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S P R A W O Z D A N I E 
z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Dąbrowa 

za okres od dnia 20 grudnia 2022 r. do dnia 25 stycznia 2023 r. 

 

 

I. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY3 

W okresie międzysesyjnym zostało podjętych 30 zarządzeń.  

 

 

II. OBSŁUGA DODATKU WĘGLOWEGO ORAZ INNYCH DODATKÓW ZWIĄZANYCH  

ZE WZROSTEM CEN OGRZEWANIA  

 

DODATEK WĘGLOWY  

 

Do OPS zostało złożonych 1.743 wniosków o wypłatę dodatku węglowego (wnioski składało się 

do 30 listopada 2022). 

Wypłaconych zostało 1.383 dodatków węglowych – kwota świadczeń wyniosła 4.149.000 zł 

Do wypłaty w 2023 zostało 17 wniosków na kwotę 51.000 zł – czekamy na środki z  Opolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego - gmina zawnioskowała o środki finansowe.  

 

DODATEK NA INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 

OPS przyjmował do 30 listopada wnioski na inne źródła ogrzewania tj.:  pelet drzewny lub inny 

rodzaj biomasy, skroplony gaz LPG, kocioł olejowy, drewno kawałkowe. 

Zostało złożonych łącznie 441 wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych  

z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.  

Wypłaconych zostało 397 dodatków – kwota wypłaconych świadczeń 872.500 zł 
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DODATEK ELEKTRYCZNY 

Od 1 grudnia 2022 OPS rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego 

dla gospodarstw domowych (dotyczy gospodarstw, których głównym źródłem ogrzewania jest 

prąd tj. grzejniki elektryczne lub pompa ciepła).  

Wnioski przyjmowane będą  do  1 lutego 2023 r. zostało złożonych 75 wniosków- czekamy na 

środki z  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - gmina zawnioskowała o środki finansowe. 

 

 

„DODATEK GAZOWY” - ZWROT podatku VAT wynikającego z opłaconych faktur 

dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia  do 31 grudnia 2023   

  

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 

w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687) nałożyła na gminy NOWE 

ZADANIA, które w naszej gminie będzie realizować Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. 

Od stycznia 2023 rozpoczęło się  przyjmowanie wniosków o wypłatę REFUNDACJI PODATKU 

VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE dla gospodarstw których głównym źródłem 

ogrzewania jest gaz ziemny. 

Warunkiem do otrzymania zwrotu VAT jest próg dochodowy, dodatek gazowy dostaną więc 

gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, czyli z dochodem miesięcznym wynoszącym: 

• 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 

• 1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego. 

 

 

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA 

 

W okresie międzysesyjnym trwała obsługa zadania w zakresie preferencyjnego zakupu węgla.  

Otrzymaliśmy 150,08  t węgla typu orzech, groszek  nie był dostępny. 

Do 30.12.2022 r. otrzymaliśmy 373 wniosków na preferencyjny zakup węgla. 

Wnioski były  weryfikowane przez OPS, natomiast całość zadania związanego ze sprzedażą 

węgla prowadzona jest przez Urząd Gminy w Dąbrowie. 
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Ilość zafakturowanego węgla na dzień 25.01.2023 r.   136.5 t 

Ilość wydanego węgla na dzień 25.01.2023 r.   118,5 t.  

Ilość pozostałego węgla na dzień 25.01.2023 r.    13.58 t. 

Wartość sprzedanego węgla do dnia dzisiejszego tj. 26.01.2023 wynosi 262.080,00 zł brutto. 

Obsługę transportową, przeładunek i skład węgla prowadzi firma Imex Piechota sp. k. ,  

która posiada składy opałowe w Opolu i Niemodlinie, na podstawie zawartej umowy. 

 

III OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1. W dniu 13 stycznia 2023 r. została zawarta umowa z firmą PHU Komunalnik na 

realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa w 2023 r. ” 

Nowy Wykonawca będzie świadczył usługę od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r.  

Obecnie trwa proces wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady  

i dystrybucja harmonogramów odbioru odpadów. 

 

2. Od 3.01.2023 r. ruszyła nowa edycja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

Zostały zaproponowane wyższe progi dochodowe oraz większe poziomy 

dofinansowania. Istotną zmiana polega m.in. na tym, iż podatek VAT nie jest już 

wydatkiem kwalifikowanym.  Na kompleksową termomodernizację można otrzymać do 

135.000 zł dofinansowania. 

3. W ramach programu  „Czyste Powietrze” złożono 4 wnioski o dotację do WFOŚiGW oraz 

udzielono pomocy 3 mieszkańcom w rozliczeniu wniosków o płatność. Na bieżąco 

świadczone jest doradztwo w zakresie wymiany źródeł ogrzewania oraz 

termomodernizacji budynków.  
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Gospodarka komunalna 

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 38 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej 

mocy do 38 MW, zlokalizowanych w miejscowości Skarbiszów wraz z zagospodarowaniem 

terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą”, które przewiduje się do realizacji  

na działkach ewidencyjnych 74/2, 74/3, obręb Skarbiszów. 

 

 

IV GOSPODARKA PRZESTRZENNA  

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:  

Wpływ wniosków 2 

Wydanych decyzji  2 

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu: 

Wpływ wniosków   4 

Wydanych decyzji   8 

 

V GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

1. Ustalono numery porządkowe dla 7 nieruchomości. 

2. Ponownie wystąpiono z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne 

przekazanie działki nr 365/7 w Dąbrowie pod budowę przedszkola. 

3. Oddano w trwały zarząd z dniem 1 stycznia 2023 r.: 

- salę gimnastyczną w Dąbrowie na rzecz PSP im. Szarych Szeregów w Dąbrowie, 

- boisko Orlik w Chróścinie na rzecz PSP im. im. Gustawa Morcinka w Chróścinie. 

4. Wydano 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości. 
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VI PROJEKTY  I PROGRAMY RZĄDOWE – W TRAKCIE REALIZACJI 

 

 

1. Trwa inwestycja „Budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą w Naroku”, 

dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Wykonano stan 

zamknięty oraz posadzki wewnątrz budynku, trwają prace wykończeniowe wewnątrz 

łącznika i hali. Planowane zakończenie – marzec 2023 r.  

 

W dniu 28.12.2022 Gmina otrzymała interpretacje indywidualną od Dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej – nasze stanowisko w sprawie odliczenia VAT od wydatków 

związanych z budową Sali gimnastycznej w Naroku jest prawidłowe – odzyskamy ponad 

milion zł. 

 

2. Złożono wniosek o płatność, dotyczący zakończonego zadania „Zagospodarowanie 

zabytkowej części wsi Ciepielowice – ETAP I” i  oczekujemy na jego zatwierdzenie i 

otrzymanie dotacji. 

Inwestycja jest dofinansowana w kwocie 111.928,00 zł ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

3. Złożono wniosek o dofinansowanie Przebudowy drogi – ul. Polnej w Mechnicach do 

Funduszu Ochrony Gruntów Ornych. Wartość kosztorysowa robót to 1.078.754,85 zł 

brutto. Oczekujemy na rozpatrzenie wniosku. 

 

4. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa ul. Szkolnej w 

Karczowie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość 

kosztorysowa zadania: 2.996.724,02 zł brutto. Przewidywane dofinansowanie to 

63,63% wartości kwalifikowanej.  
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5. Przygotowujemy się do złożenia dwóch wniosków na dofinansowanie inwestycji ze 

środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, w którym wartość 

dofinansowania wynosi 98%: 

 

- Centrum Aktywności Lokalnej – przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku 

dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej 

generacji – wartość kosztorysowa inwestycji do 3,5 mln zł; 

- Remont dachu kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie – wartość inwestycji  

do 150.000 zł. 

 

6. Przygotowujemy się do złożenia wniosku do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej MIS 

na lata 2023-2025. Wniosek obejmuje zadania czterech sołectw: 

 

Prądy – Doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego – na kwotę 26 500 zł; 

Siedliska – Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej – na kwotę 16 236,00 zł; 

Karczów – Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej – na kwotę 20 172,00 zł; 

Narok – Utwardzenie placu postojowego przy ul. Bocznej – na kwotę 16 500,00 zł. 

 

W każdym z ww. zadań wartość dotacji z MIS wynosi 6.500,00 zł, pozostała wartość 

pochodzi z Funduszu Sołeckiego. 

 

7. Prowadzony jest bieżący monitoring i kontrola prawidłowości realizacji zadań 

inwestycyjnych dofinansowanych z UE lub dotacji rządowych. Oczekujemy na 

akceptację złożonych sprawozdań  i wypłatę dotacji. 
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VII PRZETARGI 

 

1. 09.12.2022. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w powtórzonym przetargu  

na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa w 2023 r. ”. 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:  

PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o., 50-518 Wrocław, ul. św. Jerzego 1A, – cena brutto:  

2.497.926,60 zł. 

 

         Druga firma startująca w przetargu tj. REMONDIS OPOLE Sp. z o. o., 45-573 Opole, Al. 

Przyjaźni 9,  nie godząc się z rozstrzygnięciem ww. przetargu złożyła odwołanie do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej.  

Zważywszy na procedurę odwoławczą dnia 23.12.2022 r. rozpoczęto procedurę 

zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa” w okresie 01.01.2023 do 

31.01.2023. W dniu 28.12.2023 zawarto umowę z dotychczasowym wykonawcą – Firmą 

REMONDIS 

Dnia 03.01.2023  r. Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie odwoławcze 

(Firma REMONDIS OPOLE Sp. z o.o. w dniu 2 stycznia 2023 r. złożyła oświadczenie o wycofaniu 

odwołania w całości). 

 Tym samym dnia 13.01.2023 r. z firmą PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. została podpisana 

umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w 2023 r. – powtórzenie”. Czas obowiązywania umowy 

od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

 

2. W okresie międzysesyjnym został opracowany Plan Zamówień Publicznych na 2023 rok
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VIII GZEASIP – OŚWIATA 

 

1. Wydane zostały 2 decyzje w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia 

pracownika młodocianego na kwotę: 16.844,71 zł (są to środki z Funduszu Pracy 

przekazywane przez Wojewodę). Wydano jedną decyzje odmowną. 

2. Przeprowadzono etap II /etap gminny/ Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

w zakresie pięciu przedmiotów: języka polskiego, języka angielskiego, języka 

niemieckiego, matematyki oraz historii. Łącznie w II etapie brało udział 19 uczniów. 

Jeden uczeń, Alan Ruszczak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroka uzyskał 

kwalifikacje do etapu III (wojewódzkiego) z języka niemieckiego. 

3. Rozliczono Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. 

Uczestniczące przedszkola: PP Chróścina, PP Narok, PP Karczów zakupiły książki 

promujące czytelnictwo wśród dzieci. Wartość zadania 10.000,00 zł (dotacja 8.000 + 

2.000 wkład własny). 

4. Rozliczono finansowo projekt Aktywna Tablica na zakup pomocy dydaktycznych i 

narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020-2024. Całkowity koszt zadania: 86.322,00 zł, otrzymana 

kwota dotacji: 69.072,00 zł, środki własne: 17.264,00 zł (PSP Chróścina i PSP Dąbrowa). 

5. Rozliczono projekt Laboratoria Przyszłości na zakup nowoczesnych narzędzi i pomocy 

dydaktycznych, potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i 

technicznych. Łączna kwota wsparcia: 173.100,00 zł  bez wkładu własnego. 

Uczestniczące szkoły: PSP Chróścina – 72.600, PSP Dąbrowa – 70.500, PSP Narok – 

30.000. 

6. Podpisano nową umowę i aneksy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. 
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IX KULTURA 

Zadania realizowane przez GOKIR: 

Dnia 19.12.2022 rozstrzygnięto konkurs plastyczny na kartkę Bożonarodzeniową  

„Magia świąt” oraz ogłoszono laureatów na FB i stronie internetowej 

Opracowano roczne podsumowanie działalności GOKiRu 

2 stycznia – uchwała o wprowadzeniu regulaminu Ferii z GOKiRem 

5 stycznia – zakończono   rejestrację wolontariuszy WOŚP 

9 stycznia – ogłoszono nabór na zajęcia feryjne Zimowa Akademia 

12 stycznia – ogłoszono  wstępny plan na Finał WOŚP 

12 stycznia – rozmieszczono puszki stacjonarne na terenie gminy 

18 stycznia – rozpoczęto licytacje internetowe WOŚP 

 

Trwają przygotowania do organizacji ferii zimowych oraz Finału WOŚP  

w dniu 29.01.2023 

 

Realizowane są zajęcia z zakresu Amatorskiego Ruchu Artystycznego : koło gitarowe, pracownia 

rękodzieła artystycznego, studio piosenki, Gminna Orkiestra Dęta Wind Power.  

 

X OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

1. W grudniu 2022 Opolski Urząd Wojewódzki  przeprowadził kontrolę  w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 

2021 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia 

pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.  

Otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne, które zawiera zalecenia pokontrolne w zakresie 

dostosowania statutu OPS do obowiązujących przepisów prawa. W pozostałym zakresie 

kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. 
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Pracę OPS w zakresie realizacji zadań wynikających z ww. ustawy oceniono na wysokim 

poziomie, na co składa się m.in.  

• składanie radzie gminy sprawozdań rocznych 

• opracowanie i realizacja 3 -letnich programów wspierania rodziny; 

• zgodność zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji pracowników; 

• współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej;  

• prowadzenie monitoringu dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem i 

wspieranie rodzin. 

 

2. OPS wytypował dzieci pochodzące z Ukrainy do wyjazdu na ferie zimowe.   

Ferie finansuje Marszałek Województwa Opolskiego , a ich organizatorem jest 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Planowany jest wyjazd do Zakopanego. 

Z wyjazdu skorzysta  2 dzieci.  

 

 

XI. SPOTKANIA i WYDARZENIA 

 

Wzięłam udział w następujących spotkaniach i wydarzeniach: 

Wzięłam udział w następujących spotkaniach i wydarzeniach: 

16.12  udział w Walnym Zgromadzeniu Aglomeracji Opolskiej 

17.12 otwarcie „Mikołajkowego Turnieju Taekwondo” pod patronatem Wójta, na sali 

gimnastycznej PSP w Chróścinie  

17.12 otwarcie turnieju „Piłkarska Gwiazdka” pod patronatem Wójta,  

zorganizowanego przez szkółkę piłkarską AP Striker na sali gimnastycznej PSP w 

Dąbrowie, wręczenie medali 

17.12 Choinkobranie w Leśnictwie Dąbrowa   

17.12 jasełka Publicznego Przedszkola w Dąbrowie, które odbył się na świetlicy 

wiejskiej w Ciepielowicach 
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23.12  wywiad w Radio Opole 

30.12  uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej numer 459, po remoncie odcinka 

Sławice - Żelazna  

03.01 objazd komunikacją gminnego transportu publicznego, spotkanie z dziećmi 

dojeżdżającymi do szkół i przedszkoli. 

06.01  koncert noworoczny w kościele parafialnym w Żelaznej  

06.01 koncert kolęd w kościele w Naroku, z udziałem parafialnej scholii oraz gminnej 

orkiestry dętej 

07.01 spotkanie z kolędnikami z Prądów  

07.01  spotkanie noworoczne z kolędowaniem, członków Koła DFK Mechnice  

09.01 spotkanie z wicemarszałkiem województwa opolskiego Zbigniewem Kubalańcą  

10.01  powołanie Ruch Samorządowy Tak Dla Polski – Opolskie, z Wójt gminy Dąbrowa 

w składzie zarządu  

12.01 wywiad w Radio Opole o darmowej komunikacji dla mieszkańców gminy 

13.01 wspólne kolędowanie z przedszkolakami po sołectwie Karczów  

17.01 spotkanie z wykonawcą i dostawcą sprzętu sportowego na sali gimnastycznej w 

Naroku  

18.01 spotkanie w sprawie organizacji otwarcia sali gimnastycznej w Naroku 

19.01 otwarcie Półfinałów Wojewódzkich w Grach i Zabawach " Mały olimpijczyk " na 

sali gimnastycznej PSP w Dąbrowie 

22.01 rodzinne kolędowanie w kościele parafialnym w Dąbrowie 

25.01 udział w walnym zebraniu  Spółki Wodnej w Dąbrowie 
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XII. INNE INFORMACJE 

1. TRANSPORT:  

 

Od 1 stycznia 2023 r uruchomiona została GMINNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA , 

którą obsługuje firmą GTV BUS w oparciu o zawartą w dniu 30.12.2022 umowę. 

 

Komunikacja gminna funkcjonuje w oparciu o dwie linie 

D1 Żelazna - Mechnice  

D2 Prądy - Dąbrowa - Opole Wrzoski.  

 

10.01.2023 r. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z firmą  GTVBUS    

w celu omówienia uwag mieszkańców odnośnie rozkładu jazdy busów na 

poszczególnych trasach. Planowane jest wprowadzenie nowego rozkładu jazdy  

z uwzględnieniem uwag dyrektorów szkół i przedszkoli oraz mieszkańców naszej gminy.  

 

09.01.2023 r. wysłaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego pierwszą kalkulację do wniosku  

o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych  do transportu 

publicznego za miesiąc styczeń na kwotę 65.186,10 zł ( 21.728,7 wozokilometrów).  

 

Wartość całego zadania szacowana jest na kwotę 1.121.778 zł, gdzie dofinansowanie  

z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wynosi 747.852,30 zł. 

 

2. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:  

 

29.12.2022 r. zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa nr OR.0050.307.2022 rozstrzygnięto 

konkurs w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji 

zdrowia oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r., przyznano: 

Caritas Diecezji Opolskiej 

w formie dotacji kwotę                                                                      130.000 zł. 

wartość zadania                                                                                                           471.560,00zł 
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23.01.2023 r. zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa nr OR.0050.12.2023 rozstrzygnięto 

konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku 

dzieci i młodzieży na terenie gminy przyznano: 

 

1)  Stowarzyszeniu Klub Sportowy Dąbrowa 

w formie dotacji kwotę                                                                              27.800,00 zł

 na realizację zadania pod nazwą: „Sport-Sposobem na Zdrowe Życie 2023” 

wartość zadania                                                                                                           57.800,00zł 

 

2)  Stowarzyszeniu Akademia Sportowego Rozwoju, SKF-34  

w formie dotacji kwotę                                                                                   900,00 zł 

na realizację zadania pod nazwą: „Aktywny Przedszkolak 2023” 

wartość zadania                                                                                                           1100,00zł 

 

3)  Opolskiemu Klubowi Taekwondo 

w formie dotacji                                                                                          4.500,00 zł. 

na realizację zadania pod nazwą: „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-

rekreacyjnych. Taekwondo – skuteczny program zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży.”  

wartość zadania                                                                                                           9.300,00zł 

 

4)  Stowarzyszeniu Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa 

w formie dotacji kwotę                        18.400,00 zł 

na realizację zadania pod nazwą : „Życie sportowe Dąbrowa 2023” 

wartość zadania                                                                                          32.500,00  zł 

 

5)  Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie  

w formie dotacji kwotę                                                                                   500,00 zł 

na realizacje zadania pod nazwą: „Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu 

rekreacji dzieci  i młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy Dąbrowa.” 

wartość zadania                                                                                                           8.800,00zł 
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6)  Stowarzyszeniu Sportu, Turystyki i Rekreacji Ludowy Zespół Sportowy w 

Mechnicach  

w formie dotacji kwotę                                                                             50.300,00 zł 

na realizację zadania pod nazwą: „Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży  i dorosłych mieszkańców gminy Dąbrowa poprzez przygotowanie i 

udział w rozgrywkach sportowych.” 

wartość zadania                                                                                                           87.000,00zł 

 

7)  Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Akademia Piłkarska STRIKER” 

w formie dotacji kwotę                                                                           27.600,00 zł 

na realizację zadania pod nazwą „ Szkolenie dzieci i młodzieży- ULKS Akademia 

Piłkarska Striker oraz upowszechnianie kultury fizycznej oraz aktywnego 

wypoczynku dla mieszkańców Gminy Dąbrowa. #GramyZgminaDąbrowa” 

wartość zadania                                                                                                           78.500,00zł 

 

W sumie przyznane dotacje na rok 2023 to    260.000,00 zł 

W sumie wartość zadań na rok 2023 to    746.560,00 zł 

 

 

3. Do tej pory trwa wypłata wsparcia dla obywateli Ukrainy mających status UKR, 

przebywających w gościnie u mieszkańców gminy Dąbrowa - wypłata tzw.  „40zł” 

(UKR czyli status osoby która uciekła z Ukrainy wskutek działań wojennych), 

Do końca 2022: 

Liczba złożonych wniosków o świadczenie z art. 13   228 

Liczba obywateli objętych wnioskami z art. 13  177 

Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków                    2 

Łączna kwota wypłaconych wnioskodawcom świadczeń pieniężnych    662.520,00 zł 
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4. Na początku lutego przystąpimy do wyłożenia do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości NAROK. 

Odbędzie się dyskusja publiczna , a także każdy będzie miał możliwość zgłoszenia uwag 

w terminie 21 od wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Szczegółowe informacje 

zawarte będą w obwieszczeniu Wójta na ten temat. 

 

5. W związku z realizacja projektu  „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” 

współfinansowanym przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-

2020 nasza gmina stworzyła folder inwestycyjny, prezentację oraz specjalną zakładkę 

na naszej stronie prezentującą tereny inwestycyjne w naszej gminie.  

Na podstawie zrealizowania wszystkich wytycznych projektu nasza gmina zakończyła 

realizację projektu z dniem 16.01.2023 r. Projekt koczy się 30.06.2023 r. i wówczas 

gmina otrzyma certyfikat Gminy Przyjaznej Inwestorom. 

 

6. WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 

 

16.01.  Wybory sołtysa w sołectwie Prądy – sołtysem został pan Andrzej Piotrowicz 

Rada sołecka: Zdzisław Czerwiński, Paweł Kałamarz, Justyna Siwek, Katarzyna  

Martynowicz, Wiesław Pejas 

19.01.  Wybory sołtysa w sołectwie Dąbrowa – sołtysem została Pani Elżbieta Mojzyk 

  Rada sołecka: Wojciech Białas, Włodzimierz Cichy, Czesław Krzywy, Marzenia  

Śmiech, Anna Żyła 

24.01.  Wybory sołtysa w sołectwie Narok – sołtysem została pani Roksana Odziomek 

Rada sołecka: Ewa Koziarska, Piotr Lisson, Nikola Szdzuy, Justyna Giesa, Nikola 

Waletzki 
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25.01.  Wybory sołtysa w sołectwie Karczów – sołtysem został Pan Józef Gerc 

  Rada sołecka: Andrzej Kandziora, Grzegorz Karakuła, Wojciech Korzekwa,  

Kamila Łuciuk, Anna Prokopp  

GRATULUJEMY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Dąbrowa 
   /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 
 
 
 
 
Dąbrowa, 25.01.2023 r. 
 


