▪ Kreatywna Opolszczyzna-program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej 
zajęcia oparte o  dwujęzyczność, warsztaty programowania i eksperymentów, 

▪ Wy-twórcy, Akadamia Młodego Filmowca, 
▪ Projekt Jesteśmy ważni, 
▪ Zmień styl życia i sięgnij po zdrowie – profilaktyka nadwagi, otyłości i cukrzycy, 
▪ Projekt Umiem Pływać zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III, 
▪ Projekt Pierwsza Klasa czyta sama, 
▪ Wielkanocna i Bożonarodzeniowa zbiórka żywności dla potrzebujących mieszkańców gminy, 
▪ Projekt „Świadomość procentuje”, 
▪ Projekt Fundacji Kulczyk „Podpaski w Każdej szkole”, 
▪ Bijemy rekord: Przerwa na czytanie, 
▪ "Warsztaty o drzewie i w drewnie", akcja "Przytul się do drzewa”,  
▪ Zmień Styl życia, 
▪ Śniadanie daje moc, 
▪ Projekt „Mała książka – wielki człowiek”, 
▪ Czytam, bo lubię-Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, 
▪ Zbiórka artykułów szkolnych oraz zabawek dla Fundacji Mam Marzenie, 
▪ Piżama Party – zbiórka pieniędzy dla Fundacji Gdy liczy się czas, 
▪ Projekt Międzynarodowy Wirtualne Podróże, 
▪ Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja, 
▪ Ogólnopolski projekt Z Ekologią na Ty, 
▪ Zbiórka żywności dla bezdomnych zwierząt ze schroniska, 
▪ Projekt „Złap świąteczny oddech”, 
▪ Dzień Muzyki  - prezentacja talentów uczniów naszej szkoły, 
▪ Bezpieczny Puchatek, 
▪ Dziel się uśmiechem, 
▪ Projekt ogólnopolski „Idą święta, nie o smsie lecz o kartce pamiętaj”-Fundacja „Dbam o Mój 

z@sięg”, 
▪ Forum Młodzieży Gminy Dąbrowa. 
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Remonty i zakupy wyposażenia 

Przeprowadzono następujące prace remontowe: malowanie 2 sal lekcyjnych, zakup mebli do jednej klasy, 
wymieniono tablice na suchościeralne, zakupiono ławostoły do świetlicy, wymieniono rynny na budynku. 

 

Pozyskany sprzęt : 

W ramach projektu "Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża " otrzymano  13 komputerów. 

 

Organizacja zawodów:  

Piłka halowa, Biegi przełajowe. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie im. Gustawa Morcinka 

 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścinie w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 242 uczniów.  

Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. 

 

„Trzeba, żeby dzieci się uczyły, igrając i swawoląc” – słowa Jedrzeja Śniadeckiego 
towarzyszą szkole każdego dnia. 

 

 

Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej: 

▪ Udział w konkursie "Moje drzewo genealogiczne - moja genealogia" – Laureaci, 

▪ "Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi" (Platon) stypendium Marszałka Województwa Opolskiego, 

▪ Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd” – 2 miejsce, 

▪ Udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym - PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ, 

▪ Szkolny Konkurs Plastyczno-Historyczny 1,2,3 miejsce. 

 

Sukcesy w zakresie działalności sportowej: 

 

▪ Udział uczennicy w Ogólnopolskich Zawodach w Gimnastyce Artystycznej - wielokrotne sukcesy  

(1 miejsca), 

▪ International Polish Championship WADF 2021 World Artistic Dance Federation (1 miejsce), 

▪ Powołanie dla bramkarzy z rocznika 2009 na konsultacje selekcyjne (uczeń naszej szkoły), 

▪ Udział w otwartych Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Judo (1 miejsce), 

▪ Drużynowe Młodzieżowe Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu  

- 1 miejsce, 

▪ Półfinał powiatu – Halowa Piłka Nożna - III miejsce, 

▪ Eliminacje gminne – Mini Halowa Piłka nożna – II miejsce. 

 

Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

 

▪ Laboratoria Przyszłości, 
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▪ "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO - Ochrona BIO w Mieście Opolu” 

– bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry - kontynuacja, 

▪ Kreatywna Opolszczyzna-program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej 
zajęcia oparte o  dwujęzyczność, warsztaty programowania i eksperymentów, 

▪ Udział w akcji "Poleć książkę na przerwę zimową", 
▪ Udział uczniów w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 
▪ Światowy dzień Wody 22 marca 2021, 
▪ Światowy Dzień Ziemi, 
▪ Światowy Dzień Kolorowej Skarpetki, 
▪ Zielone lekcje w ramach Święta ziemi , 
▪ Udział w gminnej akcji - Przyjmij wyzwanie Wspólne sprzątanie 
▪ Memoriał Danuty Panufnik  
▪ Projekt pt. „Zwierzęta świata”, realizowanego przez klasę trzecią.  
▪ Projekt „Umiem pływać” zakończony uczniowie klas 2b i 2a uczęszczali na zajęcia pływania  

w Tułowicach.  
▪ Akcja pod nazwą „Zdrowe śniadanie”  
▪ Dzień Kropki   
▪ Kontynuacja projektu edukacyjnego "Dać im nadzieję", 
▪ Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska, 
▪ Leśny Escape Room i Land Art (warsztaty artystyczne z wykorzystaniem naturalnych materiałów),  
▪ Warsztaty DROGA Do CELU , 
▪ Obchody Dnia Misia , 
▪ Udział gminnej akcji "Złap świąteczny oddech",  
▪ Udział i zaangażowanie szkoły podczas wizyty Komisji Konkursowej Europejskiej Nagrody  Odnowy 

Wsi ARGE, 
▪ Warsztaty ceramiczne – Projekt Opolskiego Kuratora zabytków, 
▪ Program dla szkół: Owoce i warzywa w szkole, 
▪ Program dla szkół: Mleko w szkole. 

 

Pozyskany sprzęt 

▪ Pozyskanie sprzętu do sali integracji sensorycznej w ramach akcji Reklama Dzieciom, 

▪ Pozyskanie sprzętu w ramach projektu Kreatywna Opolszczyzna. 

Inne ciekawe i ważne informacje: 

▪ remont toalet w budynku tzw. małej szkoły przy ul. Niemodlińskiej 35, 

▪ remont stołówki i kuchni, 
▪ remont auli, 
▪ zakup sprzętu do sali integracji sensorycznej w ramach programu TVP Reklama dzieciom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSP w Chróścinie 

 
 

PSP w Chróścinie 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku 

 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 93 uczniów.  

Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego oraz  Ogólnopolskiej Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II. 

 

 

Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej: 

• finalista wojewódzkiego konkursu geograficznego. 
 

Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych:  
▪ Laboratoria przyszłości , 

▪   "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO - Ochrona BIO w Mieście 

Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry - kontynuacja, 

▪   Kreatywna Opolszczyzna-program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej 

zajęcia oparte o  dwujęzyczność, warsztaty programowania i eksperymentów, 

▪ „Region Opolski Wysportowany – program walki z otyłością, 

▪ „Gry planszowe w świetlicy szkolnej”,  

▪  Projekt z języka niemieckiego „Deutsch AG”,  

▪ „Lepsza Szkoła”,  

▪ „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”,  

▪  „Postaw na rodzinę”,  

▪ „Młodzi cyfrowi”,  

▪ „Trzymaj formę”,  

▪ „Bieg po zdrowie”,  

▪ „Tłumaczymy żywioły”,  

▪ „Projekt ZUS”,  

▪ Projekt „Dobre bo polskie”,  

▪ Projekt EDUKO  „Bardzo Młoda Kultura”,  

▪ „Zdalna szkoła”,  

▪ Opolskie @ dla podstawówek. Zdalne nauczanie zbliża, 

▪ Ogólnopolska Sieć Edukacyjna , 

▪ Jesteśmy Ważni, 

▪ Projekt „Umiem pływać” , 

▪ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, 

▪ Aktywna Tablica. 

 

Innowacje pedagogiczne.  

Czytanie kluczem do sukcesu, 

Ta ziemia od innych mi droższa. 

 

 

Uzyskane certyfikaty.  

▪ Szkoła Pozytywnej Profilaktyki. Certyfikat Doskonałości,  

▪ Certyfikat Młodzi Cyfrowi. Cyfrowi Rodzice,  

▪ Licencja Organizatora Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, 
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▪ Certyfikat udziału w projekcie  profilaktycznym - „Dbam o mój zasięg – granie na ekranie,. 

  

Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

▪ akcja charytatywna na rzecz Domu Dziecka w Skorogoszczy,  

▪ Paka dla zwierzaka. 

  

Ważne wydarzenia  

 

▪ Dzień Babci i Dziadka on-line, 

▪ Dzień Matki on -line,  

▪ Dzień Dziecka -Dzień Sportu,  

▪ Pożegnanie absolwentów, 

▪ Obchody Dnia Patrona i pasowanie pierwszoklasistów, 

▪ Obchody Dnia Edukacji Narodowej , 

▪ Kiermasz rzeczy używanych,  

▪ Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej,  

▪ Koniec karnawału na wesoło. 

Remonty i zakupy wyposażenia 

▪ Wymiana wykładzin podłogowych,  

▪ Montaż infrastruktury wewnętrznej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,  

▪ Dokończenie wymiany mebli i remontu 2 pomieszczeń szkolnych,  

▪ Malowanie korytarzy przez pracowników szkoły,   

▪ Pozyskanie sprzętu informatycznego z projektów Kreatywna Opolszczyzna, Zdalna Szkoła, 

Laboratoria Przyszłości,  Aktywna Tablica. Opolskie @ dla podstawówek, Zdalne nauczanie zbliża, 

▪ Montaż klimatyzacji,  

▪ Montaż Monitoringu zewnętrznego. 

 

 

 

 

 

PSP w Naroku 

 

PSP w Naroku 
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Publiczne Przedszkole w Dąbrowie oraz Oddział Zamiejscowy w Prądach 

 

Do Publicznego Przedszkola w Dąbrowie w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 81 wychowanków,  
w tym  do oddziału zamiejscowego w Prądach .  

 

Realizacja  projektów i programów edukacyjnych: 

• Przedszkole językowe - Projekt „Dwujęzyczna Opolszczyzna”, 

• udział w projekcie „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”, w ramach którego cztery nauczycielki 

korzystają z bonu edukacyjnego podnosząc swoje kwalifikacje - studia podyplomowe z zakresu 

logopedii klinicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, integracji sensorycznej, języka 

angielskiego, 

• Edukacja daltońska w przedszkolu, 

• Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”(Moc Słów), 

• „Edukacja manualno-sensoryczno- plastyczna Małej Sówki”, 

• udział w programie ,,Czyściochowa akademia’’, kształtującym dobre nawyki higieniczne u dzieci, 

• udział projekcie ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Litery’’: 

Moduły projektu: 
-Mały miś i super tajny projekt 
-Mały miś w świecie emocji 
-Zmisiowany ekokalendarz 
-Misiowe laboratorium czterech żywiołów 
-Dbamy o zdrowie z małym misiem 
-Czytamy razem z Małym Misiem 
-Kodujemy razem z Małym Misiem 
-Opowiem Wam o Polsce 

• „Jesienne warsztaty literackie 2021" prowadzone przez Misiową Mamę - Anetę Konefał. 

Szczególne osiągnięcia (np. certyfikaty) 

• certyfikat ” Wzorowej Placówki Małego Misia” za ukończenie wszystkich modułów, 

• I miejsce Kingi Żytyńskiej za udział w konkursie wojewódzkim ,,Projekt Kartki Świątecznej 2021’’. 

Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

• współpraca z Ratownictwem Wodnym z Opola – przeprowadzenie instruktażu pierwszej pomocy  

w przedszkolu, 

• współpraca z Teatrem Młodego Pokolenia – spektakle w przedszkolu ,,O psie, który jeździł koleją’’, 

,,Złota rybka’’, 

• warsztaty z Labiq (Bakterie), z ceramiki, muzyczne z bum rurkami  oraz z filharmonii, Akademia 

programisty (robotyka), iluzjonisty,  

• dogoterapia spotkanie z pudlem (zorganizowane przez rodzica), 

• wycieczka do gospodarstwa z alpakami, 

• wycieczka do kina,  

• wycieczka do Nadleśnictwa Opole, 

• wycieczka do Opole do ,,Zaczarowanego Świata’’ (pracownie eksperymentalne), 

• udział w akcji ,,Złap świąteczny oddech’’ – współpraca z GOKiR, 

• realizacja w przedszkolu preorientacji zawodowej poprzez spotkania z: bibliotekarką, strażakami,  

wycieczki do ogrodnika – zapoznanie z zawodem, 

• współpraca z GOKiR w Dąbrowie podczas organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 

przygotowanie serduszek,  
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• zbiórka charytatywna dla zwierząt w schronisku, 

• współpraca z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedą, 

• współpraca z rodzicami np. przy organizacji uroczystości. 

 

Inne ciekawe i ważne informacje 

Dbając o wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola i wspierając rozwój dzieci w placówkach 
organizowane są zajęcia logopedyczne, rytmiczne. 

 

Przedszkole uczestniczyło w akcjach: 

• związanych z rozwijaniem wrażliwości na osoby chore  

- ,,Dzień Piżamy’’ – zjednoczenie się z dziećmi z chorobami nowotworowymi, 
- ,,Dzień kolorowej skarpetki’’ - dzień osób z zespołem Downa, 

• związanych z ochroną środowiska: Dzień Drzewa, Dzień Jeża, Dzień Ziemi, 

• związanych ze zdrowym odżywianiem: ,,Dzień dyni’’ ,,Dzień jabłka’’ ,,Dzień buraka’’, 

• ,,Szkoła do hymnu”- patriotyczna, 

• Międzynarodowym Dniu Kropki - święto kreatywności, odwagi i zabawy. 

Przedszkole organizowało dni wzmacniające dobry klimat w grupie:  

• Dzień przedszkolaka,  

• Pasowanie na przedszkolaka, 

• Dzień Chłopaka,  

• Dzień Edukacji Narodowej,  

• Dzień Pluszowego Misia 

• Dzień latawca - promuje zrozumienie między ludźmi na całym świecie. 

Pozyskany sprzęt : 

• sprzęt nagłaśniający z mikrofonami, 

• dywan interaktywny FlySky, 

• czujnik jakości powietrza i oczyszczacz powietrza – Air Clinic w ramach programu ,,Opolskie Oddycha 

– Mali Pogromcy Smogu’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
PP Prądy 

 

PP Prądy 
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Publiczne Przedszkole w Chróścinie 

 

Do Publicznego Przedszkola w Chróścinie  w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 93 wychowanków. 
Dzięki dokonanej w 2020 r. rozbudowie przedszkola, wszystkie zgłoszone do przedszkola dzieci zostały 
przyjęte, a do tej pory w tym przedszkolu występował problem z wystarczającą liczbą miejsc. 

  

Realizacja projektów i programów edukacyjnych: 

• „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program ogólnopolski, 

• „Mamo, tato – wolę wodę” – projekt ogólnopolski, 

• „EkoEksperymentarium” – gra ekologiczna online pod patronatem Ministerstwa Klimatu  

i Środowiska, 

• „Akademia Aquafresh”- projekt ogólnopolski, 

• „Klub Super Wiewiórka” PCK Oddział Opole- projekt ogólnopolski,  

• przegląd ząbków dzieci w Dentobusie, 

• edukacja daltońska w przedszkolu- wprowadzenie elementów planu daltońskiego, 

• projekt edukacyjny „Emocja” – program międzynarodowy, 

• Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF – program międzynarodowy, 

• udział w akcji „Szkoła do hymnu”. 

 

Innowacje pedagogiczne/edukacyjne: 

• „MALI BADACZE”  dobre praktyki, 

• „Plastek i przyjaciele” – projekt edukacyjny. 

 

Działalność charytatywna 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, 

• „Serduszko dla orkiestry – udział w akcji WOŚP we współpracy z  PSP w Dąbrowie, 

• współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

Ważne wydarzenia w życiu przedszkola: 

• Dentobus w przedszkolu, 

• Magik w przedszkolu, 

• Dzień św. Patryka, 

• Spotkanie z alpakami , 

• Wycieczka do zamku książęcego w Niemodlinie , 

• Spotkanie  z egzotycznymi zwierzętami (gady, płazy) , 

• „O psie, który jeździł koleją” – teatrzyk w przedszkolu,  

• Dzień przedszkolaka,  

• Wycieczka do opolskiego ZOO,  

• Dzień chłopaka,  

• Święto pieczonego ziemniaka,  

• Próbna ewakuacja,  

• Dzień Nauczyciela, 
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• Pasowanie na przedszkolaka,  

• Święto odzyskania niepodległości połączone z akcją „Szkoła do hymnu” , 

• Dzień Życzliwości , 

• Dzień Pluszowego Misia,  

• Spotkanie z Mikołajem i Śnieżynką w przedszkolu,  

• Uroczysty obiad wigilijny.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PP Chróścina 

 

PP Chróścina 

 

PP Chróścina 

 
 

 

PP Chróścina 
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Publiczne  Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku  
z Punktami Przedszkolnymi Nr 1 i Nr 2 w Żelaznej   

 

Do Publicznego Przedszkola w Naroku  w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 79 wychowanków,  
w tym do Punktów Przedszkolnych w Żelaznej. 

 

Publiczne Przedszkole  im. św.  Franciszka z Asyżu w Naroku od lat charakteryzuje się działalnością edukacyjną 
nastawioną na ekologię. Nauczyciele w swojej pracy prowadzą działalność innowacyjną, stosują  „dobre 
praktyki” i nowatorskie metody nauczania.  

 
W przedszkolu udziela się pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w razie potrzeb prowadzone jest  wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka.  Nauczyciele systematycznie pozyskują wiedzę i nowe kompetencje w toku 
szkoleń (stały dostęp do szkoleń i webinariów – szkolna.24) oraz studiów podyplomowych na kierunkach 
zgodnych z polityką kadrową przedszkola. 
 
Przedszkole promuje swoją działalność poprzez media społecznościowe: głównie poprzez  stronę 
internetową: www.przedszkolenarok.szkolnastrona.pl 
 

Realizacja dodatkowych projektów oraz innowacji pedagogicznych: 

• Program edukacyjno-wychowawczy „W krainie łagodności”, 

• Programy nauczania języka angielskiego w przedszkolu, 

• Program nauczania religii, 

• „Edukacja ekologiczna na etapie przedszkolnym”, 

• „Wymiar europejski - Przedszkolak w Europie”, 

• „Terapeutyczne walory aktywności muzyczno-ruchowej”. 
 

Ważne wydarzenia w życiu przedszkola 

• cykliczne – comiesięczne akcentowanie urodzin Jubilatów -  przedszkolaków – zgodnie z brzmieniem 
II celu priorytetowego na rok szkolny 2020/2021  oraz 2021/2022 – promowanie zdrowych nawyków 
żywieniowych, wskazanie alternatywy dla słodyczy  w toku zdrowego urodzinowego party  - „Wesołe 
smoothie z wiodącą literą w tle”, 

• zajęcia ekologiczno – przyrodnicze w ogrodzie w 4 porach roku – zagospodarowanie rabaty 
kwiatowej, warzywnej, ogrodu Findusa, szklarenek oraz ślimaka ogrodowego (eko- uprawa szpinaku, 
kwiatów jadalnych, ziół, rukoli i jarmużu), 

• wirtualne spotkania okolicznościowe udostępnione w przestrzeni internetowej  
„Muzyczne impresje z okazji Dnia Babci i Dziadka”,  
„Kwadransik dla Rodziny”,  
„Św. Franciszek z Asyżu i pierwsza szopka bożonarodzeniowa”  
– historia inspirowana teatrem kamishibai   wg Don Bosco, 

• wizyta Dentobusa w PP Narok - nagranie filmu promującego akcję z wykorzystaniem wizerunku  
PP Narok, jego podopiecznych i otoczenia (ogród przedszkolny), 

• Integracyjny Dzień Dziecka w PP Narok , PP nr 1 i PP nr 2 w Żelaznej z udziałem Wójt Gminy Dąbrowa  
Pani Katarzyny Gołębiowskiej – Jarek oraz Dyrektora GZEASziP  Pana Grzegorza Jeziorańskiego – 
„Zieloną drogą biegam po zdrowie” – bieg  jako  punkt kulminacyjny spotkania, 

• wizyta Komisji Konkursowej w ramach konkursu Marszałka Województwa Opolskiego „Piękna Wieś 
Opolska 2021” oraz „Najlepszy Projekt Odnowy Wsi”– PP Narok jako „Przystanek smaków”, 
prezentacja scenki artystycznej: „Franciszkowa pszczoła do Ciebie woła – chroń nas!”, 

• opracowanie wniosku projektowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 
2021 -2025 przez zespół nauczycieli PP Narok, 

• obchody XII rocznicy nadania imienia Patrona placówce: „Dawno temu w Gubbio…”  

http://www.przedszkolenarok.szkolnastrona.pl/
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• wizyta starszych grup przedszkolnych (dzieci 5- 6- letnie)  w Archiwum Państwowym w Opolu – udział 
w lekcji archiwalnej pt.: „Mówiące znaki władzy”,  

• udział PP Narok w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)  #Szkoła pamięta  - „wspomnienie ludzi, 
którzy zapisali się w historii”, 

• udział w akcji MEiN  #Szkoła do hymnu, 

• organizacja V Balu przyjaciół św. Franciszka z Asyżu – z udziałem Wodzireja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole w Karczowie 

 
Do Publicznego Przedszkola w Karczowie w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 39 wychowanków. 
 

 
Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej 

Udział w kampanii #OpolskieOddycha - Mali Pogromcy Smogu realizowanej we współpracy z firmą 

MULTiSERWIS – otrzymanie nagrody – Sensor jakości powietrza Airly wraz z abonamentem na 12 miesięcy 

oraz oczyszczacz powietrza Air Clinic. 

       
Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

▪ KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY – udział w programie edukacyjnym, 
▪ CZYSTE POWIETRZE – udział w programie edukacyjnym, 
▪ DZIECI UCZĄ RODZICÓW III edycja - udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, 
▪ GRAMY W ZIELONE – udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym, 
▪ udział w akcji MEiN – #Szkoła do hymnu, 
▪ udział w akcji MEiN – RAZEM NA ŚWIĘTA. 

 

Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

▪ udział w akcji: Zbieramy Nakrętki Dla Bartusia, 
▪ zbiórka zużytych baterii, 
▪ współpraca z Filią Biblioteczną w Karczowie, 
▪ współpraca z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
▪ udział w akcji Sprzątanie świata. 

 

PP w Naroku 

 

PP w Naroku 
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Ważne wydarzenia: 

▪ Bal karnawałowy, 
▪ Powitanie Wiosny, 
▪ Dzień Dziecka na placu zabaw, 
▪ Alpaki z wizytą, 
▪ wycieczka do ZOO w Opolu, 
▪ DENTOBUS – odwiedziny mobilnego gabinetu stomatologicznego, 
▪ Dzień Przedszkolaka, 
▪ Teatrzyk – O psie, który jeździł koleją, 
▪ Dzień chłopaka, 
▪ Dzień dziewczynki, 
▪ Dzień pieczonego ziemniaka, 
▪ Dzień makaronu, 
▪ Dzień dyni, 
▪ Teatrzyk Calineczka, 
▪ Bezpieczeństwo na wsi – spotkanie z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, 
▪ Dzień postaci z bajek, 
▪ Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, 
▪ Tydzień kolorowej kredki, 
▪ Andrzejki, 
▪ Wizyta Mikołaja, 
▪ Spotkanie z magikiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP w Karczowie 

 

PP w Karczowie 
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PUBLICZNY ŻŁOBEK                             

W ŻELAZNEJ 
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Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelaznej  1 października 2019 r. 

Rozpoczęcie sprawowania opieki nad dziećmi   1 stycznia 2020 r. 

Maksymalna liczba miejsc    30 dzieci 

 

Liczba dzieci uczęszczających do żłobka stan na 01.01.2020 13 dzieci 

Liczba dzieci uczęszczających do żłobka stan na 31.12.2020 24 dzieci 

Liczba dzieci uczęszczających do żłobka stan na 31.12.2021 29 dzieci 

 

Na utrzymanie Publicznego Żłobka w Żelaznej w 2021 gmina wydatkowała 726.623,58 zł 

(wynagrodzenia, ogrzewanie, energia elektryczna, wyposażenie, materiały itp.) 

z tego opłaty wnoszone przez rodziców to kwota     194.557,51 zł 

a kwota dofinansowania z budżetu państwa to      62.980,00 zł 

Żłobek zatrudnia opiekunki oraz pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 9 3/8 etatu,  
( etaty opiekunek – 5, etaty administracji i obsługi – 4 3/8). 

Tegoroczne hasło przewodnie podejmowanych działań Publicznego Żłobka w Żelaznej  to: 

„Okażcie dzieciom, że je kochacie. Zapewnijcie warunki, by mogło się uczyć i samo decydować.  
Bądźcie trenerami – mobilizujcie do podejmowania wyzwań i cieszcie się z jego dokonań”   
 

Wszelkie działania podejmowane przez kadrę Publicznego Żłobka w Żelaznej kierowane są na dziecko 
i zaspokajanie jego potrzeb. W Żłobku stawia się na towarzyszenie dziecku w rozwoju. 

Zasadniczym elementem towarzyszenia jest: 

• umiejętność opiekuna polegająca na byciu „obok, równolegle do dziecka”, 

• codzienna koncentracja uwagi na dziecku, 

• tworzenie atmosfery pogody, spokoju oraz życzliwości, 

• poszanowanie godności osobistej dziecka, 

• przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób. 
 

W takich warunkach dziecko jest najbardziej aktywne i najbardziej skupione na zabawie,  
może rozwijać się we wszystkich sferach. 
 

W roku 2021 dokonano termomodernizacji budynku – wykonano ocieplenie,  nową elewację, 
zamontowano panele fotowoltaiczne. 

      

 

 

 

 

  

           

Publiczny Żłobek w Żelaznej 

 

Publiczny Żłobek w Żelaznej 
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W żłobku odbywają się imprezy cykliczne, zgodnie z rocznym kalendarzem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone zajęcia nawiązują do miejscowych tradycji.  
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Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (GOKiR) 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, funkcjonujący jako 
samorządowa instytucja kultury, zajmuje się kreowaniem  
i upowszechnianiem kultury.  

Jest to działalność wielokierunkowa związana z organizacją imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, cyklicznych zajęć dla różnych 
grup społecznych jak też prowadzeniem świetlic wiejskich na terenie 
gminy Dąbrowa. 

Rok 2021, to kolejny rok epidemii COVID, kiedy to działalność GOKIR na bieżąco musiała być 
modyfikowana do ograniczeń związanych ze zmieniającymi się przepisami. Oferta GOKiR została dostosowana 
do pandemicznej rzeczywistości. Wiele ciekawych akcji przeprowadzono z wykorzystaniem internetu  
i mediów społecznościowych.   

Wybrane działania Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w 2021 roku: 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeprowadzona w sieci, z koncertami online, transmisjami na 
żywo ze sztabu WOŚP oraz z „Puszczenia światełka do nieba”. 

Turnieje i wydarzenia sportowe: Strefa Kibica- boiska LZS Mechnice,  Dębowe Biegi Przełajowe.  

Amatorski Ruch Artystyczny: Pracownia Rękodzieła Artystycznego, Ognisko gry na gitarze, Gminna 
Orkiestra Wind Power, Studio Piosenki.  

Działania w sieci: kącik kulinarny, Dzień Babci i Dzień Dziadka. 

Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe: „Walentynka jest kobietą” – internetowy koncert życzeń,  
I Gminna Parada Wozów Strażackich, „Święto Rodziny” – piknik rodzinny na boisku w Dąbrowie,  
„Noc Świętojańska” w parku w Chróścinie, Gminne Dożynki w Niewodnikach, Kino plenerowe,  
XII Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „Zamczysko 2021”, Festiwal Filmowy w parku w Dąbrowie.   

Konkursy: „Wielkanoc w moim domu”, „Moja mama jest 8 cudem świata”, „List dla św. Mikołaja”. 

Działania podczas ferii: zabawa internetowa na motywach bajek w 3 kategoriach: sportowa, artystyczna 
i gry logiczne. 

Działania podczas wakacji: „Wy-twórcy.pl” Akademia młodego filmowca, Akademia młodego Artysty 

Profilaktyka: 

„Przymierz się do zdrowia” – warsztaty samobadania piersi, 

„Przyjmij wyzwanie- wspólne sprzątanie”- wydarzenie społeczno- edukacyjne. 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 

Bajkowe Ferie z GOKiRem 

Dzień Babci i Dzień Dziadka „Walentynka jest kobietą” 

Pracownia Kulinarna Pracownia Rękodzielnicze 

„Wielkanoc w moim domu” Pracownia Kulinarna 
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I Gminna Parada Wozów Strażackich 

 

Przyjmij wyzwanie-wspólne sprzątanie 

„Moja mama jest 8 cudem świata” 
Święto Rodziny 

Noc Świętojańska          Strefa Kibica 

Aktywna i zdrowa 

 

 

„Wy-twórcy.pl” Akademia młodego filmowca 
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Aktywna i zdrowa Kino plenerowe 

Dożynki Gminne 
„Zamczysko 2021” 

Dębowe Biegi Przełajowe 

Przymierz się do zdrowia 

Festiwal Filmowy  

List dla św. Mikołaja 
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Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie jest wydawcą biuletynu informacyjnego „Życie Gminy 
Dąbrowa”. Miesięcznik jest publikacją w której poruszane są ważne tematy związane  z aktualnymi 
wydarzeniami, przedsięwzięciami, inwestycjami, a także tematyka społeczna i kulturalna.  
Miesięcznik ukazuje się każdego miesiąca w nakładzie 3 000 egzemplarzy. Trafia do punktów zlokalizowanych 
na terenie gminy, a także bezpośrednio do mieszańców poprzez kolportaż. 

 

 

 

ŻYCIE GMINY DĄBROWA 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie  z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 2 w Dąbrowie, 

prowadzi 3 filie biblioteczne: 

Filia Biblioteczna w Chróścinie ul. Niemodlińska 8 

Filia Biblioteczna w Karczowie ul. Szkolna 2 

Filia Biblioteczna w Żelaznej ul. Opolska 58 

 

Księgozbiór na 31.12.2021 r. obejmował 27.254 egzemplarzy, zarejestrowanych było 640 czytelników. 

 

W Gminnej Bibliotece w Dąbrowie oraz w filiach w Chróścinie, Karczowie i Żelaznej funkcjonuje  
10 ogólnodostępnych stanowisk komputerowych  z bezpłatnym dostępem do Internetu.  
Użytkownicy i czytelnicy mogą również skorzystać z drukarki oraz skanera. 

 

Działalność Biblioteki 

 

Pandemia koronawirusa częściowo ograniczyła dostęp do usług bibliotecznych oraz realizację wcześniej 
zaplanowanych imprez i zajęć edukacyjnych.  

 

Działania, które zostały przeprowadzone w 2021 r. to : 

   

▪ Usługa „Książka na telefon”. Bibliotekarze dostarczają książki do domów naszych seniorów i  osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Prezentacja wystawy „z Kresowego Albumu ” w filii bibliotecznej w Karczowie. 

 
▪ Prezentacja wystawy „Śpiewajmy Tuwima ” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie. 
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▪ Prezentacja wystawy „A jak już będę tam, na górze to czasem tu do was na ziemię zejdę. Życie  

i twórczość Agnieszki Osieckiej” w GBP w Dąbrowie oraz filiach bibliotecznych w Chróścinie  

i Karczowie. 

 

▪ Udział w akcji „Zaczytane Opolskie” promującej czytelnictwo i literaturę polską w Gminnej Bibliotece 

Publicznej  w Dąbrowie odbyło się spotkanie autorskie z Jolantą Kosowską. 

 
▪ Prezentacja wystawy „Anatomia zbrodni literackiej ‘’w GBP W Dąbrowie i filii bibliotecznej w Żelaznej. 

 
▪ Udział w akcji „Narodowe Czytanie ”, Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie włączyła się w X 

edycję Narodowego Czytania, organizowanego pod patronatem Prezydenta RP.  Ubiegłoroczną 

lekturą była „Moralność pani Dulskiej ” Gabrieli Zapolskiej. Spektakl odbył się na dziedzińcu 

zamkowym w Dąbrowie a w role aktorów wcielili się radni Rady Gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, który skierowany jest do wszystkich dzieci  

w wieku przedszkolnym ( 4-6  lat). Organizatorem projektu jest Instytut Książki w ramach 

ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo we współpracy z bibliotekami publicznymi. 

Biblioteka otrzymała certyfikat udziału w projekcie za rozwijanie pasji do czytania wśród dzieci. 

▪ Udział w projekcie „ Potomkowie Kapitana Nemo- 7 Wspaniałych”. Porozumienie z Miejską 

Biblioteką  Publiczną  w Opolu, zadanie dofinansowane ze środków Fundacji BGK. Projekt – gra 

planszowa skierowana dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat. 

 

Biblioteka działa w oparciu o dotację przekazywaną z budżetu gminy, której wysokość w 2021 r. wyniosła 
260.000 zł.  

Biblioteka złożyła wniosek do konkursu w ramach Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 
2 Kierunek Interwencji 2.1”Infrastruktura bibliotek 2021-2025” na dofinansowanie zadania „Centrum 
Aktywności Lokalnej – przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę 
publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji “ i otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego na kwotę: 1.429.980,00 zł.   

Wartość całego projektu została w 2021 r. oszacowana na 2.102.912,00 zł.  

„Moralność Pani Dulskiej” Gabriela Zapolska 

 

„Moralność Pani Dulskiej” Gabriela Zapolska 
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W  roku 2021 r. ogłoszono przetarg na zakup, dostawę, montaż dźwigu hydraulicznego, platformy pionowej 
zewnętrznej oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 286.100,00 zł.  

 

W ramach projektu i pozyskanych środków planuje się zaaranżować i wyposażyć pomieszczenia na 
funkcjonalne strefy takie jak: 

Wypożyczalnia i czytelnia. 

Strefa dziecięca „książkolandia” .  

Kawiarenka. 

Strefa aktywnego Seniora.  

Strefa młodzieży z salką kinową.  

Strefa wolnej kultury. 

Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością, a w wyposażonych pomieszczeniach 
zastosowane będą nowoczesne media.  

 

Wniosek konkursowy został opracowany przez Urząd Gminy Dąbrowa.   

Zadanie jest realizowane w ścisłej współpracy Biblioteki z Urzędem Gminy Dąbrowa – szczegółowy opis 
zadania znajduje się w rozdziale Opieka nad zabytkami. 

Biblioteka otrzymała również dofinansowanie w kwocie 6.462,00 zł  do zadania w ramach Programu 
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0“ Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek 
publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wizualizacja biblioteki 
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INNE INFORMACJE 
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OPIEKUN PODWÓRKOWY (PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI) 

 

• Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach i związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 i innych chorobach zakaźnych oraz poleceniem Wojewody Opolskiego 

podjęto decyzje w sprawie czasowego zawieszenia działalności Placówki Wsparcia Dziennego  

w Dąbrowie w okresie: 

 

od 1 stycznia 2021 r. do 9 czerwca 2021 r. 

 

Pomimo zawieszonej działalności Wychowawca Podwórkowy prowadził zajęcia z uczestnikami   

w formie hybrydowej poprzez media społecznościowe, nagrywał filmiki, które były udostępnianie na 

platformie oraz był w aktywnym kontakcie z dziećmi i rodzicami.   

 

Od 10 czerwca 2021 r. wznowiona została działalność Placówki Wsparcia Dziennego. Zajęcia 

prowadzone były w trybie stacjonarnym. 

 

 

KLUBY SENIORA 

 
Na terenie Gminy Dąbrowa w 2021 r. funkcjonowały:  

Klub Senior + w Dąbrowie, Klub Senior + w Żelaznej, Klub Senior + w Nowej Jamce 

oraz   

Klub Seniora w Naroku – prowadzony przez organizację pozarządową (Towarzystwo Społeczno Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu). Klub Seniora w Naroku nieodpłatnie korzysta z pomieszczeń 

świetlicy wiejskiej w Naroku. 

 

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach i związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 i innych chorobach zakaźnych oraz poleceniem Wojewody Opolskiego podjęto 

decyzje w sprawie czasowego zawieszenia działalności Klubu Senior +  w Dąbrowie , Nowej Jamce i Żelaznej  

w miesiącach od 1 stycznia 2021 r. do 9 czerwca 2021 r. 

Pomimo zawieszonej działalności Koordynator Klubu Senior + prowadził zajęcia zdalnie poprzez media 

społecznościowe. Działalność Klubów seniora została wznowiona od 10 czerwca 2021 r.  

Zajęcia w Klubach były prowadzone 2 razy w tygodniu.  Do każdego klubu uczęszczało 15 seniorów. 

 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie Gminy Dąbrowa nie funkcjonują podmioty lecznicze zarządzane przez gminę. Opiekę medyczną 

zapewniają 3 przychodnie niepubliczne w Dąbrowie, Chróścinie oraz w Żelaznej. W przychodni w Dąbrowie 

w 2021r. uruchomiony był punkt szczepień przeciwko covid-19.  

Na terenie gminy Dąbrowa funkcjonują 3 gabinety stomatologiczne: w Dąbrowie oraz w Chróścinie (w tym  

2 posiadają zawartą umowę z NFZ).  

Na terenie Gminy funkcjonują 2 punkty apteczne. 
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DENTOBUS DLA DZIECI Z GMINY DĄBROWA 

 

Na mocy zawartego porozumienia z podmiotem leczniczym zapewniona została systematyczna opieka 

stomatologiczna nad uczniami i wychowankami, poprzez m.in.: wykonywanie świadczeń 

ogólnostomatologicznych, profilaktycznych i współpracę z dyrektorami szkół w zakresie edukacji zdrowotnej 

i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy. Usługa jest realizowana w mobilnym punkcie tj.  

w dentobusie. W 2021 roku w związku z obostrzeniami pandemicznymi usługa była realizowana tylko  

w przedszkolach. 

 

 

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 obsługiwanych 
przez Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej. Gmina Dąbrowa jest organizatorem transportu 
w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli, korzystanie z tych linii jest dostępne dla wszystkich 
mieszkańców. Mieszkańcy takich miejscowości jak Lipowa, Nowa Jamka, Siedliska, Narok, Niewodniki, Żelazna 
oraz Prądy sygnalizują, że ilość połączeń komunikacyjnych obsługiwanych przez autobusy PKS jest 
niewystarczająca. Na zapewnienie kursowania autobusów w czasie roku szkolnego na trasie Prądy-Opole-
Prądy Gmina wydatkowała 22.900,00 zł. 

Miejscowości Chróścina oraz Mechnice obsługiwane są przez autobusy Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Opolu. W celu utrzymania tych połączeń komunikacyjnych Gmina Dąbrowa przekazuje 
corocznie Miastu Opole dotację na dofinansowanie przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej . 

W roku 2021 kontynuowane były prace nad „Planem Integracji Publicznego Transportu Zbiorowego 
na obszarze Aglomeracji Opolskiej”. Gmina Dąbrowa aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu tego 
dokumentu i zgłosiła szereg potrzeb występujących na terenie miejscowości gminy.  

Problem braku wystarczającej liczby połączeń komunikacyjnych do Opola z poszczególnych 
miejscowości gminy jak też do miejscowości Dąbrowa, w której zlokalizowane są główne usługi gminne, należy 
do najczęściej zgłaszanych przez  mieszkańców.  

Zapewnienie usług transportu publicznego wymaga współdziałania sąsiadujących ze sobą gmin,  
a także przeznaczenia na ten cel znacznych środków finansowych.  
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PODSUMOWANIE 
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Rok 2021 to czas kiedy osiągnęliśmy zamierzone cele i skutecznie sięgaliśmy po środki 

pozabudżetowe. Pomimo trwających przez cały rok ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, 

możemy dzisiaj poszczycić się spektakularnymi sukcesami. To efekt intensywnej pracy i współdziałania Urzędu 

Gminy Dąbrowa ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz sołectwami 

Gminy Dąbrowa. 

 

W 2021 r. otrzymaliśmy prestiżowe nagrody takie jak: 

 

• Srebro w Europejskim Konkursie Odnowy Wsi organizowanym przez ARGE 

• wyróżnienie w konkursie „Najlepsza przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego” organizowanym 

przez Marszałka Województwa Opolskiego, dla Parku w Niewodnikach 

• Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii Debiut Samorządowy  w konkursie 

organizowanym przez Opolską Izbę Gospodarczą 

 

 

Gmina Dąbrowa w swoich działaniach utożsamia się z ideą tegorocznej edycji Europejskiego Konkursu 

Odnowy Wsi „Lokalne odpowiedzi  na globalne wyzwania”. 

 

Gmina Dąbrowa stoi wobec globalnych wyzwań takich jak: zachowanie zasady zrównoważonego 

rozwoju, równomierny rozwój obszarów wiejskich,  aktywizacja mieszkańców, przeciwdziałanie bezrobociu  

i marginalizacji społecznej, przeciwdziałanie depopulacji. 

 

Odpowiedzią na te wyzwania jest podejmowanie wszechstronnych działań związanych  

z budowaniem infrastruktury technicznej jak i infrastruktury społecznej. 

 

W 2021 r Gmina Dabrowa przeznaczyła rekordowe środki na inwestycje, było to aż 10.085.330,76 zł 

co stanowi 21,13 % ogólnych wydatków budżetu wynoszącego po stronie wydatków 47.711.683,55 zł. 

 

Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć: 

• przebudowanie i wyremontowanie 8 km dróg gminnych, 

• przeprowadzenie termomodernizacji budynku Żłobka w Żelaznej, 

• rozpoczęcie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Dąbrowa wraz z modernizacją wnętrza 

budynku, 

• zakup zabytkowego pałacyku w Chróścinie wraz z pozyskaniem w darowiźnie części zabytkowego 

parku, 

• utworzenie świetlicy w Lipowej (budynek po gruntownej przebudowie), 

• prowadzenie programów związanych z dopłatami do wymiany przestarzałych źródeł ciepła (program 

dopłat do wymiany pieców), 

• realizacja projektów związanych z zachowaniem bioróżnorodności. 

 

 



 

 

 

160 

 

W roku 2021 r. koncentrowaliśmy się nad pozyskiwaniem nowych inwestorów i tworzeniem zachęt, 
aby inwestowali właśnie na terenie naszej gminy. To z myślą o nich doszło do uchwalenia planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dąbrowa  i części obrębu Karczów  
i utworzenia w ten sposób nowej strefy inwestycyjnej dla przedsiębiorców. 

 

Należy również zaakcentować  działania skierowane bezpośrednio do mieszkańców: 

• wypracowanie nowych form komunikacji w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez COVID 
( szkołach powszechna stała się nauka zdalna, pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa dzięki 
wdrożonemu w Elektronicznemu Obiegowi Dokumentów mogli bez przeszkód pracować zdalnie, 
preferowany był kontakt z wykorzystaniem platformy E-Puap, poczty elektronicznej lub poczty 
tradycyjnej, instytucje kultury zaproponowały udział w wielu wydarzeniach i inicjatywach w formie 
online), 

• zaproponowanie w czasie COVID nowych form pomocy skierowanych do osób starszych  

i osób niepełnosprawnych takich jak np. kurier społeczny, 

• aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy, 

• utworzenie Forum Młodzieży Gminy Dąbrowa. 

 

Okres pandemii spowodował, że powstały nowe problemy, które trzeba było rozwiązać, takie jak 
absencja pracowników, trudności związane z realizacją zamówień, dostaw towarów i usług, trudności  
z wyłonieniem wykonawców w postępowaniach przetargowych, trudności z terminową realizacją dużych 
zadań inwestycyjnych. 

 

Realizujemy także zadania, których zakończenie ze względu na skomplikowane procedury 
administracyjne i konieczność uzyskania wielu uzgodnień i zezwoleń zakończą się dopiero w 2022 r, 
należą do nich Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie oraz 
opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi – ul. Sokolnicka w Dąbrowie. Trwa 
również aktualizacja dokumentacji projektowej zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  
w Skarbiszowie”, gdzie trzeba dotrzeć do nowych właścicieli gruntów i uzyskać ich zgody na przebieg 
sieci kanalizacyjnej.  

 

Sprawne przeprowadzenie wielu zadań wymaga współpracy z wieloma podmiotami. Szczególnie 
cenimy sobie współpracę z: 
 

• Wojewodą Opolskim (czas zagrożenia COVID, współpraca przy realizacji programów rządowych),  

• Samorządem Województwa Opolskiego (termomodernizacje obiektów gminnych, przebudowa i 
remonty dróg, projekty związane z ochroną powietrza, projekt Life, inne projekty dofinansowane z 
RPO WO i PROW),  

• Prezydentem Miasta Opola (dofinansowanie inwestycji gminnych: 500.000 zł na zakup zabytkowego 
pałacyku w Chróścinie),  

• Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu (projekty prospołeczne, między innymi 
związane z usługą kuriera Społecznego w czasie COViD), 

• Partnerstwa Borów Niemodlińskich (pozyskanie środków na realizację projektu związanego 
 z rewitalizacją zabytkowej części Ciepielowic). 

 

 
 

Pomimo trudności związanych z COVID, rok 2021 był czasem intensywnej pracy nad wieloma 
projektami. Udało się zrealizować zadania o różnym charakterze, adresowane do różnych grup wiekowych. 
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Należy podkreślić, że dbamy o rozwój wszystkich miejscowości gminy i staramy się, aby w każdej z nich zostało 
coś zrobione dla mieszkańców.  
 

Działania Gminy Dąbrowa skoncentrowane są na tym, aby tworzyć wizerunek gminy otwartej na 
potrzeby mieszkańca, gdzie standardem jest dialog i podejmowanie współpracy z każdą grupą społeczną. 
 

Zależy nam na takich wartościach jak rodzina, czyste środowisko, rozwój przedsiębiorczości, integracja 
i postawa prospołeczna i liczymy na to, że rozwój gminy jest możliwy poprzez „lokalne odpowiedzi na globalne 
wyzwania”. 
 

Dziękuję radnym, sołtysom, liderom społecznym, druhom OSP, mieszkańcom oraz pracownikom 
samorządowym za wszystkie osiągnięcia roku 2021 r, dziękuję za współpracę  
i partnerstwo, które są ważne przy podejmowaniu kluczowych dla Gminy Dąbrowa decyzji. 

 
 
Dziękuję za Waszą obecność, bo to właśnie trudny czas COVID pokazał jak ważny jest drugi człowiek.  
 
 
 

 
Dąbrowa, 31.05.2022 r. 
 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

   /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
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Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                 
do Raportu o stanie gminy za rok 2021 

 

INWESTYCJE, REMONTY  

I INNE ZADANIA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE  
MIEJSCOWOŚCI GMINY 2021 

 

LP. SOŁECTWO  NAZWA ZADANIA 

1. CHRÓŚCINA Zakup zabytkowego pałacyku w Chróścinie 

Otrzymanie w darowiźnie części zabytkowego parku przy pałacyku 

Remont balustrady mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 (gmina 
przekazała na ten cel dotację) 

Instalacja monitoringu w PSP w Chróścinie 

Utworzenie Sali sensorycznej w PSP w Chróścinie 

Remont auli w PSP w Chróścinie 

Remont łazienek w tzw. malej szkole w PSP w Chróścinie 

Zakup elementów placu zabaw w PP w Chróścinie 

2. CIEPIELOWICE Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karczów - Ciepielowice 

Przebudowa ul. Parkowej 

Monitoring na terenie rekreacyjno sportowym (fundusz sołecki) 

Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice (etap I) 

3. DĄBROWA Przebudowa ul. Kolejowej 

Przebudowa ul. Zielonej i ul. Akacjowej 

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego i uzyskanie niezbędnych 
pozwoleń na przebudowę drogi powiatowej Nr. 1720 ul Sokolnicka 

Rewitalizacja wyrobiska gliny (tzw. Glinianki) 

Instalacja nawodnienia na boisku w Dąbrowie 

Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi 
Dąbrowa i części wsi Karczów 

4. KARCZÓW  Przebudowa ul. Wiejskiej 
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Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karczów - Ciepielowice 

Przebudowa ul. Na Grobli  

Przebudowa ul. Miodowej 

Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi 
Dąbrowa i części wsi Karczów 

5. LIPOWA Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Lipowej  
(roboty rozbiórkowe, przebudowa łazienek oraz kuchni, wymiana drzwi, 
wymiana instalacji elektrycznych oraz sanitarnych, wykonanie posadzek, 
wyposażenie kuchni).  
 

Renowacja placu zabaw (fundusz sołecki) 

6. MECHNICE Przebudowa ul. Akacjowej 

Budowa altany na osiedlu Turzak (fundusz sołecki) 

Budowa pawilonu biesiadnego etap III (fundusz sołecki) 

7. NAROK Instalacja wyświetlacza prędkości na drodze wojewódzkiej nr 459 

Rewitalizacja Alei Lipowej 

Zakup elementów placu zabaw w PP w Naroku 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 

8. NIEWODNIKI Wykonanie parkingu przy świetlicy ( częściowo fundusz sołecki),  

Remont ul. Cmentarnej wraz z wykonaniem oświetlenia  

9. NOWA JAMKA Plac zabaw etap I (fundusz sołecki),  
 

Remont ul. Kamiennej wraz z wykonaniem parkingu 

10. PRĄDY  Rozbudowa placu rekreacyjno sportowego (fundusz sołecki) 

Zapewnienie komunikacji autobusowej w trakcie roku szkolnego na linii 
Prądy-Opole-Prądy 

11. SIEDLISKA Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki) 

12. SKARBISZÓW Remont drogi do cmentarza 

Częściowa wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej 

Aktualizacja dokumentacji i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na budowę 
kanalizacji w miejscowości 
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13. ŻELAZNA Termomodernizacja budynku Żłobka 

Częściowa wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej 

Częściowa wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP 
 

Zakup syreny alarmowej dla OSP 

Doposażenie placu zabaw w przedszkolu 

   
 

Zadania 
dedykowane 

wszystkim 
mieszkańcom  

gminy  

 
Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne I i II etap 

 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – opracowanie 
dokumentacji budowlanej, uzyskanie niezbędnych zezwoleń. 

 
MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY DĄBROWA  
– zadanie realizowane w latach 2021 - 2022  
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Załącznik nr 2                                                                                                                                                                             
do Raportu o stanie gminy za rok 2021 

Uchwały Rady Gminy Dąbrowa w 2021 r. 
 
Uchwały Rady Gminy są podejmowane w różnych obszarach funkcjonowania i można je podzielić na 

następujące obszary: 

 

 

FUNKCJONOWANIE ORGANÓW GMINY 

1) Uchwała Nr XXVI/231/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu 
pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2021 

2) Uchwała Nr XXVI/232/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2021 

3) Uchwała Nr XXVII/248/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia 
uprawnień Wójtowi Gminy Dąbrowa 

4) Uchwała Nr XXX/264/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r. w sprawie określenia zasad 
używania herbu Gminy Dąbrowa 

5) Uchwała Nr XXXV/309/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa 

6) Uchwała Nr XXXV/310/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia diet 
dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym 

 

WYBORY 

1) Uchwała Nr XXVI/241/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zarządzenia 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chróścina 

2) Uchwała Nr XXXI/273/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Ciepielowice 

3) Uchwała Nr XXXI/274/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka 

4) Uchwała Nr XXXI/275/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska 

5) Uchwała Nr XXXI/276/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skarbiszów 

6) Uchwała Nr XXXII/285/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka 

 

FINANSE 

1) Uchwała Nr XXVI/240/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2021 rok 

2) Uchwała Nr XXVIII/255/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2021 rok 

3) Uchwała Nr XXVIII/256/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 

https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16256/uchwalaxxvi231212021-01-28.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16256/uchwalaxxvi231212021-01-28.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16257/uchwalaxxvi2322120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16257/uchwalaxxvi2322120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16384/uchwalaxxvii2482120210225.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16384/uchwalaxxvii2482120210225.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16764/uchwalaxxx2642120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16764/uchwalaxxx2642120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17784/uchwalaxxxv3092120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17784/uchwalaxxxv3092120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17785/uchwalaxxxv3102120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17785/uchwalaxxxv3102120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16266/uchwalaxxvi2412120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16266/uchwalaxxvi2412120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17003/uchwalaxxxi2732120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17003/uchwalaxxxi2732120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17004/uchwalaxxxi2742120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17004/uchwalaxxxi2742120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17011/uchwalaxxxi2752120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17011/uchwalaxxxi2752120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17005/uchwalaxxxi2762120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17005/uchwalaxxxi2762120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17427/uchwalaxxxii2852120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17427/uchwalaxxxii2852120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16265/uchwalaxxvi2402120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16265/uchwalaxxvi2402120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16265/uchwalaxxvi2402120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16529/uchwalaxxviii2552120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16529/uchwalaxxviii2552120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16529/uchwalaxxviii2552120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16530/uchwalaxxviii2562120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16530/uchwalaxxviii2562120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16530/uchwalaxxviii2562120210325.pdf
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4) Uchwała Nr XXIX/260/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2021 rok 

5) Uchwała Nr XXX/265/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2021 rok 

6) Uchwała Nr XXX/266/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r.w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

7) Uchwała Nr XXXI/267/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Dąbrowa wotum zaufania za rok 2020 

8) Uchwała Nr XXXI/268/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2020 rok 

9) Uchwała Nr XXXI/269//21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

10) Uchwała Nr XXXI/270/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2020 rok 

11) Uchwała Nr XXXI/271/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2020 rok 

12) Uchwała Nr XXXI/272/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 
rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2020 rok 

13) Uchwała Nr XXXI/280/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia 
pożyczki dla Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” na 
realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

14) Uchwała Nr XXXI/281/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2021 rok 

15) Uchwała Nr XXXI/282/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 

16) Uchwała Nr XXXI/283/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej 

17) Uchwała Nr XXXII/288/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2021 rok 

18) Uchwała Nr XXXII/289/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 

19) Uchwała Nr XXXIII/295/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie inkasa 
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 

20) Uchwała Nr XXXIII/299/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2021 rok 

21) Uchwała Nr XXXIII/300/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 

22) Uchwała Nr XXXIV/302/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok 

23) Uchwała Nr XXXIV/303/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej 

https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16635/uchwalaxxix2602120210429.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16635/uchwalaxxix2602120210429.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16635/uchwalaxxix2602120210429.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16765/uchwalaxxx2652120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16765/uchwalaxxx2652120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16765/uchwalaxxx2652120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16766/uchwalaxxx2662120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16766/uchwalaxxx2662120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16766/uchwalaxxx2662120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17007/uchwalaxxxi2672120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17007/uchwalaxxxi2672120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17008/uchwalaxxxi2682120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17008/uchwalaxxxi2682120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17009/uchwalaxxxi2692120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17009/uchwalaxxxi2692120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17010/uchwalaxxxi2702120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17010/uchwalaxxxi2702120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17001/uchwalaxxxi2712120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17001/uchwalaxxxi2712120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17002/uchwalaxxxi2722120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17002/uchwalaxxxi2722120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17000/uchwalaxxxi2802120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17000/uchwalaxxxi2802120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17000/uchwalaxxxi2802120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16996/uchwalaxxxi2812120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16996/uchwalaxxxi2812120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16996/uchwalaxxxi2812120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16997/uchwalaxxxi2822120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16997/uchwalaxxxi2822120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16997/uchwalaxxxi2822120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17428/uchwalaxxxi2832120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17428/uchwalaxxxi2832120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17425/uchwalaxxxii2882120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17425/uchwalaxxxii2882120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17425/uchwalaxxxii2882120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17426/uchwalaxxxii2892120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17426/uchwalaxxxii2892120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17426/uchwalaxxxii2892120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17582/uchwalaxxxiii2952120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17582/uchwalaxxxiii2952120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17582/uchwalaxxxiii2952120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17576/uchwalaxxxiii2992120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17576/uchwalaxxxiii2992120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17576/uchwalaxxxiii2992120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17577/uchwalaxxxiii3002120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17577/uchwalaxxxiii3002120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17577/uchwalaxxxiii3002120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17727/uchwalaxxxiv3022120211028.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17727/uchwalaxxxiv3022120211028.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17727/uchwalaxxxiv3022120211028.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17728/uchwalaxxxiv3032120211028.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17728/uchwalaxxxiv3032120211028.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17728/uchwalaxxxiv3032120211028.pdf
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24) Uchwała Nr XXXV/307/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2022 
rok 

25) Uchwała Nr XXXV/308/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok 

26) Uchwała Nr XXXV/311/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2021 rok 

27) Uchwała Nr XXXV/312/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 

28) Uchwała Nr XXXVI/313/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej 

29) Uchwała Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok 

30) Uchwała Nr XXXVI/319/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

31) Uchwała Nr XXXVI/320/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2021 rok 

32) Uchwała Nr XXXVI/321/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

1) Uchwała Nr XXVI/236/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XXIV/218/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r., poz. 3278) 

2) Uchwała Nr XXVI/237/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
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 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 3822) 

3) Uchwała Nr XXVII/244/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa 

4) Uchwała Nr XXXI/277/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

5) Uchwała Nr XXXIII/291/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

6) Uchwała Nr XXXIII/292/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zwolnienia  
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują rodziny wielodzietne 

7) Uchwała Nr XXXIII/293/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa 

8) Uchwała Nr XXXIII/294/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie inkasa opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 
inkaso 

9) Uchwała Nr XXXVI/316/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 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 

https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17782/uchwalaxxxv3072120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17782/uchwalaxxxv3072120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17782/uchwalaxxxv3072120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17783/uchwalaxxxv3082120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17783/uchwalaxxxv3082120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17786/uchwalaxxxv3112120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17786/uchwalaxxxv3112120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17786/uchwalaxxxv3112120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17787/uchwalaxxxv3122120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17787/uchwalaxxxv3122120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17787/uchwalaxxxv3122120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17844/uchwalaxxxvi3132120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17844/uchwalaxxxvi3132120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17843/uchwalaxxxvi3142120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17843/uchwalaxxxvi3142120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17838/uchwalaxxxvi3192120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17838/uchwalaxxxvi3192120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17837/uchwalaxxxvi3202120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17837/uchwalaxxxvi3202120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17837/uchwalaxxxvi3202120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17836/uchwalaxxxvi3212120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17836/uchwalaxxxvi3212120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17836/uchwalaxxxvi3212120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16261/uchwalaxxvi2362120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16261/uchwalaxxvi2362120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16261/uchwalaxxvi2362120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16262/uchwalaxxvi2372120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16262/uchwalaxxvi2372120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16262/uchwalaxxvi2372120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16262/uchwalaxxvi2372120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16262/uchwalaxxvi2372120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16380/uchwalaxxvii2442120210225.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16380/uchwalaxxvii2442120210225.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17006/uchwalaxxxi2772120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17006/uchwalaxxxi2772120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17578/uchwalaxxxiii2912120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17578/uchwalaxxxiii2912120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17579/uchwalaxxxiii2922120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17579/uchwalaxxxiii2922120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17579/uchwalaxxxiii2922120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17580/uchwalaxxxiii2932120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17580/uchwalaxxxiii2932120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17580/uchwalaxxxiii2932120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17581/uchwalaxxxiii2942120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17581/uchwalaxxxiii2942120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17581/uchwalaxxxiii2942120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17841/uchwalaxxxvi3162120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17841/uchwalaxxxvi3162120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17841/uchwalaxxxvi3162120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17841/uchwalaxxxvi3162120211216.pdf


 

 

 

168 

 

 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
1) Uchwała Nr XXVIII/250/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu  
z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

2) Uchwała Nr XXX/263/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa 

3) Uchwała Nr XXX/262/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r.w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa” 
 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

1) Uchwała Nr XXVI/242/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Dąbrowa 

2) Uchwała Nr XXVII/246/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Dąbrowa 

3) Uchwała Nr XXVIII/252/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Dąbrowa 

4) Uchwała Nr XXX/261/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r.w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu Ciepielowice 

5) Uchwała Nr XXXIII/290/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu 
wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów 

6) Uchwała Nr XXXV/305/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Dąbrowa 

 

OŚWIATA 

1) Uchwała Nr XXVI/238/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji 
oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku 
zlokalizowanego w Żelaznej przy ul. Warszawskiej 1 

2) Uchwała Nr XXIX/258/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształcenia 
Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku przy ul. Odrzańskiej 2 poprzez likwidację 
oddziału zamiejscowego zlokalizowanego w Żelaznej przy ul. Warszawskiej 1 

3) Uchwała Nr XXXI/278/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 
określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2021/2022 

4) Uchwała Nr XXXVI/318/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz określenia 
liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
 

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

1) Uchwała NR XXXV/306/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 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 

https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16524/uchwalaxxviii2502120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16524/uchwalaxxviii2502120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16524/uchwalaxxviii2502120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16524/uchwalaxxviii2502120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16763/uchwalaxxx2632120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16763/uchwalaxxx2632120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16762/uchwalaxxx2622120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16762/uchwalaxxx2622120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16267/uchwalaxxvi2422120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16267/uchwalaxxvi2422120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16267/uchwalaxxvi2422120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16382/uchwalaxxvii2462120210225.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16382/uchwalaxxvii2462120210225.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16382/uchwalaxxvii2462120210225.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16526/uchwalaxxviii2522120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16526/uchwalaxxviii2522120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16526/uchwalaxxviii2522120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16761/uchwalaxxx2612120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16761/uchwalaxxx2612120210527.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17585/uchwalaxxxiii2902120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17585/uchwalaxxxiii2902120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17585/uchwalaxxxiii2902120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17780/uchwalaxxxv3052120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17780/uchwalaxxxv3052120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17780/uchwalaxxxv3052120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16263/uchwalaxxvi2382120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16263/uchwalaxxvi2382120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16263/uchwalaxxvi2382120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16633/uchwalaxxix2582120210429.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16633/uchwalaxxix2582120210429.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16633/uchwalaxxix2582120210429.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16998/uchwalaxxxi2782120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16998/uchwalaxxxi2782120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17839/uchwalaxxxvi3182120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17839/uchwalaxxxvi3182120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17839/uchwalaxxxvi3182120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17839/uchwalaxxxvi3182120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17781/uchwalaxxxv3062120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17781/uchwalaxxxv3062120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17781/uchwalaxxxv3062120211129.pdf
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POMOC SPOŁECZNA 

1) Uchwała Nr XXVI/233/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2021 –2025 

2) Uchwała Nr XXVIII/251/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy 
Dąbrowa na lata 2021-2026 

3) Uchwała Nr XXXII/284/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dąbrowa na lata 2022-2024 

4) Uchwała Nr XXXIV/301/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXIII/211/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również tryb ich pobierania 

5) Uchwała Nr XXXVI/315/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na 
rok 2022 

 

MIENIE GMINY 

1) Uchwała Nr XXVI/234/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy 
Dąbrowa 

2) Uchwała Nr XXVI/235/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025 

3) Uchwała Nr XXVII/243/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025 

4) Uchwała Nr XXVII/245/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność osoby fizycznej 

5) Uchwała Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa 

6) Uchwała Nr XXIX/257/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Dąbrowa w związku ze zmianą granic 

7) Uchwała Nr XXXI/279/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek 
mieszkaniowy 

8) Uchwała Nr XXXII/286/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
XXIX/257/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Dąbrowa w związku ze zmianą granic 

9) Uchwała Nr XXXII/287/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy w Dąbrowie 

10) Uchwała Nr XXXIII/296/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przejęcia przez 
Gminę Dąbrowa od Województwa Opolskiego zadania wykonania projektu budowlano – 
wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 435 od  
ul. Klasztornej do ul. Komprachcickiej” w miejscowości Chróścina 

11) Uchwała Nr XXXIII/297/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej 

https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16258/uchwalaxxvi2332120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16258/uchwalaxxvi2332120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16525/uchwalaxxviii251212120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16525/uchwalaxxviii251212120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16525/uchwalaxxviii251212120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17422/uchwalaxxxii2842120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17422/uchwalaxxxii2842120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17726/uchwalaxxxiv3012120211028.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17726/uchwalaxxxiv3012120211028.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17726/uchwalaxxxiv3012120211028.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17726/uchwalaxxxiv3012120211028.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17726/uchwalaxxxiv3012120211028.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17726/uchwalaxxxiv3012120211028.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17842/uchwalaxxxvi3152120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17842/uchwalaxxxvi3152120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17842/uchwalaxxxvi3152120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16259/uchwalaxxvi2342120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16259/uchwalaxxvi2342120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16259/uchwalaxxvi2342120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16259/uchwalaxxvi2342120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16260/uchwalaxxvi2352120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16260/uchwalaxxvi2352120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16379/uchwalaxxvii2432120210225.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16379/uchwalaxxvii2432120210225.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16381/uchwalaxxvii2452120210225.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16381/uchwalaxxvii2452120210225.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16527/uchwalaxxviii2532120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16527/uchwalaxxviii2532120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16632/uchwalaxxix2572120210429.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16632/uchwalaxxix2572120210429.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16999/uchwalaxxxi2792120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16999/uchwalaxxxi2792120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16999/uchwalaxxxi2792120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16999/uchwalaxxxi2792120210624.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17423/uchwalaxxxii2862120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17423/uchwalaxxxii2862120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17423/uchwalaxxxii2862120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17424/uchwalaxxxii2872120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17424/uchwalaxxxii2872120210826.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17583/uchwalaxxxiii2962120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17583/uchwalaxxxiii2962120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17583/uchwalaxxxiii2962120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17583/uchwalaxxxiii2962120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17603/uchwalaxxxiii2972120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17603/uchwalaxxxiii2972120210930.pdf
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12) Uchwała Nr XXXIII/298/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody: ”Ciepielowickie Dęby” 

13) Uchwała Nr XXXVI/317/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy w Ciepielowicach 

 

SKARGI I PETYCJE 

1) Uchwała Nr XXVI/239/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie załatwienia skargi 
z dnia 23.12.2020 r. na działalność Wójta Gminy Dąbrowa dotyczącej trudności z komunikacją  
w załatwianiu spraw 

2) Uchwała Nr XXVII/247/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia 
petycji nr S.152.3.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. 

3) Uchwała Nr XXIX/259/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie załatwienia skargi 
z dnia 24.02.2021 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

 

INNE 
1) Uchwała N XXVIII/249/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa  
w roku 2021 

2) Uchwała Nr XXVIII/254/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia  
z opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok 

3) Uchwały Nr XXXV/304/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17575/uchwalaxxxiii2982120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17575/uchwalaxxxiii2982120210930.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17840/uchwalaxxxvi3172120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17840/uchwalaxxxvi3172120211216.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16264/uchwalaxxvi2392120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16264/uchwalaxxvi2392120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16264/uchwalaxxvi2392120210128.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16383/uchwalaxxvii2472120210225.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16383/uchwalaxxvii2472120210225.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16634/uchwalaxxix2592120210429.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16634/uchwalaxxix2592120210429.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16523/uchwalaxxviii2492120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16523/uchwalaxxviii2492120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16523/uchwalaxxviii2492120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16528/uchwalaxxviii2542120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16528/uchwalaxxviii2542120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16528/uchwalaxxviii2542120210325.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17779/uchwalaxxxv3042120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17779/uchwalaxxxv3042120211129.pdf
https://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/17779/uchwalaxxxv3042120211129.pdf


171 

 

Załącznik nr 3 
do Raportu o stanie gminy za rok 2021 

 
WSKAŹNIKI Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY 

 

Cel 
strategiczny 

Nazwa wskaźnika Jedn. 
Wartość 

2018 
Wartość 

2019 
Wartość 

2020 
Wartość 

2021 

I 
Zielona Gmina 
Dąbrowa 

1.1 Liczba wdrożonych projektów 
z planu gospodarki niskoemisyjnej gminy 

Szt. 1 
świetlica Żelazna 

 

 

1 
wymiana źródeł 
ogrzewania na 

ekologiczne w Gminie 
Dąbrowa – I etap 

 
 

1 
wymiana źródeł 
ogrzewania na 

ekologiczne w Gminie 
Dąbrowa – II etap 

 

6 
Przebudowa dróg: 

Kolejowa w Dąbrowie, 
Wiejska w Karczowie, 

Na Grobli w Karczowie, 
Zielonej w Dąbrowie 
Termomodernizacja 
budynku UG i Żłobka 

 

1.2. Liczba budynków  
z przeprowadzoną 
termomodernizacją, w tym wraz 
z wymianą źródeł ciepła 
i wyposażenia na energooszczędne.  

Szt.  
1 

świetlica Żelazna 
 
 
 
 

2 
Świetlica 

Ciepielowice  
(fotowoltaika) 
Świetlica Prądy 

(docieplenie dachu) 
 
 

0 
(3 projekty: złożone 

wnioski o 
dofinansowanie Urząd 

Gminy, Żłobek, 
świetlica Lipowa) 

2 
w trakcie realizacji 

Urząd Gminy, Żłobek  
 - termomodernizacja 

wraz z montażem 
instalacji 

fotowoltaicznej  

1.3. Liczba budynków  
z zastosowaniem 
energii odnawialnej.  

Szt.  
1 

świetlica  
Żelazna 

 
 

2 
Świetlica  

Ciepielowice, 
Żelazna 

 
 

0 
(3 projekty: złożone 

wnioski o 
dofinansowanie Urząd 

Gminy, Żłobek, 
świetlica Lipowa 

3 
Świetlica  

Ciepielowice, 
Żelazna 

Żłobek Żelazna 
 

 + 1 w trakcie realizacji 
(Urząd Gminy) 

1.4 Liczba punktów zmodernizowanego, 
ekologicznego oświetlenia ulicznego  

Szt. 1 3 
Dąbrowa 

12 
Prądy ul. Cmentarna, 

Chróścina ul. Kopernika 

3 
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(Powstańców  
Śląskich) 

 

i ul Komprachcicka, 
Niewodniki,  

ul. Odrzańska 

lampy solarne 
Dąbrowa,  
ul. Zielona 

 

2.1. Długość wybudowanej / zmodernizowanej 
kanalizacji sanitarnej  

Mb. 700/0 483/0 681/0 772/0 

 2.2. Liczba wybudowanych/ rozbudowanych 
przydomowych oczyszczalni ścieków  
 

Szt. 0 0 0 0 
 

2.3.Długość  
rozbudowanej/zmodernizowanej sieci 
wodociągowej  
 

Mb. 800/0 1.044/0 604,5/0 1054/0 

2.4 Poziom odzysku surowców 
 
 

% 36,01 Brak danych 50 25,69 

2.5 Liczba programów ekologicznych, 
w tym w zakresie segregacji odpadów  
 
 

Szt. 1 
„Edukacja + 
segregacja” 

 
 

3 
„Edukacja + segregacja” 

„Zielona Akcja” 
Projekt Aglomeracji 

Opolskiej 
„Akcja  

ekogeneracja” 
 

1 
„Edukacja + 
segregacja” 

 
 
 

2 
Akcja  

Sprzątania świata 
„Przyjmij wyzwanie – 
wspólne sprzątanie” 

„Złap świąteczny 
oddech”” 

3.1 Długość 
wybudowanych/przebudowanych/ 
wyremontowanych ścieżek (tras) rowerowych i 
pieszych  
 

km 0/0 1,5 /0 
park Niewodniki 0,5, 

wzdłuż drogi 
wojewódzkiej Mechnice 

1 
 
 

1,9 wzdłuż dróg 
wojewódzkich Narok  

0,5/0 
wzdłuż drogi Kolejowej 

w Mechnicach 

3.2 Długość oznakowanych ścieżek /szlaków 
rowerowych i pieszych (stan) 
 
 

km 0/68 0/68 0/68 0/68 

3.3 Liczba działań w zakresie wsparcia 
ekologicznego transportu zbiorowego 
 

Szt. 0 0 1 
(udział w pracach nad 

Planem Integracji 

1 
(udział w pracach nad 

Planem Integracji 
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 Publicznego 
Transportu Zbiorowego  
Aglomeracji Opolskiej) 

 

Publicznego Transportu 
Zbiorowego  

Aglomeracji Opolskiej) 
 

3.4 Liczba programów edukacyjno - 
promocyjnych ekologicznych form 
transportu, w tym turystyki rowerowej 

Szt. 0 
 
 

0 0 0 

4.1 Powierzchnia zrewitalizowanych 
obszarów dziedzictwa naturalnego, 
w tym parków zabytkowych  

ha 0 2,664 ha 
(zabytkowy Park  
w Skarbiszowie) 

 

0 prace przygotowawcze 
do rewitalizacji 

zabytkowej części wsi 
Ciepielowice 

4.2 Liczba nowych nasadzeń 
 

Szt. 56 362 
(w tym  

Park Niewodniki) 
 
 

0 523 
Aleja Lipowa – łącznie 

nasadzono  
168 drzew i krzewów 

Glinianki – łącznie 
nasadzono  

290 drzew i krzewów 
Zamek w Dąbrowie – 

65 drzew 
 

4.3 Powierzchnia zrekultywowanych 
obszarów terenów zdegradowanych 
i zdewastowanych 

ha 0 2,289 ha 
Park Niewodniki 

 

0 6,85 ha 
Narok Aleja Lipowa  
Dąbrowa Glinianki  

II 
Konkurencyjna 
Gmina 
Dąbrowa 

1.1 Liczba ofert inwestycyjnych  
 
 

Szt. 1 
obszar węzła  

autostradowego Prądy 
 
 

1 
obszar węzła  

autostradowego Prądy 
 
 

2 
obszar węzła  

autostradowego Prądy 
teren Skarbiszów 

 
 

3 
obszar węzła  

autostradowego Prądy 
teren Skarbiszów 
obszar objęty PZP 

Dąbrowa Karczów przy 
drodze krajowej 46 

 1.2. Powierzchnia przygotowanych 
i uzbrojonych terenów inwestycyjnych  
 
 

ha 0 0 2 
teren Skarbiszów 

 
 

2 
teren Skarbiszów 

 

1.3 Powierzchnia terenów inwestycyjnych 
włączonych  do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
 

ha 0 0 0 0 
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1.4 Liczba działań partnerskich na rzecz promocji 
przedsiębiorczości,  
w tym z Aglomeracją Opolską 

Szt. 
 

0 1 
Projekt  

„Standardy obsługi 
inwestora w samorządzie 

opolskim” 
 
 

2 
Projekt  

„Standardy obsługi 
inwestora w 

samorządzie opolskim” 
Porozumienie z 

Wałbrzyską Strefą 
Ekonomiczną 

2 
Projekt  

„Standardy obsługi 
inwestora w 

samorządzie opolskim” 
Porozumienie z 

Wałbrzyską Strefą 
Ekonomiczną 

2.1 Długość wybudowanych, 
przebudowanych, wyremontowanych dróg 
gminnych, w tym dróg 
transportu rolnego.  

m 3.870 m 
+ 300 m  drogi 

powiatowe 

2.035 m 
+ 1.710 m drogi 

wojewódzkie Mechnice, 
Prądy 

2.021 m 
+ 1.955 m drogi 

wojewódzkie Narok 

8,832 m 

2.2 Długość dróg gminnych, na których 
wprowadzono elementy poprawy 
bezpieczeństwa.   
 

km 1 2,06 
ul. Dworcowa,  

Ogrodowa, Torowa 
Chróścina 

 
 

1,920 
Dąbrowa, ul. Parkowa,  

Narok, ul. Szkolna 
Mechnice, ul. Strażacka 

Niewodniki,  
ul. Odrzańska 
i Kasztanowa 

 

3,300 
Dąbrowa, ul. Kolejowa, 

Akacjowa, Zielona 
Karczów ul. Wiejska  

3.1 Powierzchnia przygotowanych 
i uzbrojonych terenów mieszkaniowych 

ha 20,4 ha 
z tym, że teren jest 
nieuzbrojony (PZP 
Narok 10 ha, PZP 

Siedliska 9 ha, Karczów 
1,4 ha) 

20.4 ha 
z tym, że teren jest 

nieuzbrojony (PZP Narok 
10 ha, PZP Siedliska 9 ha, 

Karczów 1,4 ha) 
 

20.4 ha 
z tym, że teren jest 
nieuzbrojony (PZP 
Narok 10 ha, PZP 

Siedliska 9 ha, Karczów 
1,4 ha) 

 

19 ha 
z tym, że teren jest 
nieuzbrojony (PZP 
Narok 10 ha, PZP 

Siedliska 9 ha) 

3.2 Liczba wprowadzonych usług 
nastawionych na obsługę mieszkańców. 
 

Szt. 1 
aplikacja mobilna 

 

2 
nowa usługa: System 

Informacji Przestrzennej 
 

3 
nowa usługa: Cisco 

Webex Meeting 

3 
kontynuacja 

3.3 Liczba działań partnerskich 
w kierunku zintegrowanego systemu 

komunikacji zbiorowej 

Szt. 1 
umowa z Miastem 

Opole 
linia Mechnice 

Chróścina 

3 
umowa z Miastem Opole 
linia Mechnice Chróścina 

umowa PKS linia Prądy 
umowa LUZ (lipiec 

sierpień 2019) 

2 
umowa z Miastem 

Opole 
linia Mechnice 

Chróścina 
umowa PKS linia Prądy 

2 
umowa z Miastem 

Opole 
linia Mechnice 

Chróścina 
umowa PKS 
linia Prądy 
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4.1 Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych obiektów infrastruktury 
przeciwpowodziowej w tym szczegółowych i 
podstawowych urządzeń melioracyjnych  

Szt./ 
km 

0/0/0 0/0/0 0 / 0 / 9 
(wyremontowane 

koryto rzeki Dożyny – 
inwestor Wody Polskie) 

0/0/0 
(trwa przebudowa 

polderu Żelazna 
inwestor Wody Polskie) 

4.2 Liczba systemów ostrzegania 
mieszkańców o zagrożeniach naturalnych 

Szt. 2 3 3 3 

III 
Aktywna  
Gminy  
Dąbrowa 

1.1 Liczba dzieci do 3 lat objętych 
wsparciem. 
 
 
 

osoby 16 15 31 w tym : 27 (żłobek) 
4(pod opieką 

opiekunów dziennych) 
 

29 (żłobek) 

 1.2 Liczba dzieci uczestniczących 
w edukacji przedszkolnej.  
 

osoby 280 271 280 317  
( w tym 25 przedszkole 

niepubliczne) 

 1.3 Liczba dzieci i młodzieży  
objętych  wsparciem 

osoby 297 
liczba dzieci objętych 
opieką świetlicową  

w szkołach 
 

267 
liczba dzieci objętych 
opieką świetlicową  

w szkołach 
 

290 
liczba dzieci objętych 
opieką świetlicową  

w szkołach 
 

300 

liczba dzieci objętych 

opieką świetlicową  

w szkołach 

 

 1.4 Liczba dzieci i młodzieży objętych 
wsparciem ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i dotkniętych 
ubóstwem. 

 

osoby 43 dane OPS – dzieci 
korzystające z placówki 
wsparcia dziennego 15, 
dzieci umieszczone w 
pieczy zastępczej oraz 

dzieci zagrożone 
ubóstwem 

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) 

 

54 dane OPS – dzieci 
korzystające z placówki 
wsparcia dziennego 15, 
dzieci umieszczone w 
pieczy zastępczej lub 

placówce 15 oraz 
dzieci zagrożone 

ubóstwem 24 
(dożywianie w 

szkołach, dzieci objęte 
opieką asystenta 

rodziny) 

41 dane OPS – dzieci 
korzystające z placówki 
wsparcia dziennego 15, 
dzieci umieszczone w 
pieczy zastępczej lub 

placówce 11 oraz dzieci 
zagrożone ubóstwem 

15 (dożywianie w 
szkołach, dzieci objęte 

opieką asystenta 
rodziny) 

 

 1.5 Liczba dzieci i młodzieży szczególnie 
uzdolnionej sportowo objętych wsparciem  
 

osoby 47 
liczba dzieci, które 

otrzymały stypendium 
sportowe w szkołach 

 
 

73 
liczba dzieci, które 

otrzymały stypendium 
sportowe w szkołach 

 

11 
liczba dzieci, które 

otrzymały stypendium 
sportowe w szkołach 

 

2  

(w związku  
z obostrzeniami 

pandemicznymi liczba 
liczba zawodów 

sportowych została 
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ograniczona do 
minimum) 

 1.6 Liczba wybudowanych/ 
przebudowanych/ 
zmodernizowanych obiektów infrastruktury 
dydaktycznej,  
w tym sportowej 

Szt. 2 
PSP Chróścina – 

elewacja 
Dąbrowa oświetlenie 

boiska 
 
 

2 
PP Prądy  

remont sali 
PSP Dąbrowa 

remont stołówki 

3 
PP Chróścina 

(rozbudowa oddziału) 
PP Żelazna 

(adaptacja piętra 
budynku po gimnazjum 

na przedszkole)  
Dąbrowa Rolkowisko 

 

3 

PSP Chróścina 

remont stołówki, 

remont auli,  
PSP Narok klimatyzacja 

w jednej z klas 

 2.1 Liczba osób niepełnosprawnych 
i wykluczonych objętych wsparciem. 
 

osoby 125 
dane OPS – osoby 

pobierające 
świadczenie 

pielęgnacyjne, zasiłki 
opiekuńcze, dodatki z 

tytułu 
niepełnosprawności 

117  
dane OPS - osoby 

pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne, zasiłki 
opiekuńcze, dodatki  

z tytułu 
niepełnosprawności, 
zasiłek pielęgnacyjny 

107  
dane OPS - osoby 

pobierające 
świadczenie 

pielęgnacyjne, zasiłki 
opiekuńcze, dodatki  

z tytułu 
niepełnosprawności, 
zasiłek pielęgnacyjny 

110  
dane OPS - osoby 

pobierające 
świadczenie 

pielęgnacyjne, zasiłki 
opiekuńcze, dodatki 

 z tytułu 
niepełnosprawności, 
zasiłek pielęgnacyjny 

 2.2 Kwota udzielonych dotacji organizacjom 
społecznym w zakresie realizacji zadań 
publicznych 

PLN 315.000 
 

320.000 
 

420.000 295.000 

 2.3 Liczba kobiet, którym udzielono 
Wsparcia  

osoby 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 

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 

119 
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 

 
 

141 
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 
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 3.1 Liczba osób zależnych, w tym starszych i 
niepełnosprawnych objętych wsparciem 
 

osoby 21 
dane OPS – usługi 

opiekuńcze i pomoc 
finansowa 

 

21  
dane OPS – (usługi 

opiekuńcze i pomoc 
finansowa) 

7  
dane OPS – (usługi 

opiekuńcze i pomoc 
finansowa) 

10 
dane OPS – (usługi 

opiekuńcze i pomoc 
finansowa) 

 

 3.2 Liczba osób starszych objętych 
wsparciem 
 

osoby 30 
dane OPS – uczestnicy 
Klubu Seniora Dąbrowa 

30  
dane OPS- uczestnicy 

Klubów Seniora 
 
 

107  
uczestnicy Klubów 
Seniora 35, usługa 

Kuriera społecznego  
i ciepły posiłek 72 

 

310 
uczestnicy Klubów 
Seniora 45, usługa 

Kuriera społecznego  
i ciepły posiłek 65 oraz 

koperty życia 200 

 3.3 Liczba działań w kierunku promocji zdrowego 
i aktywnego stylu życia  
 
 

Szt. 6 
OPS zajęcia  

z dietetykiem, 
OPS warsztaty 

dotyczące zdrowego 
żywienia 

profilaktyka w szkołach 
program walki  

z otyłością 
 
 

3 
OPS zajęcia z 

dietetykiem, profilaktyka 
w Klubach Seniora, 
placówce wsparcia 

dziennego oraz dla osób 
korzystających z paczek 

żywnościowych 
 
 
 

3 
ze względu na 
panujący stan 

epidemiczny COVID-19  
prowadzono działania 

informacyjne 
dotyczące minimalizacji 

ryzyka zakażenia 
organizacja biegu 
niepodległości 11 

listopada oraz 
powiatowych biegów 

przełajowych  
w Dąbrowie 

8 
OPS współpraca  

z Uniwersyteckim 
Szpitalem Klinicznym  
w Opolu w ramach 

programu dostęp do 
wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i 
społecznych w zakresie 
chorób cywilizacyjnych 

w aspekcie nadwagi, 
otyłości i 

cukrzycy-  „Zmień styl 
życia i sięgnij po 

zdrowie”  
UG : prowadzono 

działania informacyjne 
dotyczące minimalizacji 
ryzyka zakażenia COVID 

organizacja biegu 
niepodległości 11 

listopada oraz 
powiatowych biegów 

przełajowych,  
Bieg po Kwiat Paproci 

Morsowanie 
„Dąbrowskie Harty” 
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Mammobusy na 
terenie gminy 

GOKIR inicjatywa 
Aktywna i Zdrowa 
Gmina Dąbrowa 

 3.4 Liczba działań profilaktycznych. 
 

Szt. 8 
zgodnie ze 

sprawozdaniem z 
realizacji Narodowego 

Programu Zdrowia 
 

8 
zgodnie ze 

sprawozdaniem z 
realizacji Narodowego 

Programu Zdrowia 
 

6 
zgodnie ze 

sprawozdaniem  
z realizacji 

Narodowego Programu 
Zdrowia 

10 

1  

Profilaktyka 
stomatologiczna 

DENTOBUS 
9 

zgodnie ze 
sprawozdaniem 

 z realizacji 
Narodowego Programu 

Zdrowia 

 4.1 Liczba wdrożonych projektów 
z zakresu e-administracji 

szt. 
 

0 1 
Elektroniczny System 
Obiegu Dokumentów 

 

2 
Cisco Webex Meetings 

wdrożenie pracy 
zdalnej 

0 

 4.2 Długość wybudowanej sieci 
szerokopasmowego Internetu 
 

km 0 0 0 brak danych 
inwestycję na terenie 

gminy prowadzi 
podmiot prywatny 

IV Tradycyjna 
Gmina 
Dąbrowa 

1.1 Liczba 
przebudowanych/wyremontowanych/ 
zrewitalizowanych obiektów zabytkowych 
 

Szt. 1 
zabytkowa remiza 

OSP Dąbrowa 

4 
zabytkowa remiza 

OSP Dąbrowa 
wieża kościoła  

w Dąbrowie (dotacja z 
 Gminy Dąbrowa) 

kościół w Chróścinie, park 
Skarbiszów 

 

0 
(przygotowania do 

zakupu zabytkowego 
pałacyku w Chróścinie 

celem zrewitalizowania 
tego zabytku) 

 
 

0 
(zakup zabytkowego 

pałacyku w Chróścinie 
celem zrewitalizowania 

tego zabytku, 
pozyskanie środków  

i rozpoczęcie inwestycji 
pod nazwą „Centrum 
Aktywności Lokalnej”) 

 1.2 Liczba przeprowadzonych konserwacji i 
remontu wyposażenia obiektów 
zabytkowych  
 

Szt. 0 0 0 0 

 1.3 Powierzchnia zagospodarowanych ha 0 0 0 0 
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terenów wokół obiektów zabytkowych 

 1.4 Kwota udzielonych dotacji podmiotom 
zewnętrznym w pracach konserwatorskich, 
restauratorskich i robotach budowlanych przy 
zabytkach nieruchomych/ruchomych 

PLN 0 20.000 zł 
5.000 Miasto Opole – 

remont katedry 
15.000 Parafia w 
Dąbrowa prace 

konserwatorskie  
w kościele parafialnym 

0 0 

 2.1 Liczba projektów w ramach inicjatywy Leader 
i programu „Odnowa Wsi” 
 

Szt. 1 
Chróścina – 

Najpiękniejsza Wieś 
Opolska 

 

3 
Ciepielowice – 

wyróżnienie w konkursie 
Odnowy Wsi 

udział w konkursie 
Opolskie gwiazdy Europy 
(OSP Dąbrowa, konkurs 
dla liderów lokalnych) 

 
 

2 
Dąbrowa – 

Najpiękniejsza Wieś 
Opolska 

Prądy wyróżnienie  
w konkursie najlepszej 
inicjatywy w ramach 

Inicjatywy 
Marszałkowskie 

 

3 
Srebro w konkursie 

Europejskiej Nagrody 
Odnowy Wsi 

Narok – wyróżnienie 
Najpiękniejsza Wieś 

Opolska 
Prądy wyróżnienie  

w konkursie najlepszej 
inicjatywy w ramach 
Funduszu Sołeckiego 

 2.2 Liczba wspartych osób/organizacji 
społecznych upowszechniających historię, 
tradycję, kulturę i tożsamość  
lokalną 
 

osoby/s
zt. 

 

1 
Stowarzyszenie 

„Dąbrowskie Skarby” 
Zamczysko 

 
 

2 
Stowarzyszenie 

„Dąbrowskie Skarby” 
Zamczysko 

OSP Dąbrowa – 
utworzenie sali 

historycznej 

1 
(GBP Film-inscenizacja 
fragmentów Balladyny  

w Izbie Regionalnej  
w Żelaznej) 

 
 

2 
Stowarzyszenie 

„Dąbrowskie Skarby” 
Zamczysko 

GBP - inscenizacja 
Moralność Pani 

Dulskiej na zamku  
w Dąbrowie 

 

 2.3 Liczba 
wybudowanych/rozbudowanych/ 
zmodernizowanych obiektów kultury, w tym 
świetlic wiejskich 
 

szt. 
 

3 
Świetlica Dąbrowa 
Świetlica Żelazna 

Szatnia LZS Mechnice 
 

3 
Świetlica  

Ciepielowice 
Nowa Jamka 

Prądy 
 

3 
Świetlice  

Narok – modernizacja 
ogrzewania 

Żelazna –nowa 
podłoga 

Ciepielowice –
doposażenie 

 

1  
Świetlica Lipowa 

 

 3.2 Liczba turystycznych tras i szlaków 
tematycznych 

Szt. 0 0 0 0 
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 3.3 Liczba działań promocyjnych. 
 
 

Szt. 2 
„Zamczysko”, 
„Liść Dębu” 

 

6 
„Zamczysko”, „Liść Dębu” 

„Bieg Niepodległości” 
„Biegi przełajowe” 
„Piknik Europejski 

„Wodne Koło” 
- Prokado 

 

6 
„Bieg Niepodległości ” 

„Dąbrowa TV” 
Opracowanie Logo 

Gminy 
Opracowanie Logo 

GOKIR 
Udział i wyróżnienie  

w konkursie „Samorząd 
Przyjazny Młodzieży” 
Udział w Konkursie 

„Piękna Wieś Opolska” 
 

14 
„Zamczysko” 

„Bieg Niepodległości ” 
Organizacja Dębowych 
Powiatowych Biegów 

Przełajowych 
 

„Dożynki Gminne 
w Niewodnikach”  

„Dąbrowa TV” 
 

Udział w Konkursie 
„Europejska Nagroda 

Odnowy Wsi” 
„Piękna Wieś Opolska” 
„Najlepsza Przestrzeń 

Województwa 
Opolskiego” 

„Opolskie Laury 
Umiejętności i 
Kompetencji” 

 
Noc świętojańska 
Święto Rodziny 
Parada wozów 

strażackich 
Sprzątanie świata 

Strefa Kibica 
 

 3.4 Kwota wsparcia na rzecz budowania marki i 
wizerunku poszczególnych 
miejscowości w oparciu o lokalne wyróżniki 
 

PLN 3.000 
sołectwo Prądy  

ogólnopolski konkurs 
na najlepszą inicjatywę 
z funduszu sołeckiego 

9.100 zł 
sala historyczna OSP w 

Dąbrowie 
 

Powstanie Dąbrowa TV 
 

9.910,80 zł 
Rewitalizacja wsi 

Ciepielowice 

 3.5 Kwota uzyskanego wsparcia  
w ramach partnerstwa w  
Aglomeracji Opolskiej, Stowarzyszeniu 

PLN 545.794,47 
termomodernizacja 
świetlicy w Żelaznej 

 

300.000 zł Rolkowisko 
Grant Działaj lokalnie 

3.500 zł 

0 
(złożone wnioski  

1.199.947,58 zł 
Aglomeracja Opolska  

111.928,00 zł 
Stowarzyszenie 
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Partnerstwo Bory Niemodlińskie,  
Stowarzyszeniu Euroregion Pradziad 

Środki pozyskane przez 
organizacje pozarządowe 

o dofinansowanie trwa 
procedura oceny 

wniosków) 

Partnerstwo Bory 
Niemodlińskie  

20.322,65 euro 
Stowarzyszenie Gmin 
Polskich Euroregion 

Pradziad –  

 

 

 


