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I. WPROWADZENIE 

 

Raport o stanie gminy Grodków, obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Grodkowa 

w roku 2019, w szczególności realizacje polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej 

w Grodkowie. 

Raport został opracowany w związku z wymogiem ustawowym- art. 28aa. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

Głównym celem raportu jest odzwierciedlenie skuteczności realizacji zadań w 2019 roku. 

Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy według stanu na 

31 grudnia 2019roku 

Dzięki temu zaistniała możliwość dokonania analizy poziomu rozwoju gminy na przestrzeni 

ostatnich kilku lat. 

Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny 

możliwości dalszego rozwoju gminy.  

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy: finanse gminy, inwestycje, 

fundusz sołecki, mienie komunalne, gospodarowanie nieruchomościami, usługi komunalne, ład 

przestrzenny, polityka społeczna i praca, oświata, bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochrona 

środowiska, sprawna administracja, współdziałanie z innymi jednostkami, instytucjami, 

organizacjami pozarządowymi oraz działalność kulturalna, promocja gminy. 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Miejskiego 

w Grodkowie i jednostek organizacyjnych Gminy oraz szereg dokumentów, będących 

w posiadaniu Urzędu, jednostek organizacyjnych a także informacje zamieszczone na stronach 

internetowych, jak również  dane udostępnione przez Urząd Statystyczny w Opolu. 

 

1. Władze gminy  

Organ stanowiący 

Skład Rady Miejskiej w Grodkowie nie uległ zmianie od momentu wyborów w 2018r. 2019 r. był 

pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym pracy radnych VIII kadencji Rady Miejskiej 

w Grodkowie. 

Rada Miejska obradowała 11 razy, podczas 6 sesji planowych oraz 5 zwoływanych w trybie art. 20 

ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Burmistrza. 

W trakcie swoich posiedzeń Rada Miejska podjęła 93 uchwały (w 2018r. - 96). 

W ramach działalności organów nadzoru żadna z podjętych w 2019 roku 93 uchwał Rady Miejskiej 

nie została uchylona. 

Organ wykonawczy 

Zestawienie wydanych przez Burmistrza Grodkowa dokumentów: 

Upoważnienia Zarządzenia organu 

wykonawczego (0050) 

Zarządzenia kierownika jednostki 

(120) 

67 197 89 

Upoważnienia wydawane były dla pracowników Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz dla 

kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Grodków w celu realizacji zadań 

gminy. 

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Grodkowa  

W 2019 r. Burmistrz przyjął 124 interesantów, tematyka tych spotkań dotyczyła: mieszkań 

gminnych, adaptacji strychu, ogrzewania gazowego, klatek schodowych, komórek, eksmisji, 

wspólnot mieszkaniowych, podwórek. Innymi tematami spotkań były sprawy dotyczące działek 

oraz ich przekształcenia bądź zakupu, zagospodarowania przestrzennego, rowów, podatków, lokali 

gminnych użytkowych, dróg, sprzątania miasta, koszenia traw, wodociągu, ochotniczych straży 

pożarnych jak również pomocy dla osób niepełnosprawnych, sportu, promocji przez sport oraz 

dofinansowania wyjazdu na mistrzostwa. 
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Natomiast Zastępca Burmistrza przyjął 80 interesantów w sprawach dotyczących mieszkań, 

przewozów, odpadów, pracy, adaptacji poddasza, podjazdu, gazu, wiat, sprzątania miasta, muru czy 

usług pogrzebowych. 

 

2. Jednostki pomocnicze 

8 lutego odbyło się ostatnie spotkanie Sołtysów oraz Przewodniczącej Osiedla w kadencji 2015-

2019. Od dnia 11 lutego odbywały się na terenie gminy Grodków Zebrania Wiejskie, na których 

mieszkańcy Sołectwa wybierali Sołtysa (Przewodniczącego Osiedla) oraz Radę Sołecką (Zarząd 

Osiedla). Podczas uroczystości Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz, Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Grodkowie Jadwiga Demska oraz Skarbnik Gminy Grodków Filomena Zeman 

wręczyli dla Sołtysów podziękowania w formie dyplomów oraz pamiątkowe tabliczki. Burmistrz 

podziękował Sołtysom za trud pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz życzył zadowolenia 

z sukcesów i zasłużonej satysfakcji z realizowanych projektów, a jednocześnie inspiracji do 

realizacji dalszych planów i pracy na rzecz swojego środowiska. 
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Na kadencję 2020-2023 zostali wybrani: 

L.p. Sołectwo, Osiedle Sołtysa, Przewodniczący Osiedla 

1 Bąków Marcinkowski Kamil 

2 Bogdanów Kanas Lidia 

3 Gałązczyce Stankiewicz Andrzej 

4 Gierów Gul Artur 

5 Głębocko Dziubek Joanna 

6 Gnojna Pierz Jan 

7 Gola Grodkowska Klimków Jan 

8 Jaszów Stanisławczuk Irena 

9 Jeszkotle Grabowska Iwona 

10 Jędrzejów Krawiecki Edaward 

11 Kobiela Plekaniec Janusz 

12 Kolnica Janiec Henryk 

13 Kopice Mrowiec Danuta 

14 Lipowa Kuśmierczyk Grzegorz 

15 Lubcz Kucyniak Ewa 

16 Mikołajowa Mrożek Sławomir 

17 Młodoszowice Ciróg Marzena 

18 Nowa Wieś Mała Jagódka Jacek 

19 Osiek Grodkowski Palak Grzegorz 

20 Polana Sawka Waldemar 

21 Przylesie Dolne Brączek Katarzyna 

22 Starowice Dolne Gajewski Dariusz 

23 Strzegów Mrożek Grzegorz 

24 Sulisław Bar Jerzy 

25 Rogów Kałużny Andrzej 

26 Tarnów Grodkowski Faron Lidia 

27 Wierzbnik Pawlak Bogumiła 

28 Wierzbna Rapacz Sebastian 

29 Więcmierzyce Obarska Agnieszka 
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3. Młodzieżowa Rada Miejska 

27 marca 2019 r. odbyły się kolejny raz wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie, to 

już IV kadencja na lata 2019-2021. Wybrano 12 nowych, młodych radnych.  

I posiedzenie IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie odbyło się 22 maja 2019r. 

Młodzi Radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o powołaniu, a także  wybrali ze swojego 

grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, oraz Sekretarza.  

Skład radnych reprezentują:  

1.   Katarzyna Wołk-Łaniewska - przewodnicząca 

2.   Wiktoria Solska  

3.   Emil Biernat  

4.   Nikola Góra  

5.   Marek Marszałek - wiceprzewodniczący  

6.   Amelia Psiurska 

7.   Krystian Pickhaus 

8.   Natalia Kaczmarczyk - sekretarz  

9.   Jakub Szymankiewicz - wiceprzewodniczący  

10. Katarzyna Majewska  

11. Daria Łyczek  

12. Martyna Wiewióra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Wojnowiczki Micherda Jadwiga 

31 Wojsław Garncarz Paweł 

32 Wójtowice Bereś Ewa 

33 Zielonkowice Teneta Danuta 

34 Żarów Szczawiński Ryszard 

35 Żelazna Rutowicz Tadeusz 

36 Osiedle „Półwiosek” Kusznierz Krystyna 
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4. Rada Seniorów Gminy Grodków zainicjowała organizację Gminnego Dnia Seniora. Dnia 

29 listopada 2019 r. obchodzono w naszej gminie I Gminny Dzień Seniora. 

 

 
 

5. Partnerstwa, związki międzygminne 

Działania z partnerami zagranicznymi. 

 

lp inicjatywa

* 

partner 

zagraniczny 

inicjatywy  

 

data i miejsce 

inicjatywy 

opis działań podjętych  

w ramach inicjatywy 

dziedziny 

współpracy  

w ramach 

inicjatywy ** 

1 „Partnerst

wo miast” 

Beckum Niemcy 

 

3-5.02.2019r. 

Beckum 

Udział przedstawicieli miasta 

Grodków w corocznym karnawale 

organizowanym z okazji Święta 

miasta Beckum 

KULTURA 

2 „Partnerst

wo miast” 

Heringsdorf 

Niemcy 

8-10.03.2019r. 

Heringsdorf 

Udział przedstawicieli miasta 

Grodków w corocznym święcie 

miasta Heringsdorf 

KULTURA 

3 „Partnerst

wo miast” 

Beckum Niemcy 

Bohumin – 

Skrzeczoń 

Czechy 

23-

26.08.2019r. 

Grodków 

Udział przedstawicieli miasta 

Beckum i Bohumin w dożynkach 

gminnych 
KULTURA 

 

Gmina Grodków jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego, którego celem statutowym jest 

rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego poprzez działania w zakresie 

wspierania gmin członkowskich 38 gmin z województwa opolskiego.  

Gmina Grodków jest również członkiem Stowarzyszenia Subregion Południowy, stowarzyszenia 

18 jednostek samorządu terytorialnego z powiatów Nyskiego, Prudnickiego i Głubczyckiego 

i wymienionych powiatów.  

Uczestniczymy ponadto w Euroregionie PRADZIAD, który został utworzony dla rozwijania 

przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej na styku Moraw i Śląska 

w Republice Czeskiej oraz Śląska Opolskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Gmina Grodków należy także do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska 

Wieś Historyczna". 
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6. Ludność i dynamika zmian  

Obserwujemy spadek liczby mieszkańców. Wpisujemy się jako gmina w ogólny spadek liczby 

mieszkańców województwa opolskiego. 

Nazwa 

gminy bez miast na prawach powiatu 

miejsce zamieszkania 

stan na 31 XII 

ogółem 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba 

Grodków 19 826 19 699 19 620 19 511 19 388 19 376 19 242 19087 

Lewin Brzeski  13 594 13 498 13 389 13 299 13 175 13 064 13 020 12940 

Głubczyce 23 270 23 144 23 012 22 776 22 658 22 527 22 395 22280 

Kietrz  11 384 11 292 11 281 11 221 11 129 11 043 10 953 10822 

Głuchołazy  25 018 24 726 24 493 24 254 24 064 23 962 23 774 23643 

Otmuchów 14 063 13 903 13 890 13 803 13 746 13 634 13 620 13501 

Paczków 13 198 13 161 13 097 12 945 12 819 12 770 12 649 12535 

Dobrodzień 10 065 10 051 10 030 10 003 10 030 9 983 9 912 8838 

Niemodlin 13 556 13 480 13 459 13 417 13 354 13 305 13 276 13162 

 

7. Tereny inwestycyjne 

Rok 2019 był rokiem bardzo udanym pod względem zainteresowania terenami inwestycyjnymi. Na 

terenie miasta posiadamy kilka atrakcyjnych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod zakłady 

pracy i mieszkalnictwo. Część z nich tj. działka 29, 45 i 106 należą do Wałbrzyskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Grodków. Na przełomie roku gościliśmy kilku przedsiębiorców 

zainteresowanych poszczególnymi terenami. W maju 2019r. dokonaliśmy sprzedaży działki nr 29 

o powierzchni 2,5845ha na rzecz Spółki Austrotherm, producenta styropianu. Nowy inwestor 

zadeklarował chęć otwarcia fabryki w 2020 roku. 

W skład WSSE na terenie Gminy Grodków wchodzi jeszcze działka Nr 45 i działka Nr 106.  
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Rozwija się również działalność w obrębie węzła przy autostradzie A4. Powstały tam dwie stacje 

paliw z miejscami parkingowymi, a obecnie Inwestor buduje przy stacjach myjnie dla samochodów 

ciężarowych. 
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II. FINANSE GMINY 

 

Budżet Gminy Grodków na 2019 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą Nr III/10/18 Rady 

Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała została przyjęta przy 13 głosach ZA, 

1 radny był PRZECIW, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Uchwała zastała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pod poz. 222 

w dniu 14 stycznia 2019r.  

1. Dochody zaplanowano w wysokości - 82 373 907,17 zł 

w tym:  

- bieżące - 73 593 199,18 zł 

- majątkowe.- 8 780 707,99 zł 

2.Wydatki na kwotę - 84 227 406,15 zł 

w tym: 

- bieżące - 69 129 979,62 zł 

- majątkowe - 15 097 426,53 zł 

3. Deficyt budżetu na kwotę -  853 498,98 zł 

W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz 

przychodów. Zmiany dokonywane były stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz 

Zarządzeniami Burmistrza.  

W wyniku tych zmian: 

1)plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę  9 784 636,17 zł, 

poprzez zwiększenie:  

- planu dochodów własnych  o kwotę 1 036 925,00 zł, 

- planu subwencji z budżetu państwa  o kwotę 539 261,00 zł  

- planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 7 594 621,37 zł 

- planu dotacji na zadania własne z budżetu państwa o kwotę  429 485,01 zł,  

  w tym: Narodowy Program Czytelnictwa 4 000,00 zł,  

              Aktywna Tablica42 000,00 zł, 

              Posiłek w szkole i w domu Moduł 3122 703,21 zł, 

              Inne zadania własne 260 781,80 zł. 

- planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 184 343,79 zł,  

  w tym: 

  w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich –  94 580,88 zł, 

  z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - 12 420,30 zł, 

  z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne - 61 662,00 zł, 

  z funduszy celowych na usuwanie azbestu - 15 680,61 zł. 

2) plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 2 042 188,89 zł 

poprzez zwiększenie: 

- planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 911 070,00 zł, 

- planu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 048 118,89 zł, w tym środki 

na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii 

Europejskiej o kwotę 1 016 879,01 zł, 

- planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

o kwotę 83 000,00 zł. 

3) plan wydatków zwiększono o kwotę 14 895 825,06 zł: 

- poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 9 865 618,15 zł,  

z tego: kwota 8 747 711,17 zł finansowana ze środków zewnętrznych  

(dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki pozyskane z różnych źródeł) 

-poprzez zwiększenie  planu na wydatki majątkowe oo kwotę 5 030 206,91 zł 

z tego: kwota 1 048 118,89 zł finansowana ze środków zewnętrznych – dotacje zwiększone środki 

skierowano na zwiększenie : 
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- planu na wydatki na inwestycje o kwotę 3 970 824,93 zł, 

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 

3 406 270,00 zł,  

- planu na zakupy inwestycyjne o kwotę 528 309,00 zł, w tym 291 720,00 zł na zakup mienia -

zamiana działek, 

- dotacje inwestycyjne o kwotę 531 072,98 zł, tym 495 000,00 zł na dla osób fizycznych 

zmieniających system ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. 

W wyniku wprowadzonych zmian w 2019 r. plan budżetu gminy na koniec roku został 

zrealizowany w następujący sposób: 

1. plan dochodów 94 200 732,23 zł, (w 2018 r. - 78 210 402,83 zł) 

           w tym:  

                       dochody bieżące 83 377 835,35 zł 

                       dochody majątkowe 10 822 896,88 zł 

2. plan wydatków 99 123 231,21 zł (w 2018r. - 91 532 728,93 zł) 

           w tym: 

                     wydatki bieżące 78 995 597,77 zł 

                    wydatki majątkowe 20 127 633,44 zł 

3. deficyt budżetu 4 922 498,98 zł (w 2018r.-13 321 790,94 zł) 

Planowany w uchwale budżetowej na 2019 rok deficyt budżetu, w wyniku wprowadzonych w ciągu 

roku zmian, został zwiększony w planie o kwotę 3 069 000,00 zł (z kwoty 1 853 498,98 zł do kwoty 

4 922 498,98 zł). Natomiast w wykonaniu roku nie ma deficytu ale nadwyżka budżetowa w kwocie 

617 077,34 zł, która powstała dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych – dotacji na inwestycje 

oraz oszczędności na wydatkach bieżących i majątkowych. 

I. Dochody budżetu -wykonanie 95 143 108,34 zł, tj. 101,00%. 

Dochody bieżące - wykonanie 83 545 758,71 zł tj. 100,20% ,  

Na osiągnięte przez gminę w 2019 roku dochody z podatków wpływ miały uchwały Rady Miejskiej 

o obniżeniu maksymalnych stawek podatków, a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej 

zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.  

Zastosowane przez Radę Miejską ulgi stanowią roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 

3 569 206,14 zł (w roku 2018 była to kwota 3 288 173,70 zł).  

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2019 

roku ogółem 3 433 988,53 zł, 

z tego przypada na:  

 podatek od nieruchomości 3 026 640,17 zł  (w 2018 r. 2 782 318,24 zł) 

 podatek od środków transportowych 407 348,36 zł (w 2018 r. 368 756,40 zł) 

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2019 roku ogółem 

135 217,61 zł, 

z tego przypada na: 

 podatek od nieruchomości 120 817,61 zł (w 2018 r. 122 699,06 zł)  

 podatek od środków transportowych 14 400,00 zł (w 2018 r. 14 400,00 zł). 

Na osiągnięte dochody miały również wpływ decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie 

umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, których 

skutki w 2019 roku wyniosły razem 125 517,04 zł, w tym: 124 388,04 zł - należność główna 

i 1 129,00 zł – odsetki, 

W rozbiciu na rodzaje dochodów bieżących, wykonanie w stosunku do ustalonego planu 

zrealizowano następująco:  

 dochody własne - 100,68%, 

 subwencje z budżetu państwa - 100,00%,  

 dotacje na zadania zlecone – 99,62%, zadania powierzone – 100,00% i zadania własne 

bieżące – 98,11%,  
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 dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 

164,95%, 

 środki z różnych źródeł na zadania bieżące – 98,90% . 

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych (plan na początek roku) na kwotę 15 924 203,00 zł wykonano 

w 100,95%, (w 2018 roku w 106,35%, w 2017 r. w 102,27%). Ponad pierwotny plan wpłynęła 

kwota 149 256,00 zł.  

W porównaniu z latami 2017 i 2018 nastąpił znaczny wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych. (w porównaniu z 2018 r. - o kwotę 2 337 242,00 zł natomiast 

w porównaniu do 2017 r. kwotę 3 644 834,00 zł) . 

Natomiast nastąpił spadek wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 

tj. o kwotę 77 872,28 zł w porównaniu do 2018 r. a wzrost w porównaniu do 2017r. o kwotę 

1 229 719 zł. 

W dochodach bieżących wykonanie ponad zakładany plan uzyskano z następujących tytułów:  

wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z odsetek za nieterminową płatność 

należności z czynszów, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych 

nałożone przez Straż Miejską, udziałów w podatku dochodowym od fizycznych i od osób 

prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłat i innych dochodów 

w placówkach oświatowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy 

z najmu pomieszczeń świetlicowych w sołectwach oraz wpływy z darowizn dla Sołectw. 

Wykonanie poniżej zakładanego planu zrealizowano z następujących tytułów:  

wpływy z najmu mienia będącego w zarządzie Spółki „Komunalnik”, wpływy z opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty skarbowej i targowej, opłat za pobyt dzieci 

w Żłobku. 

Poniżej zakładanego planu wykonano również dochody gminy związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wyniosło 100,92% w stosunku do założonego 

planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych wykonanie ponad plan uzyskano z tytułu 

wpływów: 

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – wyk.100,95%, 

- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wyk. 103,45%, 

- z podatku od nieruchomości – wyk.100,19% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 

130 130,25 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 233 894,81 zł), 

- z podatku leśnego – wyk.101,41% (wpłata zaległości na kwotę 80,54 zł),  

- z podatku od środków transportowych – wyk.108,92% (wpłata zaległości na kwotę 40 097,18 zł), 

- z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – wyk. 130,56%, 

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – wyk.112,71%. 

Wykonanie poniżej zakładanego planu wykazują wpływy: 

- z podatku rolnego – wyk. 98,25% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 61 750,35 zł, 

natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 87 689,33 zł), 

- z opłaty skarbowej – wyk. 97,46%, 

- z opłaty eksploatacyjnej – wyk. 99,84%.W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2019 r. nastąpił  

wzrost  realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 3 246 945,23 zł (dla porównania 

w 2018 r. odnotowano wzrost w stosunku do 2017 r.  o kwotę 1 715 847,21 zł).  

Najwyższy wzrost wystąpił we wpływach: z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 

– 2 337 242,00 zł, a następnie podatku od czynności cywilnoprawnych – 522 813,13 zł, 

od nieruchomości – 286 252,96 zł, opłaty eksploatacyjnej – 95 281,22 zł, podatku rolnego - 
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94 773,03 zł, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 4 166,39 zł, 

opłaty skarbowej – 2 193,36 zł. 

Natomiast nastąpił spadek wpływów udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 

77 872,28 zł, podatku od środków transportowych – 15 422,27 zł oraz podatku leśnego - 

2 482,31 zł. 

Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2019 r. przypadające na jednego mieszkańca 

wzrosły z kwoty 1508,19 zł w 2017 r., kwoty 1 619,00 zł w roku 2018 r. do kwoty 1 801,83 zł  

w 2019 roku, a uzyskane dochody podatkowe za 2019 r. przypadające na jednego mieszkańca 

wzrosły z kwoty 1342,62 zł za 2017 r., 1 442,54 zł, za 2018 r. do kwoty 1 610,03 zł tj. za 2019 rok. 

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2019 roku, natomiast powstały  

zaległości z bieżącego roku na kwotę 347 406,84 zł. Najwyższe to zaległości z tytułu podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych – 174 023,21 zł.  

Ściągalność podatków w 2019 r. kształtowała się na średnio na poziomie 97,37% (w 2018 r. 

98,08%, w 2017 r. 97,98%,  w 2016 r. 97,72%) .  

Dochody majątkowe -wykonanie 11 597 349,63 zł tj. 107,16% . 

W rozbiciu na rodzaje dochodów majątkowych, wykonanie procentowe  w stosunku do ustalonego 

planu kształtuje się następująco:  

 dochody ze sprzedaży majątku – 100,63%, 

 dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 120,26%,  

 dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne – 107,90%, w miesiącu grudniu 

wpłynęły kwoty refundacji nie wprowadzone do planu 2019 r.  

II. Wydatki budżetu - wykonanie 94 526 031,00 zł, tj. 95,36%. 

Wydatki bieżące - wykonanie 75 790 780,01 zł tj. 95,94% ,  

W tym m.in. wydatki jednostek budżetowych 46 257 470,55 zł (2018 r.- 42 426 299,05 zł, 2017 r. 

- 39 764 405,68 zł), z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 348 459,20 zł, (2018 r. 

27 127 194,65 zł, 2017 r. - 24 682 912,73 zł) - (wzrost o 2 221 264,55 zł, do roku 2018 

i o 4 221 708,55 zł do roku 2017) z tego o 2 074 757,86 zł wynagrodzenia w oświacie oraz 

o 152 424,60 zł wynagrodzenie w dziale Opieka i Rodzina. 

Wynagrodzenia w innych działach wykazują ten sam poziom. 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wyniosły 16 909 011,35 zł i wzrosły 

w porównaniu do 2018 r. o 1 609 906,94 zł, a w porównaniu do 2017 r. o 1 827 518,39 zł. 

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez: jednostki oświatowe i Żłobek Publiczny 

obsługiwane przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy 

Społecznej i samorządowe instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Miejską i Gminną 

Bibliotekę Publiczną. 

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, w ramach kwot określonych w planie wydatków, 

z wprowadzeniem oszczędności, wynikających z potrzeby równoważenia wydatków bieżących 

dochodami bieżącymi i wypracowania środków umożliwiających korzystanie z programów 

dofinansowania poprzez zapewnienie wkładu własnego. 

Z założonego planu na wydatki bieżące nie  wydatkowano kwoty 3 204 817,76 zł (w tym: 

83 276,12 zł z dotacji i środków zewnętrznych oraz 3 121 541,64 zł ze środków własnych). 

Przyczyną tego były następujące fakty: 

 nie otrzymano dotacji i środków zewnętrznych na kwotę 83 276,12 zł, 

 nie wykorzystano zabezpieczonej w budżecie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na 

zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 409 880,00 zł, 

 nie wydatkowano oszczędności w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane, (środki zaplanowane na odprawy emerytalne pracowników oraz powstałe 

oszczędności z tytułu  wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich łącznie na kwotę 

1 430 834,84 zł), 

 powstały oszczędności w realizacji zadań bieżących na kwotę 1 280 826,80 zł, co stanowi 

1,69% poniesionych wydatków bieżących. 
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W 2019 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała 

nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie 

7 754 978,70 zł (dla porównania w 2018 r. 6 343 425,97 zł). Ograniczenia wynikające z ustawy 

o finansach publicznych zostały w pełni zachowane. 

Wydatki majątkowe - wykonanie 18 735 250,99 zł tj. 93,08% 

w tym: wydatki na inwestycje 17 117 876,35 zł, z tego: wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków unijnych 13 253 780,05 zł, (zakupy inwestycyjne 579 902,02 zł, dotacje 

inwestycyjne 1 037 472,62 zł). 

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 1 392 382,45 zł, 

w tym rezerwa inwestycyjna 46 589,00 zł. Wynika to z przesunięcia realizacji inwestycji na 2020 

rok i lata następne w kwocie ponad 192 tys. zł, a także z oszczędności na zadaniach realizowanych 

w 2019 roku. 

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu. 

Wynik budżetu za 2019 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu 

to nadwyżka budżetu w kwocie 617 077,34 zł, która zwiększyła skumulowaną nadwyżkę z lat 

poprzednich. Po zamknięciu roku 2019 skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 1 872 136,88 zł. 

Ujemny wynik 2019 roku na przychodach i rozchodach to kwota – 931 423,02 zł,  która zmniejszyła 

poziom wolnych środków z kwoty 7 679 501,02 zł do kwoty 6 748 078,00 zł. 

Rozchody budżetu w 2019 r., czyli spłata  pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 

zostały zrealizowane w kwocie 7 679 501,02 zł, co oznacza, że zostały spłacone wszystkie 

zaciągnięte przed 2019 r. kredyty. 

Spłata kredytów wraz z obsługą długu za 2019 r. to kwota 7 733 882,45 zł, odniesiona do 

wykonanych dochodów daje wskaźnik 1,68%, przy dopuszczalnym wskaźniku 8,79%. 

IV. Dochody i wydatki z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 

ustawami. 

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 23 949 021,17 zł, na poziomie 99,62% 

zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki. 

V. Dotacje udzielone z budżetu gminy. 

 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 332 731,61 zł (na zadania 

bieżące 2 891 768,04 zł i na zadania majątkowe 440 963,57 zł) w tym: 

- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 2 589 245,72 zł (w 2018 r. 2 527 010,00 zł), 

- celowe dla samorządowych instytucji kultury 29 472,00 zł 

- dotacje celowe przekazane do jednostek sektora finansów publicznych w formie pomocy 

finansowej i na  podstawie porozumień (umów) – 714 013,89 zł, 

 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 687 616,61 zł (na zadania 

bieżące 3 091 107,56 zł i na zadania majątkowe 596 509,05 zł) w tym: 

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora 

finansów publicznych, które zostały udzielone po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na 

zadania ujęte w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 516 971,55 zł, 

- dotacje celowe na sport z ustawy o sporcie – 233 000,00 zł, 

- dotacje celowe na konserwację zabytków – 40 000,00 zł, 

- dotacje celowe na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – 37 800,00 zł, 

- dotacje podmiotowe i celowe (z zakresu zadań zleconych) - dla niepublicznych placówek 

oświatowych – 2 171 452,19 zł, 

- dotacje celowe w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - 

polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków  - 592 409,05 zł 

 dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 18 700,00 zł (na zadania bieżące 

14 600,00 zł i na zadania majątkowe 4 100,00 zł) . 
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W oparciu o ustawę o sporcie i uchwałę Rady przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji. 

W wyniku konkursu dotację w wysokości 233 000,00 zł otrzymał UKS Olimp. 

VI. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego. 

W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 646 686,34 zł w całości pochodzących 

z funduszu sołeckiego Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 640 382,74 zł, z tego 

z przeznaczeniem na: 

 wydatki bieżące 360 145,03 zł, realizując 77 zadań,  

 wydatki majątkowe 280 237,71 zł, realizując 19 zadań. 

VII. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę oraz prognoza ich spłaty, informacja o udzielonych 

przez gminę poręczeniach i okres ich obowiązywania. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 

6 748 078,00 zł, z tego: kwota 2 748 078,00 zł podlega wyłączeniu,  jest to kredyt na wyprzedzające 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

i  kwota 2 035 000,00 zł, jest to kredyt na wkład własny w projektach finansowanych w co najmniej 

60% środkami unijnymi. 

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2019 r. wynosi 7,09% 

Gmina nie ma już potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń Spółce GRODWIK.  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług. 

Należności wymagalne dla gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 5 949 402,76 zł i powstały 

z niżej wymienionych źródeł: 

 mienie komunalne (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż) 1 153 072,00 zł, 

 mandaty nałożone przez Straż Miejską 24 047,12 zł, 

 podatki  i opłaty 1 865 988,03 zł, 

 fundusz i zaliczka alimentacyjna 2 905 444,47 zł, 

 inne 851,14 zł – przypisanie do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez 

organizację pozarządową. 

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja należności. 
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III. ZADANIA INWESTYCYJE, FUNDUSZ SOŁECKI 
 

Lp. 
Nazwa zadania 

inwestycyjnego 

Rok             

rozp/          

zakoń 

Planowana 

wartość 

całego 

zadania 

Środki 

wydatkowan

e w 2019 r. 

Zakres rzeczowy 

1 

Wykonanie sygnalizacji 

wzbudzanej przy 

przejściu dla pieszych na 

drodze wojewódzkiej nr 

401 w obrębie PSP im. 

Marii Konopnickiej w m. 

Kolnica 

2019 50 000,00 50 000,00 

Zadanie zrealizowane zostało przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

przy pomocy finansowej Gminy 

Grodków. Umowa z Zarządem 

Województwa o dofinansowanie 

zadania przez Gminę Grodków  

zawarta w dniu 13.11.2019r. Zadanie 

zostało wykonane oraz rozliczone 

w 2019r. W 2019 r. na realizację tego 

zadania wydatkowano kwotę 

50.000,00 zł. 

2 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1549 O- 

Wójtowice- Sulisław 

2013-

2019 
2 600 000,00 361 491,57 

Zadanie realizowane jest przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu 

przy pomocy finansowej Gminy 

Grodków. Umowa z Zarządem 

Powiatu Brzeskiego o 

dofinansowanie zadania przez Gminę 

Grodków  zawarta w dniu 

21.03.2019r. Kwota dofinansowania 

zgodnie z umową 650.000,00 zł. 

Kwota dofinansowania zgodnie z 

rozliczeniem 361.491,57 zł. Zadanie 

zostało wykonane oraz rozliczone 

w 2019r. W 2019 r. na realizację tego 

zadania wydatkowano kwotę 

361.491,57 zł. 

3 
Przebudowa ul. Opolskiej 

w Grodkowie  

2018-

2019 
1 713 407,00 1 653 745,66 

Projekt współfinansowany w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych. 

Kwota dofinansowania  625.605,74 

zł. W 2019r. wyłoniono w ramach 

przetargu nieograniczonego 

wykonawcę robót oraz w dniu 

06.06.2019r. podpisano umowę na 

wykonanie robót na kwotę 

1.579.806,70 zł brutto  (Aneks nr 1 

z dnia 28.10.2019r. - całkowita 

wartość -  1.660.453,52 zł brutto; 

Aneks nr 2 z dnia 15.11.2019r. - 

całkowita wartość -  1.615.040,11 zł 

brutto - obmiar powykonawczy).  

Zadanie zostało wykonane oraz 

rozliczone w 2019r. W 2019 r. na 

realizację tego zadania wydatkowano 

kwotę 1.653.745,66 zł. Wartość 

całego zadania wyniosła  

1.667.152,66 zł. 
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4 

Przebudowa układu 

komunikacyjnego obręb 

Półwiosek wraz z 

odwodnieniem - etap I  

2019-

2020 
1 750 000,00 548 886,06 

Projekt współfinansowany w ramach  

Fundusz Dróg Samorządowych  dof. 

70% - w wysokości 1.032.328,74 zł. 

w tym w  2019r. w wysokości 

360.000,00 zł, w  2020r. w 

wysokości 672 328,74 zł. W 2019r. 

wyłoniono w ramach przetargu 

nieograniczonego wykonawcę robót 

oraz w dniu 28.10.2019r. podpisano 

umowę na wykonanie robót na kwotę 

1.454.855,34 zł brutto  (Aneks nr 1 

z dnia 02.12.2019r. - całkowita 

wartość - 1.494.538,52 zł brutto).  

W 2019 r. na realizację tego zadania 

wydatkowano kwotę 548.886,06 zł.   

5 
Przebudowa ul. Klubowej 

w Grodkowie  
2019 51 000,00 50 893,00 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

dokumentacji projektowej oraz w 

dniu 08.08.2019r. zawarto umowę na 

opracowanie dokumentacji 

projektowej.  Dokumentacja została 

wykonana i odebrana. W 2019 r. na 

realizację tego zadania wydatkowano 

kwotę 50.893,00 zł.  

6 

Budowa dróg 

publicznych w rejonie 

Wałbrzyskiej Strefy 

Ekonomicznej w 

Grodkowie  

2019 42 000,00 41 500,00 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

dokumentacji projektowej oraz w 

dniu 08.08.2019r. zawarto umowę na 

opracowanie dokumentacji 

projektowej. Dokumentacja została 

wykonana i odebrana. W 2019 r. na 

realizację tego zadania wydatkowano 

kwotę 41.500,00 zł.  

7 

Przebudowa ulic 

Kochanowskiego 

i Dąbrowskiej 

w Grodkowie 

2019 35 000,00 30 750,00 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

dokumentacji projektowej oraz w 

dniu 21.08.2019r. zlecono 

opracowanie dokumentacji 

projektowej.  Dokumentacja została 

wykonana i odebrana. W 2019r. 

złożono wniosek o dofinansowanie 

zadania z Fundusz Dróg 

Samorządowych, dof. 70% - 

w wysokości 1.190.000 zł. w tym 

w  2020r. w wysokości 317.670,00zł, 

w 2021r. w wysokości 872.330,00 zł. 

Wniosek oczekuje na zatwierdzenie 

decyzji o dofinansowaniu. W 2019 r. 

na realizację tego zadania 

wydatkowano kwotę 30.750,00 zł.   
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8 

Remont nawierzchni 

części ul. Słowackiego 

w Grodkowie 

2019 65 000,00 64 814,16 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

dokumentacji projektowej oraz w 

dniu 01.10.2019r. zlecono 

opracowanie dokumentacji 

projektowej.  Dokumentacja została 

wykonana i odebrana. W 2019r. 

wyłoniono wykonawcę robót oraz 

w dniu 20.11.2019r. zawarto umowę 

na realizację zadania.  Zadanie 

zostało wykonane oraz rozliczone 

w 2019r. W 2019 r. na realizację tego 

zadania wydatkowano kwotę 

64.814,16 zł 

9 
Droga dojazdowa do 

gruntów rolnych Jaszów  

2018-

2019 
550 866,00 494 533,32 

W 2018r. złożono wniosek o 

dofinansowanie do Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych. 30 maja 

2019r. podpisano umowę o 

dofinansowanie zadania z 

Marszałkiem Województwa 

Opolskiego - kwota dofinansowania 

134.500,00 zł. W 2019r. wyłoniono 

w ramach przetargu 

nieograniczonego wykonawcę robót 

oraz w dniu 29.04.2019r. podpisano 

umowę na wykonanie robót na kwotę 

487.622,32 zł brutto. Zadanie zostało 

wykonane oraz rozliczone w 2019r. 

W 2019 r. na realizację tego zadania 

wydatkowano kwotę 494.533,32 zł.  

Wartość całego zadania wyniosła 

505.399,32 zł.  

10 
Droga dojazdowa do 

gruntów rolnych Kobiela 

2019-

2021 
30 000,00 23 055,40 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

dokumentacji projektowej oraz 

w dniu 14.02.2019r. zlecono 

opracowanie dokumentacji 

projektowej.  Dokumentacja została 

wykonana i odebrana. W 2019r. na 

realizację tego zadania wydatkowano 

kwotę  23.055,40 zł. 

11 

Wyposażenie budynku 

Urzędu w system 

sygnalizacji pożarowej i 

gaśnice 

2018-

2019 
143 690,00 127 959,89 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

robót oraz w dniu 12.03.2019r. 

podpisano umowę na wykonanie 

robót na kwotę 121 194,89 zł brutto. 

Zadanie zostało wykonane oraz 

rozliczone w 2019r. W 2019 r. na 

realizację tego zadania wydatkowano 

kwotę 127.959,89 zł. Wartość całego 

zadania wyniosła  131.649,89 zł.  

12 

Zakup sprzętu oraz 

wykonanie podłączenia 

światłowodu do Urzędu 

Miejskiego w Grodkowie 

2019 35 000,00 35 000,00 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

oraz w dniu 04.11.2019r. Zlecono 

wykonanie zadania. Zadanie zostało 

wykonane oraz rozliczone w 2019r. 

W 2019 r. na realizację tego zadania 

wydatkowano kwotę 35.000,00 zł.  
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13 
Rozbudowa monitoringu 

miejskiego w Grodkowie 
2019 67 000,00 66 950,68 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

dokumentacji projektowej oraz 

w dniu 19.03.2019r. zlecono 

opracowanie dokumentacji 

projektowej.  Dokumentacja została 

wykonana i odebrana. W 2019r. 

wyłoniono wykonawcę robót oraz 

w dniu 03.09.2019r. zawarto umowę 

na realizację zadania.  Zadanie 

zostało wykonane oraz rozliczone 

w 2019r. W 2019 r. na realizację tego 

zadania wydatkowano kwotę 

66.950,68 zł 

14 

Termomodernizacja 

obiektów użyteczności 

publicznej na terenie 

Subregionu 

Południowego – Etap II: 

Ocieplenie ścian i dachu 

budynku PSP w Kolnicy 

2018-

2019 
34 460,00 14 210,00 

Projekt partnerski (liderem - powiat 

Nyski) złożony i wybrany do 

dofinansowania w ramach RPO WO 

na lata 2014-2020, dof. 85% koszt. 

kwalif. - w wys. 418.254,54 zł. 

Planowane podpisanie umowy 

o dofinansowanie - luty/marzec 

2020r. W 2019 r. na realizację w/w 

zadania wydatkowano kwotę 

14.210,00 zł .  

15 

Przebudowa budynku 

gimnazjum przy ul. 

Mickiewicza na 

przedszkole publiczne  

2017- 

2019 
135 158,46 3 321,00 

W 2019r. zlecono opracowanie 

ekspertyzy technicznej 

zabezpieczenia p.poż. Dokumentacja 

została wykonana i odebrana. 

W 2019 r. na realizację w/w zadania 

wydatkowano kwotę 3.321,00 zł .  

16 

Dostosowanie budynku 

przedszkola publicznego 

w Kopicach do wymagań 

p-poż 

2019 60 000,00 59 990,14 

W 2019r. Zlecono opracowanie 

ekspertyzy technicznej 

zabezpieczenia p.poż. W ramach 

zadania wykonano hydrant 

zewnętrzny wraz z przyłączem 

wodociągowym oraz inne prace 

wynikające z ekspertyzy.  Zadanie 

wykonane i rozliczone w 2019r. 

W 2019r. na zadanie wydatkowano 

kwotę 59.990,14 zł brutto. 

17 

Budowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

w Grodkowie 

2019 30 000,00 27 774,71 

Wniosek o dofinansowanie w ramach 

RPO WO na lata 2014-2020 złożony 

w 2019r. W 2019r. Opracowano 

dokumenty aplikacyjne - Program 

Funkcjonalno Użytkowy, Studium 

Wykonalności oraz zlecono podział 

nieruchomości, na której 

zlokalizowany zostanie PSZOK 

Wniosek nie uzyskał 

dofinansowania. Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019r. na 

zadanie wydatkowano kwotę 

27.774,71 zł brutto. 

18 

Budowa zejścia do Parku 

Jubileuszowego od strony 

ul. Jagiełły w Grodkowie 

2018-

2019 
46 000,00 37 292,26 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

robót oraz w dniu 12.03.2019r. 

podpisano umowę na wykonanie 

robót. W dniu 21.03.2019r. Zlecono 
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usługę nadzoru inwestorskiego. 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2019r.  W 2019r. na zadanie 

wydatkowano kwotę 37.292,26 zł 

brutto. 

19 
Dostosowanie budynku 

dworca do wymagań  

p-poż. 

2019 20 000,00 19 307,83 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

oraz w dniu 13.05.2019r. zlecono 

wykonanie robót budowlanych. 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2019r. W 2019r. na zadanie 

wydatkowano kwotę 19.307,83 zł 

brutto.  

20 

Dostosowanie budynku 

świetlicy w Goli 

Grodkowskiej do 

wymagań p-poż 

2019 40 000,00 29 648,45 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

robót oraz w dniu 23.10.2019r. 

zlecono wykonanie robót. Zadanie 

wykonane i rozliczone w 2019r.  

W 2019r. na zadanie wydatkowano 

kwotę 29.648,45 zł brutto. 

21 

Termomodernizacja 

budynku OKIR 

w Grodkowie  

2019 50 000,00 46 659,40 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

oraz w dniu 27.03.2019r. zawarto 

umowę na opracowanie 

dokumentacji projektowej. Zadanie 

wykonane i rozliczone w 2019r. 

W 2019r. na zadanie wydatkowano 

kwotę 46.659,40 zł brutto. 

22 

Podniesienie standardu 

budynku OKIR 

w Grodkowie  

2019 20 000,00 17 712,00 

W dniu 26.09.2019r. zawarto umowę 

o przekazanie dotacji w wysokości 

20.000,00 zł.  Dotacja celowa dla 

OKIR w Grodkowie na 

przygotowanie dokumentacji do 

złożenia wniosku do RPO WO - 

remont Sali widowiskowej DK. 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2019r. W 2019r. na zadanie 

wydatkowano kwotę 17.712,00 zł. 

23 
Remont zabezpieczający  

browaru w Grodkowie  
2019 47 000,00 46 586,32 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

oraz w dniu 22.10.2019r. zlecono 

wykonanie robót budowlanych. 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2019r. W 2019r. na zadanie 

wydatkowano kwotę 46.586,32 zł 

brutto. 

24 
Budowa basenu 

w Grodkowie  

2018-

2019 
173 673,81 121 155,00 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

oraz w dniu 06.08.2019r. zlecono 

opracowanie dokumentacji 

projektowej. Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019r. na 

zadanie wydatkowano kwotę 

121.155,00 zł brutto. 

25 Boisko Starowice 2019 63 000,00 62 584,31 

W 2019r. Zlecono opracowanie 

dokumentacji oraz ekspertyzy 

technicznej zabezpieczenia p.poż. 

W ramach zadania prace wynikające 

z ekspertyzy oraz dokumentacji 

projektowej. Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019 r. na 
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Zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej 

Lp. 
Nazwa zadania 

inwestycyjnego 

Rok 

rozp./          

zakończ. 

Planowana 

wartość 

całego 

zadania 

Środki 

wydatkowane 

w 2019 r. 

Zakres rzeczowy 

1.  

Budowa kanalizacji 

sanitarnej 

grawitacyjnej i 

tłocznej w Gminie 

Grodków - etap II - 

Kopice i Kopice - 

Leśnica - część I 

2017- 

2019 
5 800 000,41 5 489 136,61 

Projekt współfinansowany w ramach 

PROW na lata 2014-2020. Umowa 

o przyznaniu pomocy nr 00030-

65150-UM0800022/16 z dn. 

06.11.2017r. Refundacja w 2020 r. - 

63,63% k.k. tj. 1.998.144,00 zł. 

W 2019r. wyłoniono w ramach 

przetargu nieograniczonego 

wykonawcę robót oraz w dniu 

10.06.2019r. podpisano umowę na 

wykonanie robót na kwotę 

5.147.882,47 zł brutto  (Aneks nr 1 

z dnia 29.11.2019r. - całkowita 

wartość 5.378.337,27 zł brutto; Aneks 

nr 2 z dnia 16.12.2019r. - całkowita 

wartość -  5.355.599,08 zł brutto - 

obmiar powykonawczy). Zadanie 

zostało wykonane oraz rozliczone w 

2019r. W 2019 r. na realizację tego 

zadania wydatkowano kwotę - 

5.489.136,61 zł. Wartość całego 

zadania wyniosła 5.511.866,41 zł. 

2.  

Zmiana sposobu 

użytkowania byłej 

szkoły podstawowej 

na budynek 

świetlicy wiejskiej  

we wsi Wierzbnik 

2018-

2019 
1 242 325,00 1 238 896,12 

Projekt współfinansowany w ramach 

PROW na lata 2014-2020 Umowa 

o dofinansowanie z Marszałkiem 

Województwa Opolskiego zawarta 

została w dniu 10.10.2018r. 

Planowana refundacja do 63,63% k.k. 

w 2020r. w wys. 499.982,00 zł. 

W  2019r. wyłoniono w ramach 

przetargu nieograniczonego 

wykonawcę robót oraz w dniu 

12.03.2019r. podpisano umowę na 

wykonanie robót na kwotę 

1.118.317,39 zł brutto (Aneks nr 1 

z dn. 29.05.2019r. - całkowita wartość 

-  1.199.578,23 zł brutto, Aneks nr 2 

z dnia 28.10.2019r. - całkowita 

wartość -  1.210.356,73 zł brutto - 

obmiar powykonawczy ) . Zadanie 

zostało wykonane oraz rozliczone 

w 2019r. W  2019 r. na realizację tego 

zadania wydatkowano kwotę 

1.238.896,12 zł. Wartość całego 

zadania wyniosła 1.239.511,12 zł. 

realizację tego zadania wydatkowano 

kwotę 62.584,31 zł. 
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3.  

Budowa Sali 

spotkań we wsi 

Więcmierzyce  

2014- 

2020 
1 207 157,00 319 007,26 

Projekt współfinansowany w ramach 

PROW na lata 2014-2020 złożony 

w dn. 28.03.2018r. Umowa 

o dofinansowanie z Marszałkiem 

Województwa Opolskiego zawarta 

została w dniu 18.10.2018r. 

Planowana refundacja do 63,63% k.k. 

w 2020r. w wys. 499.952,00 zł. 

W  2019r. wyłoniono w ramach 

przetargu nieograniczonego 

wykonawcę robót oraz w dniu 

22.08.2019r. podpisano umowę na 

wykonanie robót na kwotę 

1.065.621,03 zł brutto.  W  2019 r. na 

realizację tego zadania wydatkowano 

kwotę 319.007,26 zł. 

4.  

Rewitalizacja 

Ratusza w 

Grodkowie 

2013-

2019 
6 554 837,00 6 206 740,06 

Projekt współfinansowany w ramach 

RPO WO na lata 2014-2020, dof. 

54,99% koszt. kwalif., 

dofinansowanie w wys. 2.534.923,12 

zł (w tym EFRR - 44,99% , tj. 2 073 

944,20 i BP - 10%, tj. 460 978,92zł). 

W 2018r. przeprowadzono procedurę 

przetargową, wyłoniono wykonawcę 

robót oraz 7.12.2018r. zawarto 

umowę. Wartość umowy 

z wykonawcą robót  4.905.856,17 zł 

brutto. (Aneks nr 1 z dnia 

25.04.2019r. - całkowita wartość -  

5.190.347,16 zł brutto; Aneks nr 2 

z dnia 30.09.2019r. - całkowita 

wartość -  5.544.237,48 zł brutto; 

Aneks nr 3 z dnia 28.10.2019r. - 

całkowita wartość -  5.444.010,50 zł 

brutto - obmiar powykonawczy)  

W 2019r. wyłoniono w ramach 

przetargu nieograniczonego 

wykonawcę na dostawę mebli 

i innego wyposażenia, oraz 

02.07.2019r. zawarto umowę. 

Wartość umowy z wykonawcą  

588.300,39 zł brutto  (Aneks nr 1 

z dnia 02.10.2019r. - całkowita 

wartość -  591.780,06 zł brutto.) 

Zadanie zostało wykonane oraz 

rozliczone w 2019r.  W  2019 r. na 

realizację tego zadania wydatkowano 

kwotę 6206740,06 zł. Wartość całego 

zadania wyniosła 6.297.577,06 zł. 

 

  



 

23 
 

Przykładowe realizacje 

Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie 

 

 
 

 
 

Głównym celem projektu była poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej gminy 

Grodków, efektem której będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza niniejszego obszaru, dzięki 

rewitalizacji infrastruktury Ratusza Miejskiego w Grodkowie. 

Przedmiotem realizacji projektu było przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji 

zdegradowanych pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Grodkowie w efekcie których nastąpiło: 

przywrócenie funkcji użyteczności publicznej pomieszczeń wschodniego skrzydła Ratusza, które 

zostały przeznaczone na pomieszczenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, nadanie nowych 

funkcji użyteczności publicznej pomieszczeń zachodniego skrzydła Ratusza, które zostały 

przeznaczone na potrzeby m.in. Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie, a także licznych 

organizacji pozarządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie. W ramach nadania 

nowych funkcji przeniesiono pomieszczenia sali ślubów z kondygnacji  pierwszego piętra na parter. 

Dzięki budowie wewnętrznej windy wyeliminowano bariery architektoniczne uniemożliwiających 

poruszanie się po infrastrukturze Ratusza osobom niepełnosprawnym. 
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Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie 

 

 
 

W ramach realizacji projektu przebudowana została ul. Opolska na odcinku 0,365 km, wykonany 

został obustronny chodnik z kostki betonowej (w tym 50-metrowy odcinek umożliwiający pieszym 

bezpośrednie przejście z ul. Opolskiej na ul. Sienkiewicza) oraz przebudowane zostały 4 

skrzyżowania z drogami publicznymi gminnymi: ul. Krakowską, ul. Zieloną, ul. Klonową 

i ul. Sadową. Przebudową objęte zostały również zjazdy, odwodnienie i oznakowanie pionowe, 

i poziome. Ponadto dla zwiększenia bezpieczeństwa zamontowany został próg zwalniający. Poza 

ww. zakresem projektu, gmina Grodków ze środków własnych wykonała również przebudowę 

ul. Zielonej, ul. Klonowej i ul. Sadowej. 

 

Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi 

Wierzbnik 

 
 

W ramach zadania wykonano zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek 

świetlicy wiejskiej z zapewnionym dojściem i dojazdem poprzez istniejące dojście i dojazd do 

posesji. Wykonano kompleksowe roboty budowlane wpływające na poprawę stanu technicznego 

obiektu. Wykonano wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki na pokrycie 
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z nowej dachówki ceramicznej karpiówki. Wykonana została likwidacja pomieszczeń piwnicznych 

znajdujących się w części budynku. Roboty budowlane objęły wykonanie wymiany wszystkich 

podłóg drewnianych w budynku oraz wykonanie nowych sufitów podwieszanych. Wykonano nowe 

wszystkie instalacje wewnętrzne w budynku, nowe pomieszczenia sanitarne z podziałem na płeć 

i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową 

w budynku oraz wykonano remont wszystkich pomieszczeń w zakresie okładzin ściennych 

i podłogowych. 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice 

i Kopice - Leśnica - część I 

 
W ramach projektu wybudowano nowa kanalizację sanitarną - sieć grawitacyjną o długości 3594 

m.b. oraz sieć ciśnieniową o długości 4114,45 m.b. Wykonano montaż przepompowni ścieków 

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz studnie, a także odtworzenie nawierzchni dróg 

o powierzchni 3627 m2. 

 
Zadania realizowane w sołectwach 

Fundusz sołecki 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Rok 

rozp./         

zakończ

. 

Środki 

wydatkow

ane w 

2019 r. 

Zakres rzeczowy 

1.  
Jędrzejów - Przebudowa dróg 

wewnętrznych  
2019 17 835,00 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę 

dokumentacji projektowej oraz w dniu 

23.04.2019r. zlecono opracowanie 

dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja została wykonana 

i odebrana. W 2019r. na realizację tego 

zadania wydatkowano kwotę  17.835,00 

zł. Fundusz Sołecki Jędrzejów. 
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2.  

Kobiela - Doprowadzenie energii 

elektrycznej do toalet 

znajdujących się obok świetlicy 

2019 6 000,00 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę oraz 

w dniu 06.05.2019r. zlecono wykonanie 

robót budowlanych. Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019r. na 

zadanie wydatkowano kwotę 6.000,00 zł 

brutto. Fundusz Sołecki Kobiela - 

6.000,00 zł.  

3.  
Osiek Grodkowski - Remont 

świetlicy wiejskiej  
2019 18 933,78 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę oraz 

w dniu 22.05.2019r. zlecono wykonanie 

robót budowlanych. Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019r. na 

zadanie wydatkowano kwotę 18.933,78 

zł brutto. Fundusz Sołecki Osiek 

Grodkowski - 18.988,63 zł 

4.  
Strzegów - Budowa wiaty przy 

świetlicy wiejskiej 
2019 16 789,50 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę oraz 

w dniu 13.09.2019r. zlecono wykonanie 

robót budowlanych. Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019r. na 

zadanie wydatkowano kwotę 16.789,50 

zł brutto. Fundusz Sołecki Strzegów - 

16.901,27 zł 

5.  

Tarnów Grodkowski - budowa 

wiaty/altany przy świetlicy 

wiejskiej 

2019 23 044,89 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę oraz 

w dniu 17.05.2019r. zlecono wykonanie 

robót budowlanych. Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019r. na 

zadanie wydatkowano kwotę 23.044,89 

zł brutto. Fundusz Sołecki  Tarnów 

Grodkowski - 23.044,89 zł 

6.  
Żelazna - Budowa altanki 

z grillem przy świetlicy - II etap 
2019 15 000,00 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę oraz 

w dniu 01.08.2019r. zlecono wykonanie 

robót budowlanych. Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019r. na 

zadanie wydatkowano kwotę 15.000,00 

zł brutto. Fundusz Sołecki Żelazna - 

15.000,00 zł 

7.  

Bogdanów - Doprowadzenie 

przyłączy do świetlicy 

kontenerowej  

2019 11 202,49 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę oraz 

w dniu 01.08.2019r. zlecono wykonanie 

robót budowlanych. Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019r. na 

zadanie wydatkowano kwotę 11.202,74 

zł brutto. Fundusz Sołecki  Bogdanów - 

11.333,13 zł 

8.  
Bąków - Budowa wiaty tanecznej 

na boisku  
2019 19 998,00 

W 2019r. wyłoniono wykonawców 

dokumentacji projektowej oraz robót.  

Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. 

W 2019r. na zadanie wydatkowano 

kwotę 19.998 zł brutto. Fundusz Sołecki 

Bąków - 20.000,00 zł 

9.  
Gierów - Siłownia zewnętrzna - 

plac zabaw 
2019 9 225,00 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę oraz 

w dniu 26.04.2019r. zlecono dostawę. 

Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. 

W 2019r. na zadanie wydatkowano 

kwotę 9.225,00 zł brutto. Fundusz 

Sołecki Gierów - 9.225,00 zł 
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10.  
Gnojna - Utwardzenie 

i doposażenie placu zabaw 
2019 19 176,40 

W 2019r. wyłoniono  dostawców 

wyposażenia.  Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019r. na 

zadanie wydatkowano kwotę 19.176,40 

zł brutto. Fundusz Sołecki Gnojna - 

19.179,66 zł 

11.  
Jeszkotle - Ogrodzenie 

i doposażenie placu zabaw 
2019 12 458,39 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę oraz 

w dniu 12.07.2019r. zlecono wykonanie 

ogrodzenia. Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019r. na 

zadanie wydatkowano kwotę 9.225,00 zł 

brutto. Fundusz Sołecki  Jeszkotle - 

12.458,39 zł 

12.  
Kolnica - Remont i doposażenie 

placu zabaw 
2019 22 986,50 

W 2019r. wyłoniono wykonawców 

dokumentacji projektowej oraz dostaw.  

Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. 

W 2019r. na zadanie wydatkowano 

kwotę 22.986,50 zł brutto.  Fundusz 

Sołecki Kolnica - 22.986,50 zł 

13.  

Kopice - Budowa wiaty 

drewnianej wraz z utwardzeniem 

na placu zabaw 

2019 23 515,00 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę oraz 

w dniu 08.08.2019r. zlecono wykonanie 

robót budowlanych. Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019r. na 

zadanie wydatkowano kwotę 23.515,00 

zł brutto. Fundusz Sołecki Kopice - 

23.528,80 zł 

14.  
Polana - Budowa wiaty na placu 

zabaw 
2019 9 984,76 

W 2019r. wyłoniono wykonawcę oraz 

w dniu 13.08.2019r. zlecono wykonanie 

robót budowlanych. Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019r. na 

zadanie wydatkowano kwotę 9.984,76 zł 

brutto.  Fundusz Sołecki Polana - 

10.000,00 zł 

15.  
Starowice Dolne - Doposażenie 

placu zabaw  
2019 13 998,50 

W 2019r. wyłoniono wykonawców 

dokumentacji projektowej oraz dostaw.  

Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. 

W 2019r. na zadanie wydatkowano 

kwotę 13.998,50 zł brutto. Fundusz 

Sołecki Starowice Dolne - 14.000,00 zł 

16.  
Wierzbna - Budowa wiaty 

(altany) na placu zabaw  
2019 7 628,00 

W 2019r. wyłoniono wykonawców 

dokumentacji projektowej oraz robót 

budowlanych.  Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2019r. W 2019r. na 

zadanie wydatkowano kwotę 7.628,00 zł 

brutto. Fundusz Sołecki Wierzbna - 

7.720,73 zł 

17.  
Wojsław - Doposażenie i zakup 

urządzeń na plac zabaw  
2019 9 702,50 

W 2019r. wyłoniono wykonawców 

dokumentacji projektowej oraz dostaw.  

Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. 

W 2019r. na zadanie wydatkowano 

kwotę 9.702,50 zł brutto. Fundusz 

Sołecki Wierzbna - 7.720,73 zł. Fundusz 

Sołecki Wojsław - 9.713,44 zł 
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Prace melioracyjne oraz remontowe 

Lp. Zakres rzeczowy 

Środki wydatkowane w 

2019 r. 

zł 

1.  
Melioracje - Konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych i 

przepustów na terenie Gminy Grodków  
12 594,11 

2. 4 Gałązczyce - bieżący remont rowów gminnych 2 999,99 

3. 4 Gnojna - biężąca konserwacja rowów gminnych 10 000,00 

4. 4 Jaszów - bieżąca konserwacja rowów gminnych 5 000,00 

5. 4 Mikołajowa - bieżąca konserwacja rowów gminnych 2 999,99 

6. 4 Przylesie Dolne - bieżąca konserwacja rowów gminnych 9 999,79 

7. 4 
Melioracje - Konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych i 

przepustów na terenie Gminy Grodków  
22 816,55 

8.  
Melioracje - Konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych i 

przepustów na terenie Gminy Grodków  
370,15 

9.  Jaszów - Zadaszenie i odwodnienie wiaty 8 574,99 

 

Informacja o dofinansowaniu projektów ze Środków Unii Europejskiej oraz Środków Krajowych 

Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej 

Nazwa projektu 
Okres 

realizacji 

Wartość 

ogółem 

Wartość 

dofinansowania 

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata  2014-2020 

Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie 2017-2019 6 297 577,06 2 534 923,12 

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020: 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

w Gminie Grodków – etap II – Kopice i Kopice Leśnica – częśćI 
2017-2019 5 511 866,41 1 998 144,00 

Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły 

podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik 
2019 1 239 511,12 499 982,00 

Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce 2019 1 207 157,00 499 952,00 

 

Dofinansowanie projektów ze środków krajowych 

 

Nazwa projektu 
Okres 

realizacji 

Wartość 

ogółem 

Wartość 

dofinansowania 

1) Samorządowy fundusz rozwoju dróg lokalnych: 

Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie 2019 1 667 152,66 625 605,74 

Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z 

odwodnieniem - etap I  
2019-2020 1 750 000,00 1 032 328,74 

2) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

Jaszów 
2019 505 399,32 134 500,00 
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IV. MIENIE KOMUNALNE, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Mieniem komunalnym zgodnie z brzmieniem art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność 

i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych 

gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodków obejmuje zestawienie 

danych o majątku gminy tj.: 

 dane o przysługujących gminie Grodków prawach własności, 

 dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu, 

 dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych 

w informacji sporządzonej na dzień 31.12.2018, 

 dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonania posiadania, 

 inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy Grodków. 

1) MIENIE KOMUNALNE 

Mienie gminy Grodków to składniki majątkowe, których łączna wartość na dzień 31.12.2019 r. 

Wyniosła: 225 035 925,18 zł. Na wartość tę składa się mienie zarządzane bezpośrednio przez 

Gminę jak i pośrednio przez jednostki tj. OPS, GZSZiP, MiGBP oraz OKiR. 

Łączna wartość składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zmianie 

o 14 123 342,42 zł. Na powyższą wysokość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych 

w wyniku wielu zdarzeń zarówno w majątku zarządzanym bezpośrednio przez Gminę jak  

i pośrednio przez w/w jednostki. 

Kwota 13 413 578,04 zł to kwota o którą nastąpiła zmiana wartości majątku zarządzanego 

bezpośrednio przez Gminę. W jednostkach zmiany wartości majątku wyniosły odpowiednio: 

 OPS zmniejszenie o 1 703,00 zł, 

 GZSZiP wzrost o 703 439,06 zł, 

 MiGBP wzrost o 46 818,37 zł, 

 OKiR zmniejszenie o 38 790,05 zł. 

Wśród elementów mienia gminnego są grunty oraz budynki i lokale, których zmiany wartościowo 

ilościowe zostały omówione poniżej. 

2) GOSPODAROWANIE GRUNTAMI 

Powierzchnia i wartość posiadanych przez Gminę Grodków gruntów, jest konsekwencją nabycia 

w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy prawa, na jej wniosek w drodze decyzji 

administracyjnych oraz umów cywilnoprawnych jak i innych czynności prawnych uwzględniając 

ich zbywanie, a także nowe pomiary działek urzeczywistniające ich właściwą powierzchnię. 

W wyniku w/w operacji stan wartościowy oraz powierzchniowy na dzień 31.12.2019 wynosi: 

 wartość: 14 999 647,91 zł, w tym: 

- teren miejski Grodków: 4 420 288,99 zł, 

- teren miejski Osiedle Półwiosek: 558 576,04 zł, 

- teren wiejski (obszar 35 sołectw): 9 897 282,64 zł. 

- prawo wieczystego użytkowania gruntu (dz. 131/2 Grodków): 115 177,20 zł 

- Trwały zarząd 8 323,04 zł 

 powierzchnia: 1 041,7871 ha w tym: 

- teren miejski Grodków: 135,6226 ha, 

- teren miejski Osiedle Półwiosek: 53,3106 ha,   

- teren wiejski (obszar 35 sołectw): 852,8539 ha. 

3) OBRÓT GRUNTAMI – NABYCIE 

W okresie sprawozdawczym na rzecz Gminy Grodków do jej Gminnego Zasobu Nieruchomości 

nabyto grunty (w wyniku zamiany, nieodpłatnego przejęcia, odpłatnego nabycia): 

 powierzchnia 1,0571 ha, w tym: 

 - na terenie wiejskim 0,4112 ha, 
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 - na terenie miejskim Grodków 0,6459 ha, 

 - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 ha, 

 wartość 345 573,05 zł, w tym: 

 - na terenie wiejskim 120 352,00 zł, 

 - na terenie miejskim Grodków 225 221,05 zł. 

 - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 zł. 

4) WYKAZ POWIERZCHNI, WARTOŚCI GRUNTÓW NABYTYCH W ROKU 2019 ORAZ 

FORMA NABYCIA: 

Teren miejski: 

Grodków: 

1.  dz. nr 651/10, powierzchnia 0,0055 ha, wartość 7 030,00 zł, forma nabycia: odpłatne 

nabycie. 

2. dz. nr: 494/78, 599/53, 1083/2, 496/4, powierzchnia łączna: 0,1907 ha, wartość 46 965,38 zł, 

forma nabycia: nieodpłatne nabycie. 

3. dz. nr 8/14, powierzchnia: 0,4497 ha, wartość: 171 216,00 zł, forma nabycia: zamiana 

Teren wiejski: 

Kobiela : dz. nr 232/2, powierzchnia: 0,0091 ha, forma nabycia: przybyło powierzchni 

w wyniku nowych pomiarów działki, 

Żelazna:  dz. nr 375, powierzchnia: 0,0561 ha, forma nabycia: przybyło powierzchni w wyniku 

nowych pomiarów działki, 

Więcmierzyce: - dz. nr 94/6, powierzchnia: 0,1000 ha, dz. nr 94/7, powierzchnia: 0,0600 ha, dz. nr 

94/8, powierzchnia: 0,0857 ha, dz. nr 94/9, powierzchnia: 0,1003 ha, 

 - wartość łączna: 120 352,00 zł, 

 - forma nabycia: zamiana 

5) OBRÓT GRUNTAMI – ZBYCIE 

W okresie sprawozdawczym zbyto z Gminnego Zasobu Nieruchomości grunty o: 

 powierzchni 15,3334 ha, w tym: 

 - na terenie wiejskim 3,0235 ha, 

 - na terenie miejskim Grodków 12,2110 ha, 

 - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,0990 ha, 

 wartości ewidencyjnej: 153 334,39 zł, w tym: 

 - na terenie wiejskim 85 080,18 zł, 

 - na terenie miejskim Grodków 81 784,20 zł, 

 - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 712,20 zł. 

6) WYKAZ POWIERZCHNI, WARTOŚCI GRUNTÓW ZBYTYCH W ROKU 2019 ORAZ 

FORMA ZBYCIA: 

1. Teren miejski: 

Grodków: 

1.  - sprzedaż – bez przetargu (lokale wraz z udziałem w gruncie) 

 - dz. nr 314/1,  powierzchnia 35,83 m2, 

 - dz. nr 316/1,  powierzchnia łączna 105,59 m2, 

 - dz. nr 317/1,  powierzchnia łączna 77,22 m2, 

 - dz. nr 270/2,  powierzchnia łączna 38,64 m2, 

 - dz. nr 181,  powierzchnia łączna 619,41 m2, 

 - dz. nr 428/2,  powierzchnia łączna 25,13 m2 

 - dz. nr 291/2, powierzchnia łączna 140,00 m2, 

 - dz. nr 198,  powierzchnia łączna 165,10 m2, 

2.  - sprzedaż - przetarg nieograniczony: 

 - dz. nr 29,  powierzchnia 25 845 m2, 

3.  - zamiana 

 - dz. nr 8/14,  powierzchnia 4497 m2, 



 

31 
 

4. - ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 

 - powierzchnia łączna: 90 560,95 m2, 9,0561 ha. 

2. Teren wiejski: 

Więcmierzyce: zamiana, 

 - dz. nr 265/4, powierzchnia 0,0860 ha, 

 - dz. nr 265/5, powierzchnia 0,0860 ha, 

 - dz. nr 265/6, powierzchnia 0,0860 ha, 

 - dz. nr 265/7, powierzchnia 0,0860 ha, 

Kolnica: sprzedaż - przetarg ograniczony: 

 - dz. nr 285/3,  powierzchnia 0,060 ha, 

Jędrzejów:  sprzedaż - przetarg ograniczony, przetarg nieograniczony 

 - dz. 154/4, powierzchnia 0,0382 ha, dz. 154/5, powierzchnia 0,2663 ha, 

Kopice:  sprzedaż - przetarg nieograniczony 

 - dz. 93/11, powierzchnia 0,1000 ha, 

Wierzbnik:  sprzedaż - przetarg ograniczony 

 - dz. 20, powierzchnia 0,7300 ha, 

Żelazna:  sprzedaż - przetarg ograniczony, 

 - dz. 375/3, powierzchnia 0,0230 ha, 

Jaszów: ubyło powierzchni w wyniku nowych pomiarów działki, 

 - dz. nr 211, powierzchnia: 0,0612 ha, 

Lipowa : ubyło powierzchni w wyniku nowych pomiarów działki, 

 - dz. nr 313/4, powierzchnia: 0,0450 ha, 

Bąków, Jędrzejów, Kolnica, Kopice, Młodoszowice, Sulisław Tarnów Grodkowski, Żarów: 

 - ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 

 - powierzchnia łączna: 1,3558 ha 

Osiedle Półwiosek: 

 - ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 

 - powierzchnia łączna: 0,0990 ha. 

Na podstawie w/w ruchów w obrocie gruntami, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 dokonano 

zmian w wartości gruntów tj. zwiększono wartość o kwotę 255 823,00 zł, a powierzchnię 

o 1,5834 ha oraz zmniejszono o kwotę 114 519,93 zł, a powierzchnię o 3,5565 ha. 

GRUNTY Stan 31.12.2018 Stan 31.12.2019 Zmiana 

 

 

Powierzchnia(ha) 

Teren wiejski 855,4662 852,8539 - 2,6123 

Teren miejski Grodków 147,1876 135,6226 - 11,5650 

Teren miejski Osiedle Półwiosek 53,4096 53,3106 - 0,0990 

Razem 1 056,0634 1 041,7871 - 14,2763 

 

 

Wartość (zł) 

Teren wiejski 9 862 011,16 9 897 282,64 + 35 271,48 

Teren miejski Grodków 4 276 852,14 4 420 288,99 + 143 436,85 

Teren miejski Osiedle  Półwiosek 559 288,24 558 576,04 - 712,20 

Razem 14 698 151,54 14 876 147,67 + 177 996,13 

 

7) DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW 

WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH Z TYTUŁU GOSPODARKI 

GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 

Gmina Grodków w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w wysokości 1 746 338,21 zł: 

 5 351,32 zł – opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, 

 1 070,64 zł  - inne lokalne opłaty, 

 33 370,94 zł -  użytkowanie wieczyste nieruchomości, 
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 208 902,23 zł – najem, dzierżawa składników majątkowych, 

 157 546,10 zł – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, 

 1 333 300,24 zł – sprzedaż mienia, 

 6 796,74 zł - odsetki. 

8) GOSPODAROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI 

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku: budynki i lokale 

o łącznej wartości 69 823 276,71 zł. Łączna wartość budynków i lokali w stosunku do ubiegłego 

roku uległa zwiększeniu o 4 578 104,10 zł. 

Kwota 4 123 706,55 zł to kwota o którą nastąpiło zwiększenie wartości majątku zarządzanego 

bezpośrednio przez Gminę. W jednostkach zwiększenie wartości majątku wyniosło - GZSZiP 

wzrost o 680 010,36 zł, 

Zwiększenie wartości mienia budynków i lokali to efekt przeprowadzonych wielu zadań 

inwestycyjnych polegających na budowie, rozbudowie, remoncie czy zakupie nowych środków 

trwałych. Realizacja tych zadań wpłynęła na poprawę stanu technicznego jak i sanitarnego 

obiektów użyteczności publicznej. 

Remontom, rozbudowie poddano obiekty: 

- obiekt Ratusza w Grodkowie, 

- świetlica Bogdanów, 

- świetlica Gola Grodkowska- budynek gospodarczy, 

- budynek dworca PKP, 

- budynek urzędu miejskiego, 

- świetlica Osiek Grodkowski, 

- świetlica wiejska Wierzbnik 

Zrealizowano budowę: 

- wiata drewniana na palcu zabaw - Kopice, 

- wiata na placu zabaw – Polana, 

- altana przy świetlicy – Tarnów Grodkowski, 

- altana z grillem przy świetlicy Żelazna. 

W okresie sprawozdawczym w wyniku obrotu nieruchomościami dokonano sprzedaży mienia 

gminnego 13 lokali mieszkalnych w Grodkowie. 

Mieszkaniowy zasób gminy Grodków w zarządzie zewnętrznego podmiotu. 

Na koniec 2019 r. zasoby mieszkaniowe Gminy Grodków to ogółem 445 lokali mieszkalnych, 

socjalnych i pomieszczeń tymczasowych o łącznej powierzchni 20 596,83 m2. Ponadto gmina 

dysponuje 53 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 4 587,30 m2. 

Wymienione wyżej nieruchomości zarządzane są przez Spółkę z o.o. „Komunalnik” z  siedzibą 

w Grodkowie przy ul. Sienkiewicza 28-30, która została wyłoniona w drodze przetargu. Umowa 

obowiązywała do końca 2019 r. 

Ponadto w skład zasobu wchodzi 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych po byłym 

Państwowym Funduszu Ziemi, które zarządzane są bezpośrednio przez Gminę. 

Na ogólną liczbę 445 lokali wodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodków 66 to 

lokale przeznaczone na najem socjalny lokalu. Jeden lokal został przekształcony na pomieszczenie 

tymczasowe. 

Struktura lokali 

 Ilość Powierzchnia 
Miasto 

ilość 

Miasto 

pow. m2 
Wieś Ilość 

Wieś 

pow. m2 

Ogółem 445 20596,83 363 16125,47 82 4471,36 

Zamieszkałe 426      
Komunalne 

  

  

  378 18558,40 309 14586,70 69 3972 

Ważne umowy 

najmu 314 15601,86 260 12512,80 54 3089,06 
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Zgodnie z danymi otrzymanymi od Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie na dzień 

31.12.2019 r. 681 gospodarstwa domowych zajmujących lokale mieszkalne wchodzące w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Grodków skorzystało ze wsparcia w postaci dodatku 

mieszkaniowego (z tego 560 z terenu miasta, 121 z ternu wiejskiego). Łącznie wypłacono dodatki 

w kwocie 84 351 zł ( 67 968 zł – miasto, 16 383zł – wieś). 
 Liczba zadłużonych 

nieruchomości 
Zadłużenie główne odsetki 

Stan na 31.12.2019 r. 226 1 046 501,28 zł 441 933,93 zł 

W 2019 r. do tut. Urzędu wpłynęły 22 wnioski o rozłożenie lub umorzenie powstałego zadłużenia 

czynszowego oraz prowadzono 103 sprawy w sprawie ustalenia prawa do najmu lokalu z zasobów 

gminnych.  

Analiza listy osób oczekujących na najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy Grodków. 
 

Oczekujący ogółem 

S 45+ N 24= 69 

Wpisane na listę 

oczekujących 

w 2019r. 

S8+ N19= 27 

Skreślenia z listy 

oczekujących w 2019 - 5 

 Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś 

Najem lokali mieszkalnych 

(z wyłączeniem lokali 

zamiennych i tymczasowych) 

S32 

N18 

50 

S13 

N6 

19 

S4 

N15 

19 

S4 

N4 

8 

 

 

3 

 

 

2 

w tym oczekujący na najem 

socjalny 45 

 

32 

 

13 

 

4 

 

4 

 

0 

 

0 

w tym w ramach wyroków 

eksmisyjnych 31  

 

26 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Najem  

tymczasowy pomieszczeń 3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

S – najem socjalny lokalu 

N – najem lokalu na czas nieoznaczony  

W 2019 r. Zarządca nieruchomości podpisał 7 umów ponownego najmu lokalu socjalnego oraz 

5 umów najmu lokalu na czas nieoznaczony, w tym jedno mieszkanie zostało przeznaczone dla 

wychowanka Domu Dziecka w Strzegowie. Trzy rodziny dokonały zamiany zajmowanego lokalu, 

w tym dwie dokonały tzw. zamiany wzajemnej. Ponadto został zrealizowany jeden wyrok 

eksmisyjny z prywatnej nieruchomości do pomieszczenia tymczasowego. 

Lokale mieszkalne  będące własnością Gminy Grodków w większości zlokalizowane 

są  w budynkach wybudowanych przed rokiem 1939, a więc utrzymanie ich we właściwym stanie 

technicznym wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Na bieżąco przeprowadzane są 

w nich remonty, modernizacje, usuwane są awarie oraz realizowane są zalecenia wynikające 

z przeglądów okresowych czy nakazy uprawnionych instytucji np. Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na bieżąco sprawdzana jest 

szczelność instalacji gazowych, sprawność instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej 

i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości instalacja jest remontowana.   

  

  

Bez tyt. 

Prawnego 55 2599,53 40 1716,89 15 882,64 

Pustostany 9 357,01 9 357,01 0 0,00 

  

Socjalne 

  

  

  

  

  66 2014,44 54 1538,77 12 475,67 

Ważne umowy 

najmu  7 153,95 6 129,84 1 24,11 

Bez tyt. 

Prawnego 55 1745,40 45 1340,03 10 405,37 

Pustostany 4 115,09 3 68,90 1 46,19 

 Tymczasowe   1 24,00 0 0,00 1 24,00 
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W ramach remontów bieżących w 2019 roku wykonano między innymi następujące prace: 

-  przygotowano 6 mieszkań wolnostojących do zasiedlenia za kwotę 105,9 tys. zł,  

- wykonano remonty i naprawę stolarki oraz wymianę 21 okien w mieszkaniach gminnych za  kwotę 

30,5 tys. zł,  

- wykonano roboty zduńskie oraz zakupiono materiał na remonty za kwotę 26,9 tys. zł,  

- wykonano prace związane remontem instalacji sanitarnych, drobne prace dekarskie i murarskie 

w zasobach gminnych za kwotę 89,7 tys. zł,  

- usunięto awarie w zasobie gminnym za kwotę 114,2 tys. zł, 

- wpłacono zaliczki na Fundusz Remontowy oraz współfinansowano remonty w budynkach 

Wspólnot Mieszkaniowych za kwotę 192,7 tys. zł. 

Łącznie w 2019 roku Gmina Grodków na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach 

100% gminnych oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wydała blisko 560 tys. zł.  

Zabezpieczone w budżecie środki nie pozwalają na wykonanie wszystkich potrzebnych prac. 

Wykonywane są w pierwszej kolejności prace zapewniające bezpieczne użytkowanie budynków 

gminnych. Z uwagi na ograniczone środki w niewielkim stopniu realizowane są zadnia związane 

z poprawą estetyki nieruchomości tj. remontem elewacji czy zagospodarowaniem otoczenia 

budynków.  

Zmianie uległy stawki czynszu z tytułu najmu mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy Grodków i od 25 września 2019 r. stawka bazowa czynszu za  1 m2 powierzchni 

użytkowej wynosi 3,60 zł dla lokali, w których znajdują się cztery urządzenia (wyposażenie 

sanitarno-techniczne: instalacja wod-kan, gaz sieciowy, łazienka, wc). Ustalono w oparciu 

o powyższą zmianę stawki czynszu za lokale mieszkalne uwzględniające czynniki obniżające 

i  podwyższające w następującej wysokości: 

1) 2,63 zł/m2 w lokalu, w którym  brak jednego z wymienionych urządzeń  (wyposażenia); 

2) 1,66 zł/ m2 w lokalu, w którym brak dwóch z wymienionych  urządzeń  (wyposażenia); 

3) 1,15 zł/m2 w lokalu, w którym brak trzech z wymienionych urządzeń (wyposażenia); 

4) 4,57 zł/m2 w lokalu wyposażonym w cztery wymienione urządzenia oraz dodatkowo w c.o. 

(energia dostarczana z sieci ciepłowniczej).  

Nowa stawka czynszu za najem lokalu w przypadku najmu socjalnego lokalu oraz najmu 

pomieszczeń tymczasowych wynosi 0,56 zł/m2. 
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V. USŁUGI KOMUNALNE 

 

Remonty cząstkowe  

W roku 2019 zostały wykonane remonty cząstkowe na terenie Gminy Grodków. Uzupełnione 

zostały ubytki w drogach gminnych publicznych jak również w drogach gminnych wewnętrznych. 

Łączna kwota brutto wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych publicznych i dróg 

gminnych wewnętrznych  w roku 2019 wyniosła 339462,38 zł.  

Przewozy 

Gmina Grodków w celu utrzymania nierentownych kursów na terenie gminy w oparciu o przepisy 

ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

zawarła umowę nr 3/2019  z Wojewodą Opolskim w sprawie dopłat w 2019 roku z  Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  Umowę na świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Gmina Grodków podpisała 

z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu na podstawie 

której Gmina Grodków jako Organizator  publicznego transportu zbiorowego dofinansowuje kursy 

kwotą brutto 4,50 zł za 1 wozokilometr pomniejszając o wpływ z biletów na liniach 

komunikacyjnych tj.: 

1.  Grodków - Jaszów; 

2. Grodków - Grodków przez Jaszów; 

3. Grodków - Grodków przez Jeszkotle; 

4. Grodków – Jeszkotle.  

Kwota dopłat w roku 2019 wyniosła 12 3420,30 zł. 

Utrzymaniem czystości jezdni, chodników i placów gminnych na terenie miasta Grodków 

Zgodnie z Umową nr IGP.272.2.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. wykonanie prac związanych 

z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników dróg gminnych na terenie miasta 

Grodkowa w roku 2019 wykonywała firma „REMONDIS”  sp. z.o.o, Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole. 

Bezpańskie zwierzęta 

W 2019r. skierowano do schroniska dla zwierząt 14 szt. bezpańskich psów. Na ich transport do 

schroniska oraz badania, sterylizację, kastrację oraz zakup karmy dla bezpańskich zwierząt z gminy 

Grodków w 2019r. wydano kwotę 48 914,16 zł. 

Wymianę ogrzewania na ekologiczne 

W 2019r. kontynuowano udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań 

inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegających 

na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, 

realizowanych na terenie Gminy Grodków”. W 2019 r wydaliśmy na ten cel 592 409,05 zł. 

Udzielono dotacji 128 osobom. 

Program cieszy się w społeczeństwie bardzo dużą popularnością. Potrzeby finansowe w tym 

zakresie są dużo większe. Dofinansowujemy to działanie kwotą do 40 %, maksymalnie 5 000,00 zł.  

Usuwanie wyrobów azbestowych 

Realizowaliśmy również zadanie pn. Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Grodków 

w 2019r. zł. Zadanie realizowane w ramach IX konkursowego naboru wniosków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, o dofinansowanie przedsięwzięć 

zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 

województwa opolskiego, z dofinansowaniem z budżetu Gminy Grodków. 

W oparciu o przyznaną dotację z WFOŚIGW oraz środki własne zabezpieczone w budżecie gminy 

w dniu 20 sierpnia 2019r. Gmina Grodków podpisała umowę z firmą Innowacje i Środowisko 

Sp. z o.o. - Wykonawcą zadania polegającego na demontażu i odebraniu wraz z załadunkiem 

z miejsca tymczasowego składowania, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających 

azbest z  terenu Gminy Grodków, objętych wnioskiem.  
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Ostatecznie odebrano 32,888 ton odpadów z 21 nieruchomości, których właściciele złożyli 

informacje o wyrobach zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa na zasadach narzuconych 

przez WFOŚ i GW.  

Koszt zadania wynosił 56,991 22 zł w tym dofinansowanie z WFOŚ i GW – 16,086 51 zł. 

Monitoring składowiska odpadów 

Kolejny rok monitorujemy zamknięte składowisko odpadów komunalnych w Przylesiu Dolnym. 

W 2019 r. wydaliśmy kwotę 246 6  zł. 

Monitoring przeprowadziła Spółka PRO GEO Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław. 

Cmentarze komunalne 

Gmina Grodków jest właścicielem następujących cmentarzy komunalnych: 

1) Jędrzejów, działka nr 52/2 o pow. 0,6458 ha  

2) Bąków, działka nr 13/6 o pow. 0,55 ha 

3) Osiek Grodkowski, działka nr 96/1 o pow. 0,56 ha 

4) Żelazna, działka nr 91 o pow. 0,32 ha 

Zarządcą zajmującym się utrzymaniu cmentarzy komunalnych jest Spółka Komunalnik Sp. z o. o., 

z siedzibą w Grodkowie, ul. Sienkiewicza 28-30, 49-200 Grodków. 

Targowisko miejskie 

Targowisko miejskie funkcjonuje w Grodkowie przy ul. Warszawskiej na działkach gminnych 

nr 208/6, 208/8 i 209/2 oraz na terenie działek, których właścicielem jest Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska nr 430 i 428/4 na podstawie umowy porozumienia pomiędzy GS Grodków 

i Gminą Grodków nr 1.TG.2019 z dnia 3 stycznia 2019r.  

Powierzchnia targowiska – 17 272 m2, w tym powierzchnia sprzedażowa to 12 954 m2. 

Roczne wpływy w opłaty targowej to 325, 2 tys. zł. 

Zabytki 

Burmistrz Grodkowa realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. Realizując swoje obowiązki Burmistrz Grodkowa dnia 

16 października 2019 wydał Zarządzenie Nr 0050.162.2019 w sprawie przyjęcia Gminnej 

Ewidencji Zabytków gminy Grodków. Ewidencja ta, to zbiór 1413 kart adresowych zabytków 

nieruchomych z terenu Gminy Grodków oraz 201 kart zabytków archeologicznych z terenu Gminy 

Grodków.  

W 2019 roku realizując wnioski złożone przez 3 parafie planujące remontować swoje kościoły 

zabezpieczono w budżecie 94,5 tys. zł celem udzielenia dotacji z budżetu Gminy Grodków na 

planowane remonty. Dwie parafie jednak nie zdołały zrealizować zaplanowanych prac. Parafia 

Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Kobieli wykonała prace konserwatorsko – restauratorskich 

polegających na utrwaleniu substancji zabytku – roboty budowlane i prace konserwatorskie hełmu 

wieży kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kobieli – wpisanego do rejestru zabytków 

województwa opolskiego. Na prace te z budżetu gminy udzielono dotacji w wysokości 

40 000,00 zł.  
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VI. ŁAD PRZESTRZENNY 

 

Gmina Grodków posiada 37 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – co daje 

pokrycie planami w 70%. 

Wobec uchwały nr XLIV/455/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków - 

Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałązczyce, Kobiela 

(opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 2, poz. 15 z dnia 10 stycznia 2011 r.) stwierdzono 

nieważność, co podtrzymano wyrokiem NSA II OSK 839/16 z dnia 19 stycznia 2018r. oddalającym 

skargę kasacyjną.  

W roku 2019 kontynuowano opracowywanie trzech miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, dla których zostały podjęte następujące uchwały o przystąpieniu:  

1) uchwała nr XVIII/161/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Tarnów Grodkowski (etap uzyskiwania zgody na przeznaczenie terenów na cele nierolnicze od 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi),  

2) uchwała nr XXVI/260/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Nowa Wieś Mała (etap przygotowania wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w celu uzyskania zgody na przeznaczenie terenów na cele nierolnicze), 

3) uchwała nr XXVI/261/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie 

przystąpienia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

terenu miasta Grodków (etap przygotowania projektu planu do opiniowania i uzgodnień). 
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VII. POLITYKA SPOŁECZNA I PRACA 

 

I. DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I ŚWIADCZEŃ 

Tabela 1. Zadania zlecone 

Formy pomocy 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym rehabilitacja 

fizyczna  rodzin) 

37 11 807 29 2013 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową 
1 1 20 000 

 

Tabela 2. Zadania własne 

Formy pomocy 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł. 

Zasiłki stałe (dotowane) 120 1 180 608 032 

Zasiłki okresowe (dotowane) 91 460 147 312 

Posiłki- pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotowane) 83 12 618 102 225 

Usługi opiekuńcze 27 6 166 129 486 

Sprawienie pogrzebu 0 0 0 

Domy Pomocy Społecznej 33 386 1 023 409 

Zasiłki celowe (w tym specjalne zasiłki celowe) 161 172 144 239 

Zdarzenie losowe 2 2 8 000 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest zleceniodawcą i organem nadzorującym realizację usług 

opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

którzy wymagają pomocy w codziennej realizacji funkcji życiowych oraz usług rehabilitacyjnych 

u osób niepełnosprawnych. 

Na podstawie obserwacji pracowników pomocy społecznej, zgłoszeń, zauważa się znaczne 

zapotrzebowanie na uzyskanie skierowań do domów pomocy społecznej lub uzyskania pomocy 

w formie usług opiekuńczych. Głównym powodem uzyskania ww. form pomocy jest brak 

możliwości uzyskania wsparcia ze strony rodziny (praca zawodowa, odległe miejsce zamieszkania, 

warunki mieszkaniowe), samotność itp. 

 

Tabela 3. Powody przyznania pomocy 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin 

OGÓŁEM W tym na wsi 

Ubóstwo 209 116 

Sieroctwo 1 1 

Bezdomność 9 6 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 21 14 

w tym wielodzietność 13 8 

Bezrobocie 115 68 

Niepełnosprawność 177 98 

Długotrwała lub ciężka choroba 154 71 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – ogółem 
27 11 

w tym: rodziny niepełne 19 10 

Rodziny wielodzietne 3 0 

Przemoc w rodzinie 5 3 

Alkoholizm 56 27 
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Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 10 5 

Zdarzenie losowe 3 3 

 

Okres jesienno-zimowy, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, pozostających w trudnej 

sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, 

które z uwagi na wychłodzenie, bądź brak ciepłej odzieży są narażone na bezpośrednie zagrożenie 

życia. 

Corocznie Ośrodek wdrażana „Akcję zima”, którego celem jest zapewnienie potrzebującym 

schronienia, gorącego posiłku, opału oraz niezbędnej odzieży. Osoby bezdomne, których życie jest 

zagrożone, a wyrażają zgodę na pomoc są kierowanie do schroniska dla bezdomnych, gdzie mają 

zapewnione całodobowe schronienie wraz z całodziennym wyżywieniem. Jednakże zdarzają się 

przypadki odmowy takiej formy pomocy. 

Na podstawie podpisanej umowy z Kołem Bielickiego  Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 

w Bielicach osoby bezdomne są kierowane do placówki, która podejmuje współpracę w kierunku 

wyjścia z bezdomności. 

Najbardziej potrzebujące osoby z Gminy Grodków objęte zostały ciepłym posiłkiem. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie realizuje również inne zadania z zakresu polityki 

społecznej,  wynikających z poszczególnych aktów prawnych, takich jak: 

Program „Posiłek w szkole i w domu„ jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 136 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Wieloletni program rządowy, zwany dalej „Programem” jest programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonym w art. 17 

ust. 1 pkt. 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia osób/rodzin o niskich 

dochodach  lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  w szczególności dzieci  i młodzieży 

w szkołach oraz osób dorosłych, w tym: osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych  

i niepełnosprawnych. 

 

Tabela 4. Informacja o dożywianiu uczniów szkół oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności, 

w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 
Wyszczególnienie Ogółem Z tego na wsi 

Rzeczywista liczba uczniów objętych dożywianiem 51 30 

Koszt posiłków w zł 102 225 15 118 

Z tego ze 

środków: 

własnych gmin 30  469 3 974 

rezerwy celowej budżetu państwa 71 756 11 144 

Liczba osób w rodzinie objętych świadczeniem pieniężnego na 

zakup żywności 
156 117 

Koszt świadczenia pieniężne na zakup żywności 68 120 44 350 

Dzieci zgłoszone przez dyrektora szkoły w ramach 20% 0 0 

Koszt świadczenia 0 0 

Liczba osób dorosłych objętych pomocą w formie posiłku 32 2 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie nie poprzestaje na realizacji zadań własnych  

i zleconych, podejmuje różnego rodzaju działania dotyczące pomocy społecznej celem poprawy 

sytuacji bytowej i życiowej oraz integrowanie naszej społeczności lokalnej: 

II. WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH 

W dniu 18 grudnia 2019r. zorganizowana została Wigilia dla samotnych, która odbyła się pod 

patronatem Burmistrza Grodkowa, realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W uroczystości 

wzięło udział 60 osób samotnych i 7 zaproszonych gości. 
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III. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 [POPŻ] 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. 

Gmina Grodków przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 

– podprogram 2017 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. Podprogram był realizowany do czerwca 2018 r. 

Realizatorem zadania był Ośrodek Pomocy Społecznej, który przekazywał żywność osobom 

indywidualnym oraz rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej tj. bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym oraz pozostałym grupom odbiorców 

spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie 

przekraczał 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy. 

Dystrybucja żywności odbywała się  w marcu i maju br. 

W ramach programu wydano 24.941,50 kg żywności tj. 1526 paczek dla 518 osób. 

W ramach ww. programu zorganizowane są warsztaty kulinarne dla podopiecznych Organizacji 

Partnerskiej o zasięgu Lokalnym (OPL) – Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie z udziałem 

ekspertem kulinarnym i dietetykiem pokazującym różne możliwości przygotowania potraw 

i  wykorzystania artykułów spożywczych, 

IV. WSPIERANIE RODZIN 

.Asystent wspiera rodzinę, aby samodzielnie mogła pokonać trudności życiowe, zwłaszcza 

dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent towarzyszy rodzicom, wprowadza zmiany w ich 

myśleniu, zachowaniu i zwiększa efektywność działań wspierających, znajdujących się w lub 

zagrożonych kryzysem rodziny wychowujące dzieci. 

Asystenturą rodzinną zostało objętych 35 rodzin w których jest łącznie 72 dzieci w tym : 

- z terenu wiejskiego: 15 rodzin w których jest 28 dzieci 

- z terenu miejskiego: 20 rodzin w których jest 44 dzieci. 

Z wymienionych rodzin 13 jest niepełnych: 8 samotnych matek i 5 samotnych ojców. 

W roku 2019 zakończono asystenturę w 3 rodzinach (w tym z jedną rodziną ze względu na brak 

współpracy natomiast z dwoma pozostałymi rodzinami z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania). 

Zmotywowano 9 osób z rodzin do podjęcia terapii leczenia odwykowego, 11 rodzin objęto 

leczeniem specjalistycznym tj. pomocą psychologa, psychiatry. W stosunku do 6 rodzin podjęto 

działania zmierzające do aktywizacji zawodowej. W wyniku asystentury jedna rodzina złożyła 

wniosek do Sądu o powrót dzieci do domu rodzinnego. 

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek realizuje 

dodatkowe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej „DOBRY START”. 

V. RZĄDOWY PROGRAM DOBRY START 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do 

ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają  je do ukończenia 

przez nie 24 roku życia. W 2019 roku wypłacono 2 184 świadczeń dla 2 184 dzieci. 

Celem wsparcia rodzin w przezwyciężaniu sytuacji problemowych i w zapewnieniu dostępu do 

wykwalifikowanych terapeutów oraz specjalistów Ośrodek Pomocy Społecznej wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom rodziców. 

VI. PROJEKT „PoMOC ma MOC” 

Spółdzielnia Socjalna „Parasol” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodkowie 

oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tułowicach w okresie od 01.05.2018 r. do 15.05.2019 r. 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „PoMOC ma MOC!”. Projekt 

realizowany jest w ramach RPO WO  2014 – 2020 działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia 20-stu rodzinom 

zamieszkującym gminy: Grodków i Tułowice przeżywającym trudności opiekuńczo-

wychowawcze, w tym sytuacji zagrożenia utraty opieki nad dziećmi. Wartość projektu wynosi: 
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439 000,00 zł, z tego wysokość wkładu Unii Europejskiej: 414 500,00 zł. Projekt promuje 

deinstytucjonalizację usług pozwalając na pozostanie dzieciom w ich rodzinnym środowisku. 

Od czerwca 2018 r. w Grodkowie wyłoniono 15 rodzin (48 osób), które zostały objęte terapią: 

psychologiczną, pedagogiczną, terapią uzależnień i mediacją. Zakres wsparcia był zgodny 

z założeniami, polegał na zwiększaniu świadomości wychowawczej rodziców, rozwoju 

umiejętności stosowania metod i środków wychowawczych. Organizowane były zajęcia 

terapeutyczne dla osób/członków rodzin z problemami alkoholowymi i/lub współuzależnieniem  

dla uczestników, w tym dzieci z uzależnieniami od komputera, środków psychoaktywnych itp.. 

Także mediator świadczył swoje usługi osobom potrzebującym wsparcia. 

W ramach projektu, odbywały się indywidualne konsultacje ze specjalistami oraz poradnictwo. Do 

dyspozycji uczestników projektu pozostawali: doradca zawodowy, prawnik, doradca obywatelski, 

dla wszystkich 15 rodzin i ich dorosłych członków (21 osób). Wsparcie realizowane było wg 

potrzeb. Do udziału w projekcie zaangażowani zostali również pracownicy socjalni już pracujący 

w OPS Grodków. Pracownicy socjalni realizują zapisy zawarte w kontraktach socjalnych z 15 

rodzinami, które zawarte zostały 5 czerwca br. 

Pracownicy socjalni odpowiedzialni są za realizację tych kontraktów socjalnych oraz za motywację 

uczestników do realizacji działań projektowych. 

W zakresie przeciwdziałania izolacji rodzin zainicjowano spotkania grup wsparcia oraz spotkania 

grupy samopomocowej. Spotkania grupy samopomocowej miały na początku charakter 

integracyjny, planowano także wspólnie różnego rodzaju działania grupowe. 

VII. KARTA DUŻEJ RODZINY 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje 

rodzinom w której rodzic, rodzice mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie 

od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci 

- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby 

niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie prowadzi program Ogólnopolskiej Karty Dużej 

Rodziny, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kreowanie jej 

pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych, 

życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. W okresie od 01.01.2019r. - do 

31.12.2019r., wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyło 170 rodziny, wydano 448 karty, w tym 

130 kart dzieciom. 

VIII. ŚWIADCZENIA RODZINNE. 

W 2019 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego kontynuował wypłatę 

świadczeń. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa warunki 

nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz ustalania, przyznawania i wypłacania tych 

świadczeń, przy spełnianiu ustawowego kryterium dochodowego, które odpowiednio wynosiło: 

 Dla osoby w rodzinie –  674,00 zł. 

 Dla osoby w rodzinie z niepełnosprawnością –  764,00 zł.   

W ciągu roku wypłacono: 

 Zasiłki rodzinne w ilości 11 338 świadczeń 13 

 Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 4 904 świadczeń w tym z tytułu: 

 urodzenia dziecka - 43 świadczenia 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 256 świadczeń 

 samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 

upływu ustawowego okresu jego pobierania – 0 świadczeń 

 samotnego wychowywania dziecka – 639 świadczeń 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 725 świadczeń 

 rozpoczęcia roku szkolnego – 651 świadczeń 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 913 świadczeń 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 677 świadczeń 
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      3. Zasiłki pielęgnacyjne –  5 730 świadczeń 

      4. Świadczenia pielęgnacyjne –  1 122 świadczeń 

      5. Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 0 świadczeń 

      6. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 256 świadczeń 

      7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, przy spełnieniu ustawowego kryterium 

dochodowego , które wynosi – 1 922,00 zł. – 100 świadczeń, 

      8. Zasiłek dla opiekuna –  60 świadczeń 

      9. Świadczenia rodzicielskie – 581 świadczeń 

Ze świadczeń rodzinnych 2019 roku korzystało 1 228 rodzin,  którym wypłacono świadczenia 

w łącznej kwocie  5 459 543 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadania ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci. 

W roku 2019 wypłacono 27 585 świadczeń na rzecz 2 828 dzieci w łącznej kwocie 13 717 901,00 zł. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Świadczenie przysługuje na dzieci do 18-go roku życia w wysokości 500,00 zł. miesięcznie na 

dziecko, na drugie i kolejne świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny, natomiast do 

czerwca 2019r. na pierwsze dziecko świadczenie przysługiwało jeżeli dochód rodziny nie 

przekraczał 800,00 zł. na osobę miesięcznie, a 1 200,00 zł. na osobę miesięcznie w przypadku 

rodzin, w których wychowywało  się dziecko niepełnosprawne. 

Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

W 2019r. wypłacono  jednorazowe świadczenie pieniężne dla 3 rodzin w wysokości po 4 000,00 zł. 

Powyższe świadczenie stanowi wsparcie dla rodziny z tytułu urodzenia dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, 

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

IX. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Świadczenia  Rodzinne realizują zadanie zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r.  

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od 

rodzica alimenty, jeżeli egzekucja  alimentów jest bezskuteczna. 

Świadczenia z funduszu przysługują: 

 do ukończenia 18 roku życia 

 w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 

roku życia 

 w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 

     Świadczenia alimentacyjne  przyznawane są na okresy świadczeniowe, które trwają od 

1 października do 30 września roku następnego. 

Prawo do świadczeń uzyskują osoby, których dochód netto w rodzinie nie przekroczył w roku 

poprzedzającym okres zasiłkowy kwoty 725 zł na osobę (do 30.09.2019r.) a od 01.10.2019r. kwoty 

800 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, 

jednak nie wyższej niż 500 zł. 

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 603 259 zł. 

Liczba osób uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku to 143.   

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w całości pochodzą ze 

środków budżetu państwa. 

Dział świadczeń rodzinnych prowadzi również postępowanie wobec dłużników. 

X. POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za 

pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego 

wierzyciela (w przypadku naszej gminy to ośrodek pomocy społecznej jest właściwy ze względu 
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na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec 

dłużnika alimentacyjnego. 

W 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie wezwał na wywiad alimentacyjny 96 

dłużników (stawiło się 27 dłużników). 

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu 

braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika: 

1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako 

poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny; 

2) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika 

alimentacyjnego. 

W 2019r. zwrócono się do Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Grodkowie o podjęcie działań 

zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników w stosunku do 11 dłużników. 

W 2019r. wydano 14 decyzji uznających dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych. Dłużnicy alimentacyjni, zwrócili kwotę z tytułu wypłaconych świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego w wysokości 181 965,00 zł w tym ustawowe odsetki w kwocie 

97 970,00 zł. Z powyższej kwoty: 

 148 367,00 zł – zostało przekazane do budżetu państwa, 

  33 598,00 zł – przekazane zostało na dochody własne naszej gminy, 

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 

osób uprawnionych na 31 grudzień 2019r. wyniosło  5 974 786 zł. Umorzono w 2019 r. dłużnikowi 

alimentacyjnemu należność: na kwotę 0,00 zł.- decyzja o umorzeniu, wygaszono z powodu śmierci 

dłużnika w kwocie 167 155,00 zł. 

XI. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany przez Burmistrza Grodkowa 16 kwietnia 2012r. celem 

realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na 

terenie Gminy Grodków. 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3) Policji; 

4) oświaty; 

5) ochrony zdrowia; 

6) organizacji pozarządowych- CARITAS. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie porozumień zawartych między 

Burmistrzem Grodkowa, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. 

Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków  zawodowych i służbowych. 

Posiedzenie Zespołu odbywa się średnio raz na kwartał. W 2019r. odbyło się 5 posiedzeń. 

Na posiedzeniach Zespołu omawiane były sprawy dotyczące zjawiska przemocy występujące na 

terenie Miasta i Gminy Grodków, omawiano stopień realizacji planu pracy Zespołu na 2019 rok, 

planowano bieżące działania, analizowano Niebieskie Karty oraz zespołowo podejmowano decyzje 

o zakończeniu procedury w niektórych rodzinach.. 

Zespół Interdyscyplinarny oraz Grupy robocze zajmują się rozwiązywaniem problemów 

związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach, według procedury 

Niebieskiej Karty. Dokonują analizy sytuacji rodzinnej- wypełniając formularz NK – C, z osobą, 

wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą oraz NK – D, z osobą, wobec której 

istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty w okresie sprawozdawczym 

24 w tym: 

 Policja – 16 kart, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 karty, 

 Oświata – 2 karty, 
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 Liczba procedur NK prowadzone równolegle przez inny Zespół interdyscyplinarny – 

3 karty. 

Procedurę Niebieskiej Karty realizowano podczas spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 

Roboczych. Głównym problemem przemocy jest nadużywanie alkoholu. 

W roku 2019 powołano 24 Grup Roboczych. Grupy robocze były prowadzone w zależności od 

zgłaszanych potrzeb. Członkami grup roboczych byli: 

 pracownicy socjalni, 

 dzielnicowi, 

 członek GKRPA w Grodkowie, 

 pedagodzy szkolni, 

 kuratorzy zawodowi i społeczni, 

 psycholog 

 prawnik. 

Udział w/w osób był bardzo ważny. 

 Na spotkania grup roboczych zapraszane były osoby podejrzane, że doznają przemocy oraz 

wzywane osoby, które są podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie. 

Podczas tych spotkań były podejmowane działania dla rodzin. 

 Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart-C” przez grupy robocze – 20 

 Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart-D” przez grupy robocze – 11 

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”  - 49 

Liczba posiedzeń grup roboczych – 108 

Liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych - 24 

Liczba osób objętych pomocą grup roboczych: 

 - kobiety - 23 

 - mężczyźni - 22 

 - dzieci - 22 

W 2019r. zakończono procedurę Niebieskiej Karty z uwagi na: 

 11 NK - ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu 

pomocy, 

 30 NK - rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania dalszych działań, 

W każdym przypadku grupa robocza opracowała indywidualny plan pomocy rodzinie, prowadzony 

był monitoring działań. Pracownicy socjalni występowali do Sądu z wnioskami  o wgląd w sytuację 

dziecka, do Prokuratury zawiadamiając o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy 

w rodzinie oraz do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskami 

o spowodowanie podjęcia leczenia odwykowego przez członków rodziny. Motywowano osoby 

uczestniczące w procedurze do skorzystania z pomocy i porad w Punkcie Konsultacyjno-

Informacyjny. 

1) 9 osób kierowanych do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób podejrzanych 

o stosowanie przemocy w rodzinie, w tym 1 osoba ukończyła program. 

2) dzieci z rodzin, w których dochodzi do przemocy zostały objęte pomocą pedagoga 

w szkołach. 

Dbając o edukację w zakresie przemocy w rodzinie zorganizowano szkolenie z zakresu „Skuteczna 

działalność pomocowa- praktyka działania GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 

Roboczych”” dla przedstawicieli służb społecznych. Liczba uczestników – 26 osób. 

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane takie działania jak: 

- Zorganizowano dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych cykl szkoleń 

o tematyce: 

1. Tryby i możliwe działania wobec przemocy domowej, sposoby pomocy, 

2. Analiza i praktyczne zajęcia z zastosowania ustawy: kodeks karny, kodeks rodzinny i opiekuńczy 

i przeciwdziałaniu przemocy, 
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3. Superwizja – omawianie bieżących trudności w pracy z klientem, 

4. Rozpoznawanie u dzieci symptomów doświadczanej przemocy i interwencje. Dziecko w rodzinie 

alkoholowej. Przemoc seksualna. 

- Zorganizowano dwudniowy program wspierająco-edukacyjny „Mocna Rodzina” dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie. W ramach programu podejmowane były działania mające na celu 

wsparcie i wzmocnienie roli i funkcji rodziny. 

Liczba zaproszonych uczestników  - 12, w tym uczestniczyły i zakończyły 2 osoby. 

Nadmieniam, że Zespół Interdyscyplinarny przy współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych prowadził działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

W 2019 r. ze środków profilaktyki uzależnień przeprowadzono niżej podane działania dotyczące 

agresji i przemocy: 

1) wśród uczniów szkół podstawowych w gminie Grodków przeprowadzono programy  

profilaktyczne w formie warsztatów, na temat: 

 - cyberprzemocy, czyli stosowania przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, 

wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich 

jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe 

i inne, 

- agresji i przemocy, uzależnienia, 

Programy: 

-Trening Asertywnych Zachowań, 

- Złość da ci w kość, 

- Program profilaktyczny Debata. 

Dodatkowym działaniem pracowników socjalnych była weryfikacja dzieci uczestniczących 

w kolonii letniej  z programem profilaktycznym. 

W 2019r. na wypoczynek letni połączony z pracą terapeutyczną do  miejscowości nadmorskich 

wyjechało: Rzucewo – 49 osób, Kołobrzeg – 17 osób. 

Gmina Grodków posiada możliwości zapewnienia mieszkania chronionego dla osób doznających 

przemoc. Mieszkanie to znajduje się w Brzegu. Zadaniem mieszkania chronionego jest  

zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie/osobie doznającej przemocy. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019r. odstąpili od rozpowszechniania i dystrybucji 

plakatów i ulotek. Powodem takiej decyzji był fakt, iż placówki i instytucje posiadały 

i otrzymywały materiały z różnych  źródeł o tematyce przeciwdziałania przemocy. 

Ustalono, że zakup materiałów nastąpi zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Grodkowie. 

 Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują swoje zadania,  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach obowiązków służbowych lub 

zawodowych, bez dodatkowej gratyfikacji. 

XII. DODATKI MIESZKANIOWE 

Dodatki mieszkaniowe to kolejna forma pomocy dla mieszkańców gminy. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych. 

2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, którym przysługuje im spółdzielcze  

prawo do lokalu mieszkalnego. 

3. Osobom, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, 

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych. 

4. Innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym 

wydatki, związane z jego zajmowaniem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/SMS
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_internetowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
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5. Osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 

przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie 

domowym: 

 Ustawa przyjmuje, że gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich miesięcznych 

dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy. 

 Gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich miesięcznych dochodów brutto na 

opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy. 

 Gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich miesięcznych dochodów brutto 

na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.23 

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków, ponoszonych na 

utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego 

lokalu. 

Wydatkami, o których mowa, są: 

 czynsz, 

 opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających 

na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, 

 zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, 

 odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, 

 inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, 

 opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, 

W 2019 r. o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 158 rodziny z terenu gminy. 

Ogółem w roku  2019 r. wypłacono 1 360 dodatków mieszkaniowych na kwotę 187 881,00 zł. 

 

Tabela 6 Ilość załatwianych spraw w ramach dodatków mieszkaniowych 2019r. 
Wyszczególnienie ogółem 

Rozpatrzonych wniosków 275 

Decyzje przyznające 250 

Decyzje odmowne 25 

Wstrzymania wypłacania dodatków mieszkaniowych z powodu nie opłacania na bieżąco 

opłat czynszowych 

 

2 

Decyzje wygaszające 3 

Łącznie wydano decyzji 280 

Kwota w zł 187 881 

 

XIII. ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY. 

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu 

energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. 

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania 

energii elektrycznej. 

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia 

energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej 

w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez  Prezesa  Urzędu Regulacji  Energetyki do dnia 

31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/). 

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie 

w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym 

zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 

W 2019r. o dodatki energetyczne ubiegało się 22 rodzin z terenu gminy. 

http://www.ure.gov.pl/
http://www.ure.gov.pl/
http://www.ure.gov.pl/
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Ogółem w roku 2019r. wypłacono  52 dodatków energetycznych na kwotę  2 072,00 zł. 

 

Tabela 7. Ilość  załatwionych spraw w 2019r. 

lp Wyszczególnienie Ogółem 

1 Rozpatrzonych wniosków o dodatek energetyczny 34 

2 Decyzje przyznające  dodatek  energetyczny 34 

3 Decyzje odmowne 0 

4 Kwota w zł 2 072,00 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie dbając o seniorów z naszej Gminy informuje, iż złożony 

wniosek o dotacje na utworzenie Klubu Seniora z projekt SENIOR+ został pozytywnie 

zaopiniowany.  

XIV. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA. 

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Grodków w 2019 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Grodków na 2019 rok, wydatkowano kwotę: 363 772,64 zł. W ramach 

realizacji zadań przeprowadzono: 

1) diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych przeprowadzone wśród uczniów szkół podstawowych 

2) działalność profilaktyczno-edukacyjną w placówkach oświatowych na terenie gminy, poprzez:  

a)  realizację programów profilaktycznych dotyczących uzależnienia od alkoholu, narkotyków, 

uzależnień behawioralnych, przemocy, cyberprzemocy, agresji wśród rówieśników, zachowań 

asertywnych, 

b) rozprowadzenie wśród uczniów materiałów edukacyjnych, ulotek na temat uzależnień, zachowań 

agresywnych, przemocowych, 

c) realizację spektakli profilaktycznych w przedszkolach, 

3) zajęcia sportowo-rekreacyjne na kompleksie boisk sportowych „ORLIK 2012”, 

4) zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych – działa 5 świetlic, do których uczęszcza 105 

dzieci; w ramach zajęć dzieci korzystały z podwieczorku, wyjazdów do kina, na basen, inne 

wycieczki: w świetlicy dzieci uzyskują w razie potrzeby pomoc psychologiczną a oraz 

logopedyczną, 

5) wypoczynek letni oraz zimowy, w których uczestniczyło łącznie 80 dzieci z naszej gminy, 

6) pozalekcyjne zajęcia dla dzieci rozwijające pasje i zainteresowania oraz spędzanie czasu 

wolnego bez używek, 

7) zorganizowanie szkoleń dla: 

a) członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Grup Roboczych, Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, 

b) sprzedawców napojów alkoholowych, 

8)  realizacja warsztatów pt. „Program treningu nazywania i rozpoznawania uczuć” dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych. 

XV. INSTYTUCJE POMOCOWE: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która pełni dużą rolę 

w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym.   

W 2019 r.: 

1) do GKRPA wpłynęło 49 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, 

2) GKRPA wysłała 263 wezwania na posiedzenia komisji, 

3) GKRP przeprowadziła rozmowy z 88 osobami, 

4) członkowie GKRPA uczestniczyli w 24 grupach roboczych ds. przemocy w rodzinie, 

5) GKRPA skierowała akta 6 osób na drogę postępowania sądowego, gdzie dokonano opłaty od 

złożonych wniosków oraz za biegłych sądowych, 

6) GKRPA zaopiniowała 9 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
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7) członkowie GKRPA wzięli udział w szkoleniach. 

2. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym udzielano porad prawnych dotyczących m.in. 

spraw związanych z nadużywaniem alkoholu, spraw związanych z przemocą, alimentacją eksmisją, 

rozwodami oraz porad psychospołecznych. 

3. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu „DORMED” w Grodkowie, 

która trzy razy w tygodniu świadczy usługi w zakresie terapii uzależnień od alkoholu. 

4. Stowarzyszenie Abstynenckie „Nowe Życie”, przy którym działa grupa samopomocowa „AA”. 

5. Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom patologiom społecznym. 

XVI. RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. 

Na terenie gminy Grodków na koniec 2019 roku było 60 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, z czego 49 punktów dotyczyło sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy) a 11 dotyczyło sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w 

miejscu sprzedaży (gastronomia). Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów 

alkoholowych w 2019 r. wynosiła – 163, z czego 139 zezwolenia dotyczyły sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) a 24 zezwolenia 

dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).  

W 2019 r. przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów 

alkoholowych wydano ogółem 48 zezwoleń, z czego: 

1) 22 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, 

2) 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(sklepy), 

3) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży 

(gastronomia). 

W 2019 r. wydano 9 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

związanych z likwidacją punktu sprzedaży, 

W 2019 r. przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, w którym wzięło 

udział 23 przedsiębiorców. 

XVII. RYNEK PRACY 

Według danych z 2019 r. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Ministra  właściwego do spraw gospodarki na terenie gminy Grodków, 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie zarejestrowało swoją działalność 82 nowych 

przedsiębiorców. 

Urząd Miejski w Grodkowie co roku organizuje roboty publiczne, prace interwencyjne oraz staże. 

W ramach robót publicznych przyjęto 4 mieszkańców gminy Grodków. W ramach prac 

interwencyjnych przyjęto 3 osoby, natomiast w ramach stażu zatrudnienie znalazło 5 osób. Ogólnie 

w Urzędzie Miejskim w Grodkowie objęto 12 osób aktywizacją zawodową na terenie gminy 

Grodków w ramach której osoby te wykonywały prace na terenie miasta Grodkowa oraz 

w Sołectwach. 
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VIII. OŚWIATA 

 

Demografia stanowi zasadniczy element, warunkujący kształt sieci przedszkoli, szkół 

podstawowych i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie jednostki samorządu 

terytorialnego, tym samym podejmując działania związane z ustaleniem kształtu sieci szkół, 

przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 nieodzownym jest precyzyjna analiza sytuacji 

demograficznej na terenie Gminy. 

Liczba dzieci urodzonych w latach 2009 - 2018 

 
 

Powyższa tabela obrazuje liczby dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie Gminy Grodków 

w latach 2009 – 2018.  

Dane wskazują, iż tendencja spadkowa urodzeń utrzymywała się do 2014 roku. W kolejnym okresie 

następuje stabilizacja. 

Dla osiągania oczekiwań w zakresie poprawy sytuacji demograficznej nie bez znaczenia pozostaje 

prowadzenie przez Gminę określonej polityki w tym, w zakresie zapewnienia opieki jej 

najmłodszym mieszkańcom, gdzie stwierdzić należy, że: 

 od wielu lat Gmina zapewnia opiekę przedszkolną wszystkim zainteresowanym, 

 współfinansuje na określonych warunkach pobyt dzieci w placówkach opieki dla dzieci do 

lat 3, prowadzonych przez inne podmioty na terenie Gminy, 

 utworzono żłobek, zapewniając miejsca dla 50 wychowanków, 

 rozbudowywana jest sieć przedszkoli, 

 zapewnia się funkcjonowanie świetlic szkolnych we wszystkich szkołach na terenie Gminy, 

 zorganizowane jest dożywianie dzieci we wszystkich jednostkach oświatowych, 

 zapewniono sprawnie funkcjonujący system dowozów. 

I. LICZBA UCZNIÓW WEDŁUG OBWODÓW SZKÓŁ (NA PODSTAWIE URODZEŃ 

LICZBY DZIECI) 

L

p. 
Nazwa  

Rok 

szkolny 

2018/ 

2019 

Rok 

szkolny 

2019/ 

2020 

Rok 

szkolny 

2020/ 

2021 

Rok 

szkolny 

2021/ 

2022 

Rok 

szkolny 

2022/ 

2023 

Rok 

szkolny 

2023/ 

2024 

Rok 

szkolny 

2024/ 

2025 

Rok 

szkolny 

2025/ 

2026 

1. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1 

w Grodkowie 

259 365 364 367 375 369 356 335 

Oddziały 

gimnazjalne 
78        

 RAZEM 337 365 364 367 375 369 356 335 
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2. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 3 

w Grodkowie 

639 573 575 561 531 520 488 475 

Oddziały 

gimnazjalne 
56        

 RAZEM 695 573 575 561 531 520 488 475 

3. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

w Jędrzejowie 

240 232 230 208 195 185 176 167 

Oddziały 

gimnazjalne 
20        

Oddziały 

Przedszkolne   

w Jędrzejowie 

81 79 79 79     

 RAZEM 341 311 309 287 195 185 176 167 

4. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa                     

w Lipowej 

226 218 217 199 186 174 154 146 

Oddziały 

Przedszkolne 

w  Lipowej 

73 72 66 71     

 RAZEM 299 290 283 270 186 174 154 146 

5. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa                    

w Kolnicy 

141 142 141 127 118 110 111 115 

Oddział 

Przedszkolny 

w Kolnicy + 

oddział 

zamiejscowy 

w  Bąkowie 

52 58 56 57     

 RAZEM 193 200 197 184 118 110 111 115 

6. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa                    

w Gnojnej 

126 130 132 137 140 149 140 143 

 

Oddział 

Przedszkolny 

w Gnojnej 

74 68 67 70     

 RAZEM 200 198 199 207 140 149 140 143 

7. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa                      

w Kopicach 

132 128 126 133 133 128 121 112 

RAZEM klasy I -VIII 1763 1788 1785 1732 1678 1635 1546 1493 

8. 

Przedszkole 

Publiczne Nr 2             

w Grodkowie 

380 361 356 334     

9. 

Przedszkole 

Publiczne  

w Kopicach 

62 56 56 49     

1

0. 

Przedszkole 

Publiczne  

w Wierzbniku 

24 21 17 15     
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II. BAZA LOKALOWA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I INSTYTUCJI 

OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

1. Przedszkola, szkoły podstawowe i instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzone przez 

Gminę Grodków. 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina była organem prowadzącym dla 7 szkół 

podstawowych,3 przedszkoli, 1 żłobka publicznego. 
2. Przedszkola, szkoły podstawowe i instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 dotowane przez 

Gminę Grodków: 1 szkoła podstawowa, 1 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, 2 przedszkola, 

1 Klub Malucha. 

-Niepubliczne Przedszkole Puchatek prowadzone przez BADENT, 

-Przedszkole w Gałązczycach oraz Szkoła Podstawowa w Gałązczycach prowadzone przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Szkoła w Gałązczycach” 

-Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, 

-Klub Malucha „Pluszowy Kącik,” 

III. OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

Na terenie Gminy Grodków funkcjonują dwie jednostki sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, są 

to:  

1. Klub Malucha „Pluszowy Kącik”  

Sprawuje opiekę nad 15 dziećmi z terenu Gminy w dni robocze w wymiarze do 10 godzin dziennie 

w godzinach od 630 do 1630. Dotacja Gminy dla tego podmiotu wynosi miesięcznie 210,00 zł na 

dziecko. 

2. Żłobek Publiczny - prowadzony przez Gminę Grodków od 1 lipca 2017 r. 

Sprawuje opiekę nad 48 dziećmi w czasie do 10 godz. dziennie w godzinach od 630 do 1630. Za 

pobyt ponad 10 godz. dziennie pobierana jest dodatkowa odpłatność w wysokości 20,00 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę.  

Odpłatność za pobyt dziecka przebywającego w żłobku do 10 godzin dziennie wynosi 126,00 zł 

miesięcznie plus 5,00 zł dziennie za wyżywienie. 

W Żłobku funkcjonuje pięć grup dziecięcych. Zatrudnionych jest dziesięć osób, w tym sześciu 

pracowników z wykształceniem pedagogicznym i czerech pracowników niepedagogicznych. 

Roczny koszt utrzymania placówki to około 467 581,00 zł. 

Dzięki udziałowi Gminy w programach, trzeci rok z rzędu żłobek otrzymuje wsparcie finansowe 

z Rządowego Programu „Maluch+” pomniejszając tym samym zarówno koszty utrzymania, jak 

również odpłatność rodziców. 

Uwzględniając liczbę oczekujących na miejsce w żłobku, około 50-cioro dzieci na dzień 15 lipca 

2019 r., zasadnym staje się pozyskanie dodatkowych miejsc. Z chwilą zakończenia adaptacji 

budynku po byłym Gimnazjum przy ul. Mikiewicza na przedszkole, możliwa będzie adaptacja 

zwolnionego budynku na ul. Elsnera na żłobek. 

Działalność obu jednostek podlega nadzorowi Burmistrza. W ramach nadzoru służby Burmistrza 

przeprowadziły kontrole, których wyniki wykazały, że placówki funkcjonują w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawa, realizują ustawowo przypisane zadania oraz spełniają oczekiwania 

rodziców. Uchybienia stwierdzone w trakcie przeprowadzonych kontroli są usuwane na bieżąco. 

IV. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego oparte na podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

które zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin 

dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadzają 

rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.  

Przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków obejmują opieką dzieci w godzinach od 600 do 

1700. Czas pracy poszczególnych przedszkoli na bieżąco dostosowywany jest do potrzeb rodziców. 
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Funkcjonująca na obszarze Gminy sieć przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 

zlokalizowanych przy szkołach podstawowych zapewnia opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym 

zamieszkałym na terenie gminy przy uwzględnieniu systemu dowozów. 

W związku ze zmianą prawa polegającą na konieczności zapewnieniu opieki wszystkim dzieciom 

w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, 

zachodzi konieczność rozbudowy przedszkola w Grodkowie (adaptacja budynku byłego 

Gimnazjum Publicznego Nr 2 na Przedszkole). 

Dodatkową ofertę dla mieszkańców Gminy stanowią przedszkola niepubliczne zlokalizowane 

w Gałązczycach i w Grodkowie. 

W Gminie Grodków dzieci objęte są opieką przedszkolną w: 

 3 przedszkolach publicznych, w których łącznie funkcjonuje 17 oddziałów przedszkolnych, 

 8 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

 2 przedszkolach niepublicznych, gdzie łącznie funkcjonują 4 oddziały przedszkolne. 

 Jednostki wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 (stan - 30 czerwca 2019r.) 

Lp. Przedszkole 
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

etatów 

pedago- 

gicznych 

Liczba etatów 

niepedagogicznych 

Średnia 

liczba 

dzieci 

w oddziale 

Średnia  

liczba etatów 

na oddział Administracja Obsługa 

1. 

Przedszkole 

Publiczne Nr 2                 

w Grodkowie 

292 13 29,389 0,50 14,50 22,5 3,41 

2. 

Przedszkole 

Publiczne                         

w Kopicach 

50 2 5,073 0,25 4,19 25,0 4,76 

3. 

Przedszkole 

Publiczne                             

w Wierzbniku 

32 2 4,096 0,25 2,75 16,0 3,55 

4. 
Przedszkole                   

w Gałązczycach 51 2 2,32 0,15 1,25 25,5 1,86 

5. 

Niepubliczne 

Przedszkole 

„Puchatek”* 

29 2 2,00 1,00 1,00 14,5 2,00 

Razem 454 21 42,878 2,15 23,69 ------ -------- 

Średnia liczba dzieci/etatów na oddział 21,6 3,27 

*Dane podane przez dyrektorów niepublicznych przedszkoli 

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 (stan - 

30 czerwca 2019 r.) 

L.p. Nazwa 
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Liczba etatów 

pedagogicz-

nych 

Średnia liczba 

dzieci                        

w oddziale 

Średnia  liczba 

etatów na 

oddział 

1. Oddział przedszkolny w PSP Gnojna 42 2 2,744 21,0 1,372 

2. 
Oddział przedszkolny 

w PSP Jędrzejów 
40 2 2,793 20,0 1,397 

3. 
Oddział przedszkolny 

w PSP Kolnica + Bąków 
35 2 4,861 17,5 2,431 

4. Oddział przedszkolny w PSP Lipowa 42 2 2,622 21,0 1,311 

RAZEM 159 8 13,02 ----------- ---------- 

Średnia liczba dzieci/etatów na oddział 19,9 1,628 
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V. SZKOŁY PODSTAWOWE  

Reforma oświaty spowodowała konieczność dostosowania sieci szkół do aktualnych wymogów. 

W Gminie Grodków funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych, z których dla siedmiu organem 

prowadzącym jest Gmina Grodków, a dla pozostałych dwóch inne podmioty, tj.:  

 Szkoła Podstawowa w Gałązczycach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

„Szkoła w Gałązczycach”, 

  Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Grodkowie.  

 W czterech szkołach podstawowych prowadzone były oddziały gimnazjalne (klasy III), tj. w: 

 Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodkowie,  

 Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grodkowie,  

 Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie,  

 dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz 

 Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Grodkowie  

 Oddziały gimnazjalne funkcjonujące w szkołach podstawowych ulegają wygaszeniu z dniem 

31 sierpnia 2019 r.  

Organizację szkół podstawowych na terenie Gminy przedstawia niżej zamieszczona tabela. 

Stan organizacji szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2018/2019 

(stan na 30 czerwca 2019 r.) 

Lp. Szkoła 
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddzia-

łów 

Liczba 

etatów 

pedago- 

gicznych 

Liczba etatów 

niepedagogicznych 
Średnia 

liczba 

dzieci w 

oddziale 

Średnia  

liczba 

etatów na 

oddział 
Adminis-

tracja 
Obsługa 

1. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 1 w Grodkowie, w tym: 
306 15 34,669 1,0 10,75 20,4 3,09 

oddziały szkoły podstawowej 230 12    19,2  

oddziały gimnazjalne 76 3    25,3  

2. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 3 w Grodkowie, w tym:: 
619 26 68,166 3,0 16,25 23,8 3,36 

oddziały szkoły podstawowej 565 24    23,5  

oddziały gimnazjalne 54 2    27,0  

3. 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Jędrzejowie, w tym: 
212 13 31,322 1,5 9,5 16,3 3,26 

oddziały szkoły podstawowej 192 12    16,0  

oddziały gimnazjalne 20 1    20,0  

4. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Gnojnej 
59 7 13,641 0,75 2,75 8,4 2,45 

5. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Kolnicy 
104 8 16,786 1,0 7,78 13,0 3,20 

6. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Kopicach 
108 8 15,289 0,75 2,25 13,5 2,29 

7. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Lipowej 
167 10 23,373 1,0 8,61 16,7 3,30 

8. 
Szkoła Podstawowa  

w Gałązczycach* 79 8 13,39 2,50 4,0 9,88 2,49 

9. 
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 

(oddziały gimnazjalne)* 
17 1 1,22 1 1 17,0 3,22 

RAZEM, w tym 1.671 96 217,856 12,50 62,89 ----- -------- 

oddziały szkoły podstawowej 1.504 89      
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oddziały gimnazjalne 167 7      

Średnia liczba dzieci/etatów na oddział 17,4 3,05 

* Dane podane przez dyrektorów Szkoły Podstawowej w Gałązczycach i Szkoły Podstawowej dla 

Dorosłych. 

 

Koszty utrzymania ucznia 

Wydatki na oświatę, to znaczna część budżetu Gminy. Źródła wydatków związanych 

z realizowaniem zadań oświatowych w Gminie to subwencja oświatowa, dotacje, środki własne 

gminy i inne.  

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym 

elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Tworzy to korzystną sytuację 

finansową dla terenów gęsto zaludnionych, natomiast w niekorzystnej sytuacji stawia jednostki 

samorządu terytorialnego o podobnej strukturze jak Gmina Grodków gdzie występuje duży obszar 

z niską strukturą zaludnienia. 

Szkoły o małej liczbie uczniów generują zdecydowanie wyższe koszty ich utrzymania, stąd też 

uwzględniając nasze uwarunkowania chcąc jednocześnie zapewnić odpowiedni poziom kształcenia 

zmuszeni jesteśmy do ponoszenia  zdecydowanie wysokich nakładów. 

Dodatkowe czynniki niezależne od jednostki samorządu terytorialnego, takie jak: funkcjonowanie 

na terenie Gminy niepublicznych szkół i przedszkoli, regulacje płacowe, urlopy dla poratowania 

zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, koszty nauczania 

indywidualnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form zajęć dodatkowych 

powodują konieczność angażowania przez jednostkę samorządu terytorialnego znaczących 

środków. 

W celu poprawy efektywności finansowania zadań oświatowych dokonywane są zmiany 

organizacyjne polegające między innymi na: restrukturyzacji sieci szkół i przedszkoli, 

weryfikowaniu stanu zatrudnienia, konsekwentnym weryfikowaniu arkuszy organizacyjnych, 

zgodnym z przepisami łączeniu oddziałów, prowadzeniu zajęć w grupach łączonych itp. W/w 

działania wymuszane są względami ekonomicznymi niemniej jednak podejmowanie określonych 

decyzji na pierwszym miejscu stawia jako cel nadrzędny zapewnienie uzyskania wysokiej jakości 

kształcenia i zapewnienia właściwych warunków nauki, pracy. 

 

VI. PRZEDSZKOLA 

Lp. Przedszkole 
Roczny koszt 

utrzymania dziecka 

Miesięczny koszt 

utrzymania dziecka 

Razem koszty płacowe 

plus rzeczowe bez 

remontów 

1. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie 8.672,00 722,67 2.584.258,94 

2. Przedszkole Publiczne  w Kopicach 9.427,66 785,64 471.382,96 

3. Przedszkole Publiczne  w Wierzbniku 9.995,64 832,97 299.869,24 

4. Przedszkole w Gałązczycach* 6.615,36 551,28 322.121,40 

5. Niepubliczne Przedszkole „Puchatek”* 6.712,44 559,37 193.535,54 

*Dane w przedszkolach niepublicznych są określone na podstawie informacji ich dyrektorów. 
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VII. SZKOŁY PODSTAWOWE 

Lp. Szkoła 
Roczny koszt 

utrzymania ucznia 

Miesięczny koszt 

utrzymania ucznia 

Razem koszty 

płacowe 

plus rzeczowe 

bez remontów 

1. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Grodkowie 
9.719,38 809,95 2.964.409,41 

2. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 

w Grodkowie 
9.646,32 803,96 6.009.659,06 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej 11.158,64 929,89 1.138.181,27 

4. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Jędrzejowie 
12.374,52 1.031,21 3.118.379,06 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy 12.460,45 1.038,37 1.732.001,94 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach 10.862,43 905,20 1.173.142,90 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej 9.269,88 772,49 1.946.674,15 

8. Szkoła Podstawowa  w  Gałązczycach* 
15.979,92 1.331,66 1.258.949,14 

9. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych* 5.029,20 419,10 85.500,00 

*Dane podane przez dyrektorów Szkoły Podstawowej w Gałązczycach i Szkoły Podstawowej dla 

Dorosłych 

W związku z licznymi zmianami będącymi skutkiem wdrażania reformy oświaty na terenie Gminy 

koszty w szkołach ponoszone m.in. w bieżącej działalności nie stanowią miarodajnego wskaźnika. 

Mają charakter dostosowawczy. 

Różnego rodzaju zmiany organizacyjne dostosowujące sieć placówek do nowego ustroju szkolnego 

zmuszają jednostkę samorządu terytorialnego do ponoszenia dodatkowych nakładów.  

Jest to sytuacja przejściowa, która ustabilizuje się w najbliższym okresie. 

VIII. OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI 

Kontrola obowiązku szkolnego. 

Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których 

zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki Burmistrz w imieniu którego zadanie to realizuje 

GZSziP. Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki i obowiązku szkolnego 

zawarto w poniższych tabelach. 

Realizacja obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych 

Lp. Szkoła 

Liczba dzieci 

podlegających 

obowiązkowi 

szkolnemu 

Liczba dzieci 

realizujących 

obowiązek 

szkolny 

w obwodzie 

szkoły 

Liczba dzieci 

realizujących 

obowiązek 

szkolny  

w innej szkole 

Liczba dzieci 

realizujących 

obowiązek 

szkolny poza 

granicami kraju 

Liczba dzieci nie 

realizujących obowiązku 

szkolnego 

z powodu 

odroczenia 

z innych 

przyczyn 

1. 
PSP Nr 1 

Grodków  
92 54 33 4 1 - 

2. 
PSP Nr 3 

Grodków 
782 551 177 52 2 - 

3. PSP Gnojna  122 56 63 3 - - 

4. PSP Jędrzejów 253 175 56 21 - 1 

5. PSP Kolnica  120 105 8 7 - - 
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6. PSP Kopice 112 108 2 1 1 - 

7. PSP Lipowa 204 167 24 12 1 - 

RAZEM 1.685 1.216 363 100 5 1 

 

Realizacja obowiązku szkolnego w oddziałach gimnazjalnych 

L.p. Szkoła 

Liczba dzieci 

podlegających 

obowiązkowi 

szkolnemu 

Liczba dzieci 

realizujących 

obowiązek 

szkolny  

w obwodzie 

szkoły 

Liczba dzieci 

realizujących 

obowiązek 

szkolny  

w innej szkole 

Liczba dzieci 

realizujących 

obowiązek 

szkolny poza 

granicami 

kraju 

Liczba dzieci nie 

realizujących obowiązku 

szkolnego 

z powodu 

odroczenia 

z innych 

przyczyn 

1. 
PSP Nr 1 

Grodków 
86 57 27 2 - - 

2 
PSP Nr 3 

Grodków 
72 51 17 4 - - 

3 
PSP  

Jędrzejów 
24 20 2 2 - - 

RAZEM 182 128 46 8 - - 

Realizacja obowiązku nauki  

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Grodków realizacją obowiązku nauki objęta była 

młodzież w wieku 16 - 18 lat. 

Ogólna liczba młodzieży w wieku 16 -18 lat, zameldowanej w Gminie wynosi 522 uczniów, w tym: 

 liczba uczniów spełniających obowiązek nauki w oddziałach gimnazjalnych publicznych 

i niepublicznych szkół – 157 uczniów, 

 liczba uczniów spełniających obowiązek nauki w publicznych i niepublicznych szkołach 

ponadgimnazjalnych – 319 uczniów, 

 liczba uczniów zameldowanych, lecz niezamieszkałych na terenie Gminy – 21 uczniów, 

 liczba uczniów spełniających obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do szkoły w innym 

kraju – 23 uczniów. 

Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. Oznacza to, że na rodzica, opiekuna prawnego dziecka może być nałożona 

grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku. Rodzice lub 

opiekunowie prawni dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie Burmistrza są 

zobowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki i zachodzących zmianach w tym 

zakresie. Działania, choć rozciągnięte w czasie, pomagają w zdecydowany sposób zmniejszać 

liczbę młodych ludzi próbujących przedwcześnie porzucić naukę.  

W bieżącym roku szkolnym, nie zdołano pozyskać informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu 

obowiązku nauki w stosunku do 2 uczniów, którzy zrezygnowali z kontynuacji nauki w drugiej 

połowie czerwca 2019 r. Na dzień sporządzania „Informacji…” trwają czynności administracyjne 

mające na celu wyjaśnienie ich sytuacji. 

Dodatkowe godziny z organu prowadzącego  

Dane tabelaryczne obrazują liczby godzin jakie przydzielono poszczególnym szkołom 

i przedszkolom poza planem nauczania tzw. siatką godzin, finansowanych z budżetu Gminy. 

Przydział dodatkowych zajęć w ramach godzin organu prowadzącego, poprzedzany jest dokładną 

analizą potrzeb i uzasadnieniem merytorycznym, wynika z przepisów prawa. Jednostka samorządu 

terytorialnego zobowiązana jest zarówno do ich przydzielenia jak i finansowania.  
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Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 

Lp. Przedszkole 

Liczba godzin tygodniowo 

razem 

godzin 
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1. 
PP Nr 2                    

w Grodkowie 
5 2  71 7 2 6 8 215 316 2 

2. 
PP                               

w Kopicach 
1  4 25    1 24 55  

3. 
PP  w 

Wierzbniku 
2 1 6  2   2 24,25 37,25  

4. 

Oddziały 

przedszkolne 

PSP Gnojna 

1   28    2 10 41  

5. 

Oddziały 

przedszkolne 

PSP Jędrzejów 

       1 5 6  

6. 

Oddziały 

przedszkolne 

PSP Kolnica 

1  2 25    2 20 50  

7. 

Oddziały 

przedszkolne 

PSP Lipowa 

       2 10 12  

RAZEM GODZIN 

(tygodniowo) 
10 3 12 149 9 2 6 18 308,25 517,25 2 

 

Szkoły podstawowe 

Rodzaj zajęć/ Szkoła 

Liczba godzin tygodniowo 

razem 

godzin 
PSP Nr 1  

Grodków 

PSP Nr 3  

Grodków 

PSP 

Gnojna 

PSP 

Jędrzejó

w 

PSP 

Kolnica 

PSP 

Kopice 

PSP 

Lipowa 

Biblioteka 30 60 6 21 10 10 17 154 

Informatyczne centrum 

multimedialne 
6 6      12 

Świetlica 39 119 15 52 26 31 45 327 

Pedagog 31 22 7 22 7 4 18 111 

Logopeda 7 22 3 6 5 2 4 49 

Dodatkowy wf (klasy 

sportowe) 
10 20      30 

Zajęcia sportowe (SKS) 3 6 1 4 1 2 2 19 

Gimnastyka korekcyjno - 

kompensacyjna 
1 6 1 3 1   12 

Zajęcia artystyczne 1 2 1 1 1 1 1 8 

Nauczanie indywidualne  60  8 12  20 100 
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Zajęcia rewalidacyjne 4 18 6 22 10  10 70 

Nauczyciel 

wspomagający 
 55 22 16    93 

Zajęcia dydaktyczno -

wyrównawcze 
10 24 1 8 5  8 56 

Zajęcia korekcyjno - 

kompensacyjne 
2 5 3 2 2   14 

Inne zajęcia 

specjalistyczne 
1 12   6   19 

Dodatkowa nauka 

j. polskiego dla 

powracających 

z zagranicy 

4 2  4 3   13 

Administrator sieci 

komputerowych 
4 7 1 3 1  2 18 

RAZEM GODZIN 

(tygodniowo) 
153 446 67 172 90 50 127 1.105 

Urlop dla poratowania 

zdrowia (w osobach) 
1 1  1  1 1 5 

 

Z danych zawartych w zamieszczonych tabelach wynika jak ogromne nakłady musi ponieść Gmina 

zapewniając zgodny z zasadami prawa proces dydaktyczno–wychowawczy i opiekuńczy 

w szkołach i przedszkolach.  

Uwarunkowania kadrowe – struktura zatrudnienia, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. 

Realizując zadania wynikające z przepisów prawa obligatoryjnie wyodrębniane są środki 

z budżetów poszczególnych szkół i przedszkoli na ich realizację. 

Głównym celem doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wzrost efektywności pracy szkoły 

i przedszkola poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej. 

Doskonalenie w szkołach i przedszkolach jest podejmowane zgodnie z ich potrzebami.  

Analizując sprawozdania z wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli należy 

stwierdzić, że nauczyciele doskonalą posiadane umiejętności, aktualizują umiejętności wcześniej 

zdobyte i uzyskują nowe.  

Ważnym elementem tego procesu jest także zdobywanie kwalifikacji do nauczania dodatkowych 

przedmiotów, co w efekcie ułatwia prowadzenie polityki kadrowej, jak i znalezienie zatrudnienia 

przez nauczycieli. 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Grodków, wspomagany przez Miejski Ośrodek Doskonalenia w Opolu 

stwarza dobrą strukturę w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz pomaga w znacznym 

stopniu uzyskiwać pożądane efekty nauczania. 
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Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach (stan na 30 czerwca 2019 r.) 
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PUBLICZNE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 1 w Grodkowie 
   5 4 25 34 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 3 w Grodkowie 
   1 7 49 57 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Gnojnej 
  2 1 3 13 19 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Jędrzejowie 
1    2 30 33 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Kolnicy 
    6 19 25 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Kopicach 
    3 11 14 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Lipowej 
1  1 5 7 12 26 

Przedszkole Publiczne Nr 2  

w Grodkowie 
  6 8 6 11 31 

Przedszkole Publiczne 

w Kopicach 
  2  1 3 6 

Przedszkole Publiczne 

w Wierzbniku 
 1 1 1  2 5 

RAZEM        

NIEPUBLICZNE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

Szkoła Podstawowa w 

Gałązczycach 
  2 7 4 6 19 

Przedszkole w Gałązczycach    2 2 1 5 

Niepubliczne Przedszkole 

„Puchatek” 
3   1   4 

Szkoła Podstawowa dla Doro-

słych 
1   1 2 3 7 

RAZEM 6 1 14 32 47 185 285 

OGÓŁEM        

 

Wyniki zewnętrznego egzaminu w oddziałach gimnazjalnych i w klasach VIII szkoły podstawowej 

Celem egzaminu jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na zakończenie 

etapu kształcenia gimnazjalnego i po raz pierwszy w tym roku szkolnym w klasach VIII szkoły 

podstawowej.  
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Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same wyniki niepełnie 

przedstawiają pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną szkołę nie należy więc traktować 

jako surowego wskaźnika, znaczący wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają bowiem 

następujące czynniki: 

 czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, poziom aspiracji 

edukacyjnych, warunki bytowe, bezrobocie rodziców, wielość rodzin patologicznych; 

 czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie, 

indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych 

umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne; 

 czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór 

programów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii; 

 nauczyciel - jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom wiedzy 

i umiejętności, otwarcie na własny rozwój,  

nie mniej jednak wynik egzaminu daje określoną wiedzę co do dalszych kierunków pracy szkoły.  

Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy szkoły, 

ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na systematyczny 

rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie egzaminowi. Należy jednak 

zaznaczyć, iż wyniki egzaminów zewnętrznych dają wskazówki na jakich obszarach działań 

edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt i modyfikacji. 

Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu 

każdego etapu edukacyjnego.  

Poniżej zamieszczone: tabele i wykresy obrazują wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych 

szkół Gminy w zestawieniu z wynikami na poziomie gminy, powiatu i województwa.  

 

Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku 

Szkoła 

Procent uzyskanych punktów 

Część 

humanistyczna 

Część matematyczno – 

przyrodnicza 

Język 

Język 

język 

polski 

historia         

i wos 

matema-

tyka 

przedmioty 

przyrodnicze 

poziom 

podstawo

wy 

poziom 

rozszerzony 

PSP Nr 1 61,1 54,5 38,3 47,3 
j. angielski 66,8 50,8 

j. niemiecki 55,9 33,5 

PSP Nr 3 53,7 52,8 31,3 43,5 
j. angielski 52,4 33,4 

j. niemiecki 42,8  

PSP Jędrzejów 53,0 39,5 21,7 37,1 
j. angielski 51,9 32,4 

j. niemiecki 31,0 - 

Szkoła 

Podstawowa  

dla Dorosłych 

25,8 32,1 15,7 26,9 j. angielski 31,5 11,8 

Gmina Grodków 54,1 49,8 31,7 42,7 
j. angielski 56,1 38,5 

j. niemiecki 46,9 33,5 

Powiat Brzeski 60,8 53,7 37,4 46,6 
j. angielski 65,0 48,4 

j. niemiecki 48,0 40,9 

Województwo 

Opolskie 
60,4 56,6 40,3 48,2 

j. angielski 68,9 52,4 

j. niemiecki 62,9 62,5 
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Średnie wyniki szkół w % z egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku 

część humanistyczna  

 
 

 Średnie wyniki szkół w % z egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku 

część matematyczno-przyrodnicza 
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Średnie wyniki szkół w % z egzaminu gimnazjalnego 2019 język angielski podstawowy 

i rozszerzony 

 
 

Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku 

Zajęcia                

edukacyjne 

 

Szkoła 

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA 
JĘZYK 

ANGIELSKI 

JĘZYK 

NIEMIECKI 

Procent 

punktów 
Stanin 

Procent 

punktów 
Stanin 

Procent 

punktów 
Stanin 

Procent 

punktów 
Stanin 

PSP Nr 1 55,3 3 35,7 4 54,3 5 30,8 4 

PSP Nr 3 66,8 6 55,8 7 67,0 7 49,3 6 

PSP Gnojna 64,0 5 37,0 4 50,7 4   

PSP Jędrzejów 47,6 2 30,4 3 36,0 2 17,0 1 

PSP Kolnica 66,5 6 33,2 3 43,4 3   

PSP Kopice 66,9 6 36,4 4 58,5 6   

PSP Lipowa  54,1 3 35,8 4 44,9 3   

SP Gałązczyce 54,8 2 30,3 3 47,1 4   

Gmina Grodków 58,9 4 40,2 5 52,9 5 36,8 5 

Powiat Brzeski 60,2 4 40,5 5 54,6 5 42,8 5 

Województwo 

Opolskie 
60,9 4 43,5 5 58,5 6 54,6 7 

Skala staninowa: 

1 - najniższy 

2 – bardzo niski 

3 – niski 

4 – niżej średni 

5 - średni 

6 – wyżej średni 

7 – wysoki 

8 – bardzo wysoki 

9 -najwyższy 
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Średnie wyniki w % szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku 

 
 

Średnie wyniki w % szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku 
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Średnie wyniki w % szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku 

 

 
 

IX. DOWOZY SZKOLNE 

Obowiązek dowozów realizowany jest w całości przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli 

w Grodkowie własnymi środkami transportu. Przy organizacji dowozów bardzo istotnym jest 

zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, w miarę krótkiego w czasie przejazdu do i ze szkoły oraz 

takiego ułożenia harmonogramów, aby umożliwić udział uczniów w różnych formach zajęć 

pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły. Osiągnięcie zamierzonego efektu możliwe jest 

dzięki ścisłej współpracy i koordynacji działań między GZSziP a dyrektorami szkół i przedszkoli. 

Wg opinii rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli dowozy funkcjonują sprawnie, 

zapewniając bezpieczny i terminowy przewóz dzieci zarówno na terenie Gminy jak i poza, 

realizując jednocześnie inne zadania statutowe, takie jak: wycieczki szkolne, uroczystości, imprezy 

okolicznościowe, wypoczynek letni, zawody sportowe, konkursy i wiele innych. 

Pojazdy, którymi realizowane są dowozy są w dobrym stanie technicznym. Ocena  ta wynika m.in. 

z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez takie instytucje, jak: Policja, Inspekcja Ruchu 

Drogowego. 

 

Uczniowie dowożeni na koszt gminy 

Lp. Nazwa 
Liczba do-

wożonych 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie  12 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3  w Grodkowie 116 

3. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie 14 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej 58 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie 212 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy  74 
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7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach 55 

8. Przedszkole Publiczne w Kopicach  15 

9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej 160 

10. Przedszkole Publiczne w Wierzbniku 6 

11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie 28 

12. CELESTYN - Centrum Rehabilitacji   i Neuropsychiatrii w Mikoszowie 3 

RAZEM 753 

 

Dowozami w roku szkolnym 2018/2019 objęto grupę 753 uczniów z terenu Gminy Grodków.  

Dowozy realizowane są 2 busami i 8 autobusami, z których 7 jest w ciągłym ruchu, natomiast jeden 

stanowi rezerwę  na wypadek awarii lub innego zdarzenia.  

Dzieci w trakcie dowozów znajdują  się pod stałą opieką opiekunów. 

Ponadto busem wraz z przyczepą gastronomiczną, w każdym dniu zajęć dowożone są śniadania 

i obiady ze stołówki zlokalizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodkowie do 

Przedszkola Publicznego Nr 2 w Grodkowie na ul. Elsnera, Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Gnojnej oraz Przedszkola w Bąkowie. 

X. POMOC UCZNIOM  

Stypendia szkolne (pomoc materialna o charakterze socjalnym). Pomoc uwarunkowana jest 

dochodem w rodzinie na jednego członka. 

Z pomocy mogło skorzystać 63 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodków. 

Ogólna kwota wydatkowana na pomoc materialną o charakterze socjalnym w roku 2018/2019 to 

65.862,39 zł, z czego 80%, tj. 52.689,92 zł to dotacja celowa, a 20% to wkład własny gminy, tj. 

13.172,47 zł. 

Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe – uwzględniając kryteria, które musi 

spełnić uczeń, stypendium objęło grupę 316 uczniów w łącznej kwocie 34.000,00 zł. 

„Wyprawka szkolna” przeznaczona jest na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Z tej formy pomocy mogło skorzystać 14 uczniów ze szkół prowadzonych głównie przez starostwo 

powiatowe z terenu Gminy Grodków.  

Realizując program wypłacono kwotę 3.276,74 zł. 

Zwrot kosztów za przygotowanie zawodowe uczniów - skorzystało 9 pracodawców, szkoląc 

13 młodocianych pracowników, którzy uzyskali określone kwalifikacje.  

Środki wypłacone w 2018 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia to kwota 

92.640,00 zł. 

Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe –  z tej formy pomocy skorzystało 1639 uczniów 

szkół podstawowych klas I - VIII oraz oddziałów gimnazjalnych klas III. Zakupiono z dotacji 

celowej podręczniki na kwotę 183.826,01 zł. 

XI. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY: 

1) nieodpłatny wypoczynek w okresie wakacji letnich w Głuchołazach (14 dniowy pobyt) – 

organizator Opolski Kurator Oświaty – zakwalifikowało się 23 uczniów ze szkół podstawo-

wych z terenu Gminy;  

2) 6 dniowy pobyt wakacyjny w Starym Borku k. Kołobrzegu - organizator Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe PHU „MABOTUR” - 170 uczniów w dwóch turnusach, w tym 8 

uczniów nieodpłatnie (w ramach nagrody ufundowanej przez Burmistrza Grodkowa za 

szczególne osiągnięcia edukacyjne).  
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Koszt uczestnictwa jednej osoby to kwota 330,00 zł.  

Gmina Grodków w ramach pomocy w organizacji wypoczynku zapewniła dowóz wraz z opieką 

nauczycieli. 

XII. PROGRAMY I PROJEKTY RZĄDOWE 

Dyrektorzy szkół i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 przy współudziale GZSziP pozyskują 

dodatkowe środki finansowe na wspomaganie funkcjonowania szkół i opieki nad dziećmi do lat 3, 

składając wnioski i przystępując do konkursów, projektów i programów rządowych.  

W roku szkolnym 2018/2019 od 1 września 2018 r. pozyskano dodatkowe środki w następujących 

programach i projektach: 

1) dofinasowanie 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 – Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Kolnicy pozyskano środki na: doposażenie pomieszczeń nowo 

wybudowanych w sprzęt i pomoce dydaktyczne do sali gimnastycznej – wnioskowano 

i otrzymano kwotę 39.440,00 zł. Czas realizacji do grudnia 2018 r. 

2) Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” adresowany do wszystkich szkół 

podstawowych na terenie gminy skierowany do uczniów z klas I – III realizowany przez 

Zrzeszenie LZS w Opolu współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 

Gminę Grodków: 

 udział w programie wzięło 283 uczniów z klas I – III Publicznych Szkół Pod-

stawowych: Nr 1 i Nr 3 w Grodkowie, Gnojnej, Jędrzejowa, Kolnicy, Kopic i Lipowej; 

 Gmina Grodków współfinansowała udział uczniów w projekcie w wysokości 

97.635,00 zł, w tym wkład własny w kwocie 46.695,00 zł (165 zł za jednego 

uczestnika), wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50.940,00 zł (180 zł za 

jednego uczestnika); 

 czas realizacji do końca marca 2019 r. 

3) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3” dotyczącego wspierania w latach 

2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki publiczne w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 

czytelniczych: 

 do programu przystąpiła jedna szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy; 

 otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 80% całości 

kosztów realizacji zadania; wkład własny 1.000,00 zł, co stanowi 20% całości kosztów 

realizacji zadania; całkowity koszt zadania – 5.000,00 zł;  

 czas realizacji do końca grudnia 2019 r.  

4) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”: 

 do programu przystąpiły trzy szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie, 

w Kolnicy i w Lipowej; 

 otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 42.500,00 zł (dla każdej ze szkół po 

14.000,00 zł), co stanowi 80% całości kosztów realizacji zadania; wkład własny 

10.500,00 zł (każda ze szkół 3.500,00 zł), co stanowi 20% całości kosztów realizacji 

zadania; całkowity koszt zadania – 52.500,00 zł (dla każdej ze szkół po 17.500,00 zł);  

 czas realizacji do końca grudnia 2019 r.  

5) „Posiłek w szkole i w domu ”- moduł 3 wieloletniego programu rządowego wspierania 

w latach 2019–2023 organów prowadzących szkoły podstawowe w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc 

spożywania posiłków: 

 wsparcie finansowe uzyskały dwie szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy 

i w Lipowej; 
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 otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 122.703,21 zł, co stanowi 80% całości 

kosztów realizacji zadania; wkład własny 30.676,06 zł, co stanowi 20% całości kosztów 

realizacji zadania; całkowity koszt zadania – 153.379,27 zł, w tym: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy: całkowity koszt zadania – 79.960,27 zł, tj. 

63.968,21 zł to dotacja, a 15.922,06 zł to wkład własny; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej: całkowity koszt zadania – 73.419,00 zł, tj. 

58.735,00 zł to dotacja, a 14.684,00 zł to wkład własny; 

 czas realizacji do końca grudnia 2019 r.  

6) Program „Maluch+ 2019” skierowany na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji 

opieki na dziećmi dla lat 3 – programem został objęty Żłobek Publiczny w Grodkowie - 

uzyskano wsparcie finansowe na funkcjonowanie istniejących miejsc opieki dla dzieci – 

uzyskano dofinansowanie dla 48 miejsc przez 12 miesięcy w roku 2019 w wysokości 

86.400,00 zł (150,00 zł miesięcznie na jedno miejsce), wkład własny 21.600,00 zł – całość 

projektu 108.000,00 zł; czas realizacji do 31 grudnia 2019 r. 

Ponadto Gmina Grodków uczestniczy w partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Opolska Szkoła 

Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Opolu. 

Głównym celem projektu jest utworzenie modelu Opolskiej Szkoły Ćwiczeń zlokalizowanych 

w trzech szkołach podstawowych z Miasta Opola.  

W realizacji tego Projektu biorą udział nauczyciele z dwóch szkół naszej Gminy: Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Jędrzejowie i w Kolnicy biorąc udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych, 

konsultacjach indywidualnych i grupowych, lekcjach pokazowych.   

Realizacja projektu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.  

Nie sposób wymienić wszystkich, są to te najistotniejsze przy realizacji których Gmina partycypuje 

finansowo. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że szkoły i przedszkola realizują szereg projektów i programów, 

które wzbogacają i uatrakcyjniają ofertę edukacyjną w zakresie dydaktycznym, wychowawczym 

i opiekuńczym. 

 

XIII. PRACE REMONTOWE WYKONANE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
Nazwa  Zakres prac Kwota 

PSP Nr 1 w Grodkowie 

Remont pomieszczeń i sanitariatów, remont instalacji 

wodociągowej i elektrycznej, montaż stolarki okiennej, 

naprawa rynien 

84.485,71 

PSP Nr 3 w Grodkowie Naprawa oświetlenia i montaż opraw oświetleniowych 1.992,60 

PP Nr 2 w Grodkowie 
Remont ogrodzenia, malowanie pomieszczeń, naprawa 

instalacji co i instalacji elektrycznej, 
53.671,40 

PSP w Gnojnej 
Remont sanitariatów, naprawa instalacji odgromowej, 

wymiana i montaż okien 
22.220,00 

PSP  w  Jędrzejowie Pompa co i jej montaż 2.940,00 

PSP w Kolnicy 
Adaptacja części korytarza na dodatkowe pomieszczenie 

klasowe, montaż okien 
30.050,00 

PSP w Kopicach Naprawa instalacji odgromowej 7.976,55 

PSP w Lipowej Remont sali, naprawa dachu i jego uszczelnianie   60.307,30 

PP w Wierzbniku Remont pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej  4.366,00 

Żłobek Publiczny  

w Grodkowie 

Naprawa instalacji odgromowej, montaż opraw z instalacją 

elektryczną, zabudowa rury odpływowej i roboty malarskie  
1.555,92 
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Dostosowanie pomieszczeń do utworzenia 

dodatkowych 8 miejsc  

53.420,00  

(z projektu MALUCH+2018: 

wkład własny 10.684,00 zł, 

dofinansowanie 42.736,00 zł) 

RAZEM 322.985,48 

PP w Kopicach 

Adaptacja pomieszczeń na sale do zajęć 

wraz z zapleczem sanitarnym, pokój 

nauczycielski 

544.018,36 

RAZEM 867.003,84 

 

Kontrole przedszkoli, szkół i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych bądź dotowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego przeprowadzone przez GZSziP Kontrola przedszkoli, 

szkół i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych bądź dotowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego odbywa się zgodnie z opracowanym na początku każdego roku 

kalendarzowego planem. 

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono kontrole przez pracowników GZSziP w: 

1) Publicznej Szkole Podstawowej: w Kolnicy i w Kopicach, Przedszkolu Publicznym Nr 2 

w Grodkowie i Szkole Podstawowej dla Dorosłych w zakresie prawidłowości 

wprowadzania danych do bazy danych SIO na dzień 30 września 2018 r.; 

2) Przedszkolu w Gałązczycach, Szkole Podstawowej w Gałązczycach, Niepublicznym 

Przedszkolu „PUCHATEK” w Grodkowie i Szkole Podstawowej dla Dorosłych 

w Grodkowie w zakresie kontroli liczby uczniów oraz prawidłowości wykorzystania dotacji 

w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. 

3) Klubie Malucha „PLUSZOWY KĄCIK” w Grodkowie i Żłobku Publicznym w Grodkowie 

w zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki; 

Ponadto oprócz w/w kontroli planowych przeprowadzono jedną kontrolę doraźną wynikającą 

z interwencji rodzica w Klubie Malucha „PLUSZOWY KĄCIK” w Grodkowie w zakresie 

warunków i jakości sprawowanej opieki. 

Kontrole zewnętrzne, ewaluacje przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 

W roku szkolnym 2018/2019 w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Grodków zostały 

przeprowadzone kontrole przez organy administracji publicznej w:  

1) Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej przez Opolskiego Kuratora Oświaty: 

 kontrola doraźna w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci 

w szkole, w tym dbałość o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów oraz nadzór 

pedagogiczny dyrektora w tym zakresie; 

 kontrola doraźna dotycząca organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej ze 

szczególnym uwzględnieniem warunków opieki;  

2) Publicznej Szkole Podstawowej: Nr 1 i Nr 3 w Grodkowie, w Gnojnej, w Jędrzejowie, 

w Kolnicy, w Kopicach i w Lipowej w zakresie sprawowania nadzoru przez dyrektora nad 

zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących 

do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki 

przeprowadzona przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego 

w Grodkowie; 

3) Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie - kontrola utrzymania obiektów 

budowlanych (boisko sportowe wielofunkcyjne) w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” 

przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu; 

4) Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie kontrola w zakresie prawidłowości 

i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek a także 

zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (dotyczyła GZSziP w Grodkowie)  

przez ZUS w Opolu. 
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IX. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY  

 

Straż Miejska w Grodkowie jest umundurowaną formacją do ochrony porządku publicznego 

utworzoną 1 marca 2007 r. przez Radę Miejską w Grodkowie. Straż działa jako wydział Urzędu 

Miejskiego w Grodkowie a kieruje nią komendant Straży. Siedziba Straży mieści się na dworcu 

PKP przy ul. Warszawskiej w Grodkowie. Straż pracuje na dwie zmiany od 7.00 – 19.00 oraz 

zgodnie z harmonogramem pracy, także w weekendy i święta. W straży jest sześć etatów w tym 

jeden wakat. Na wyposażeniu straży jest monitoring miejski, samochód służbowy, kamera 

przenośna (foto-pułapka), aparat fotograficzny, kamera do umundurowania, klatki na zwierzęta, 

chwytak na zwierzęta, środki przymusu bezpośredniego, blokada na koło pojazdu, sprzęt do poboru 

próbek paleniskowych, alkomat oraz CEPIK. 

W wyniku podjętych czynności służbowych Straż Miejska zrealizowała 1081 interwencje, nałożyła 

126 mandatów karnych, 212 osób pouczyła oraz skierowała 20 wniosków o ukaranie do Sądu 

Rejonowego w Nysie. 

Stosunek procentowy realizowanych interwencji na terenach miasta i gminy to 33% tereny wiejskie 

i 67% miasto. 

Stosunek procentowy otrzymanych zgłoszeń według zmianowości to 84% do godziny 15.00 i 16% 

po godzinie 15.00.  

 

Rodzaje i ilość wykroczeń 

 

1 październik 2017 

do 30 wrzesień 

2018 

1 październik 2018 

do 30 wrzesień 

2019 

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 

publicznemu 
8 10 

Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, 

samorządowym i społecznym 
5 2 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 44 46 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji 
113 199 

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 18 13 

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 35 31 

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych 

 

6 

 

1 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 
14 16 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 11 10 

Akty prawa miejscowego  8 

Ustawa o odpadach 5 18 

Ustawa o ochronie zwierząt 2 6 

 

 

1 październik 2017 do 30 wrzesień 

2018 

1 październik 2018 do 30 

wrzesień 2019 

Mandat Karny 80 126 

Pouczenie 148 212 

Wniosek o ukaranie do Sądu 37 20 

Ogółem 265 358 
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Prawo o miarach   

Kodeks Wyborczy  1 

Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe   

Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt 
4 6 

Ustawa o dowodach osobistych  1 

Ustawa o ochronie środowiska  1 

Ogółem 265 369 

 

Do bieżących działań Straży Miejskiej należą: 

 

Pozostałe działania Straży Miejskiej 
   Ilość 

1 

k
o
n
tr

o
le

 

Posesji 180 

2 Sklepów 79 

3 Meldunkowe 23 

4 Ruch drogowy 231 

5 Melin  

 1 październik 2017 

do 30 wrzesień 2018 

1 październik 2018 

do 30 wrzesień 2019 

1. 

 

Dokonywanie wywiadów środowiskowych wobec 

osób przeznaczonych do wymeldowania 
12 17 

2. 

 

 

Zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych (zagrożenia 

budowlane, niezabezpieczone place budów, otwarte 

studnie i studzienki, zerwane przewody elektryczne) 

oraz niewybuchów 

8 3 

3. Wykonywanie konwoju na rzecz Urzędu Miejskiego 20 11 

4. 

 

 

 

Doprowadzanie do Komisariatu Policji, miejsc 

zamieszkania, pogotowia ratunkowego osób 

nietrzeźwych, sprawców czynów zabronionych lub 

wymagających pomocy medycznej  

12 18 

5. Odłów bezpańskich psów: 64 70 

6. 

 

 

Psy bez opieki, trzymane w niewłaściwych 

warunkach lub stwarzające uciążliwość dla 

mieszkańców oraz pogryzienia osób, Pozostałe 

zwierzęta 

187 200 

7.  Ujawnianie przestępstw 2 2 

8. Zlecanie utylizacji padłych zwierząt 36 32 

9. Odnajdywanie zagubionych rzeczy 2 4 

10. 

 

Kierowanie ruchem na drogach w związku 

z kolizjami, wypadkami drogowymi lub remontami 

dróg 

19 12 

11. Udzielanie pomocy prawnej innym jednostkom 

straży miejskich 
1 1 

12. Kontrole pieców 54 45 

  Ogółem                                                                           417 415 
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6 
Pustostanów 13 

7 
Terenów szkolnych 235 

  8 

a
w

a
ri

e 

Wodno-kan 3 

  9 
Gazowe  

10 
Oświetlenie  

11 
Energetyczne  5 

12 

u
sz

k
o

d
ze

n
ia

 

 

Dróg 24 

13 
Znaki 46 

14 
Budynków  7 

15 
Urządzeń użyteczności publiczne 10 

16 Pomoc i asysty 51 

17 
Zabezpieczenie imprez i uroczystości 8 

18 
Rozmowy profil./ostrzegawcze 110 

19 
Doręczono korespondencji 25 

20 
Współpraca z instytucjami i służbami 114 

21 
Kontrole wysypisk 85 

22 kontrola parków, dróg, placów pod kątem czystości i porządku i 

powiadamianie odpowiedzialnych podmiotów 
1669 
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Akcje prowadzone przez Straż Miejską: 

Akcja „Nieletni” – zakres działań skierowany jest wobec osób nieletnich, przebywających w czasie 

zajęć lekcyjnych poza szkołą, często w okolicznościach świadczących o demoralizacji. W każdym 

przypadku wagarów uczniowie transportowani są do szkoły, gdzie powiadamia się dyrekcję, a także 

pisemnie rodziców. 

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” realizowana od kilku lat w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 

i Przedszkola Publicznego przy ul. Morcinka. Celem jej jest bezpieczne dotarcie dzieci do 

powyższych placówek, dlatego strażnicy egzekwują od kierowców przestrzeganie przepisów 

o ruchu drogowym oraz kierują ruchem w sytuacjach nasilonego ruchu pojazdów. 

Akcja „Piesi” – realizowana jest na terenie miasta i gminy, polegająca na kontroli w ruchu 

drogowym pieszych przechodzących w miejscach do tego nieprzeznaczonych, czym stwarzają dla 

siebie i kierowców zagrożenie. 

Akcja „Rowerzyści” – realizowana na terenie Grodkowa, polegająca na kontroli w ruchu drogowym 

rowerzystów poruszających się chodnikami, czym stwarzają zagrożenie dla prawidłowo 

poruszających się pieszych. 

Akcja „Numer porządkowy” – realizowana na terenie miasta i gminy, polegająca na kontroli posesji 

pod kątem posiadania numeru porządkowego nieruchomości, czym ułatwi to dojazd służbom 

ratunkowym. 

Akcja „Zima” – realizowana na terenie miasta i gminy, polegająca na kontroli spalania odpadów 

w piecach oraz monitorowaniu  osób bezdomnych i transporcie ich do schronisk. 

Akcja „Bezpieczne wakacje”- realizowana na terenie miasta i gminy, polegająca na zapewnieniu 

dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku. 

Akcja „Bądź widoczny” – realizowana na terenie miasta i gminy, skierowana do dzieci i młodzieży, 

polegająca na informowaniu na licznych spotkaniach z uczniami i przedszkolakami o obowiązku 

23 Patrol sołectw 1484 

24 Zabezpieczenie imprez z Policją 

 

1 

25 Zabezpieczenie kolizji z Policją  

26 Ujęcia przestępców z Policją 1 

27 Chronione obiekty komunalne i urządzenia publiczne  

28 Kontrola osobista, przeglądanie bagaży 2 

29 Patrol targowiska 95 

30 Zawiadomienia rodziców i szkół - Nieletni 5 

31 Transport bezdomnych osób do schronisk 7 

32 Zakłócenia porządku i spokoju 113 

33 Zagrożenia w ruchu drogowym 302 

34 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 185 

35 Zagrożenia życia i zdrowia 36 

36 Zagrożenia pożarowe, katastrofy 9 

 Ogółem 5158 
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noszenia odblasków po zmroku. Strażnicy dotychczas wyposażyli w akcesoria odblaskowe kilka 

tysięcy najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 

Akcja „Bezpieczne ferie zimowe” – realizowana na terenie miasta i gminy, polegająca na 

zapewnieniu dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku. 

Straż Miejska w Grodkowie spotykała się z dziećmi i prowadziła następujące prelekcje: 

09.10.2018 r. Prelekcje w Szkole Podstawowej w Kolnicy. Tematem spotkania była bezpieczna 

droga do szkoły, ćwiczenia z Auto-Chodzikiem oraz używanie odblasków. Rozdano odblaski 22 

dzieciom. 

18.10.2018 r. Czytanie dzieciom w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie. 

Przeczytano baśnie dzieciom omówiono bezpieczną drogę do szkoły i rozdano odblaski 30 

dzieciom. 

24.10.2018 r. Prelekcje w Szkole Podstawowej w Kopicach. Poruszano tematy związane 

z bezpieczną drogą do szkoły i używaniu odblasków po zmroku. Rozdano odblaski 6 dzieciom ze 

względu na okres chorobowy. 

27.11.2018 r. Prelekcje w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie. Tematem spotkania była 

bezpieczna droga do szkoły, ćwiczenia z Auto-Chodzikiem. Rozdano odblaski 70 dzieciom. 

17.12.2018 r. Prelekcje w Szkole Podstawowej w Lipowej. Na spotkaniu omówiono bezpieczną 

drogę do szkoły i zasady bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów. Rozdano odblaski 30 

dzieciom. 

25.04.2019 r. Wizyta w siedzibie Straży Miejskiej w Grodkowie przedszkolaków z Gałązczyc. 

Omówiono charakterystykę pracy strażników, zaprezentowano monitoring miejski 

i przeprowadzono ćwiczenia z Auto-Chodzikiem. Rozdano odblaski 25 dzieciom. 

27.05.2019 r. Prelekcje w Przedszkolu Puchatek w Grodkowie. Zaprezentowano sprzęt i samochód 

służbowy, omówiono tematykę bezpiecznego otoczenia i przeprowadzono ćwiczenia z Auto-

Chodzikiem. Rozdano odblaski 26 dzieciom. 

04.06.2019 r. Udział w Gminnym Konkursie Ruchu Drogowego w Przedszkolu Publicznym nr 2 

w Grodkowie. Strażnicy brali udział w corocznym konkursie w charakterze jury. 

11.06.2019 r. Prelekcje w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie. Na spotkaniu z dziećmi 

omówiono zasady bezpiecznego postępowania i zachowania się w domu i poza nim oraz 

zaprezentowano sprzęt i samochód służbowy. Na koniec rozdano odblaski 40 dzieciom. 

Strażnicy uczestniczyli w następujących spotkaniach: 

30.03.2019 r. Udział w Walnym zebraniu działkowców w Domu Kultury. Na zebraniu poruszane 

były sprawy bieżące oraz ład i porządek w tym informacje organizacyjne o pracy Straży Miejskiej 

oraz temat osób bezdomnych i spalania odpadów organicznych. 

30.05.2019 r. Udział w Walnym zebraniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, które odbyło 

się w kinie. Na spotkaniu były poruszane sprawy bieżące oraz bezpieczeństwo i porządek 

publiczny. 

01.06.2019 r. Strażnicy miejscy brali udział w Grodkowskiej Grze Miejskiej. W siedzibie straży 

było przygotowane dla uczestników zadanie do wykonania polegające na odnalezieniu na terenie 

miasta określonych miejsc przy użyciu monitoringu oraz odpowiedzeniu na pytania z zakresu ruchu 

drogowego i gospodarki odpadami. 

 

Monitoring miejski Grodkowa 

Sprawozdanie za okres 
01.10.2017 - 

30.09.2018 

1.10.2018- 

30.09.2019 

1. Ilość kamer 12 16 

 Rodzaj i ilość zarejestrowanych zdarzeń   

-miejsca niebezpieczne: wyrwa, dziura w jezdni, uszkodzone 

studzienki, itp. 
2 1 

-kolizje   
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W ramach programu „czyste powietrze” Straż Miejska w Grodkowie podejmuje działania mające 

na celu ograniczenie spalania odpadów w piecach i przydomowych paleniskach co powoduje 

zanieczyszczenie powietrza niebezpiecznymi dla zdrowia pyłami i związkami chemicznymi. 

Strażnicy reagują na każdy sygnał otrzymany od mieszkańców i przeprowadzają kontrole spalania 

odpadów. Zostali przeszkoleni do pobierania próbek paleniskowych co stanowi dowód w sprawie. 

Spośród 45 kontroli podejmowanych przez strażników w większości przypadków dochodziło do 

spalania prawidłowym opałem lecz także zostały ujawniane przypadki spalania odpadów co 

stanowiło wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny do 5000 zł.  

W Straży Miejskiej w Grodkowie można także skorzystać z alkomatu, który jest na wyposażeniu 

i skontrolować swój stan trzeźwości przed rozpoczęciem jazdy samochodem. Na prośbę 

mieszkańca strażnicy przeprowadzają badanie zawartości alkoholu w organizmie i informują o jego 

wyniku .  

Do zadań Straży Miejskiej należy zabezpieczanie następujących imprez: 

akcja „Znicz”, dni Grodkowa, dożynki gminne, wielka orkiestra świątecznej pomocy, Boże Ciało 

– procesja, rozgrywki sportowe, zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, 

wybory, rajdy rowerowe, biegi, obchody wprowadzenia stanu wojennego, obchody mordu 

Żołnierzy Wyklętych itp.  

Straż Miejska również współpracuje z Policją w Grodkowie przy realizacji następujących 

przedsięwzięć: 

- wspólne partole strażnika z policjantem 

- zabezpieczenie imprez  

-wypadki   

-pobicia, rozboje, przemoc fizyczna i inne agresywne 

zachowania 
  

-kradzieże  1 

-dewastacje mienia   

-spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych  8 4 

-osoby leżące w miejscach publicznych lub których wygląd 

albo zachowanie wskazuje, że wymagają pomocy 
17 4 

-zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych 1  

-nieprawidłowe parkowanie i inne wykroczenia drogowe 61 74 

-psy bez opieki 2  

-niszczenie zieleni 4  

-nielegalny handel 7 1 

-uszkodzone oznakowanie drogowe lub urządzenia użytku 

publicznego 
2 2 

-zakłócenia porządku publicznego   

-wypalanie odpadów 1  

-nietrzeźwi zakłócający porządek publiczny   

-nielegalna zbiórka publiczna   

-awarie wodno-kanalizacyjne   

- niezabezpieczone miejsca budów i remontów   

-palenie papierosów przez nieletnich   

- narkotyki   

Suma 105 87 

2. Ilość wydanych dowodów na wniosek:   

      Policja 19 17 

      Straż Miejska  3 

      Prokuratura   

      Sądy   

      inne - (Komenda Główna Policji)   

Suma 19 20 
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- zabezpieczenie zdarzeń – kolizje, wypadki drogowe i inne 

- ujęcia sprawców przestępstw i wykroczeń 

- wymiana informacji z Centrum Dozoru Monitoringu. 

W niniejszym okresie jeden pracownik Straży Miejskiej przeszedł na emeryturę. Podczas konkursu 

wybrano nową strażniczkę, która po szkoleniu podstawowym i odbytej praktyce rozpoczęła pracę. 

W 2019 r. rozbudowano monitoring miejski o cztery nowe kamery cyfrowe i zmodernizowano dwie 

kamery w Rynku. Wykonano także remont schodów wejścia do siedziby Straży Miejskiej. 

Przykładowe interwencje Straży Miejskiej w Grodkowie są dostępne na stronie internetowej Gminy 

Grodków w zakładce Straż Miejska  

Na bieżąco apelujemy i informujemy mieszkańców poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego, 

prasę i portale społecznościowe o podejmowanych działaniach Straży Miejskiej 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA  

Zapewnienie bezpieczeństwa w szeroko rozumianym znaczeniu należy do zadań własnych Gminy. 

Bezpieczeństwo pożarowe Gminy Grodków jest oparte o sieć Ochotniczych Straży Pożarnych. Sieć 

tą stanowią jednostki w KSRG i jednostki typu S spoza KSRG. W skład KSRG wchodzą 

wytypowane Ochotnicze Straże Pożarne spełniające wiodąca rolę w systemie ochrony 

przeciwpożarowej gminy. Są to jednostki OSP Bąków, Tarnów Grodkowski i Wierzbnik.  Pozostałe 

jednostki OSP Lipowa, Młodoszowice, Kolnica, Gnojna, Gałązczyce, Jędrzejów, Starowice  Dolne  

mimo, że nie wchodzą w skład KSRG również realizują zadania dotyczące ochrony p.poż gminy 

uczestnicząc w działaniach ratowniczych. Na dzień dzisiejszy na terenie naszej gminy działa 

10 jednostek OSP.  

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK: 

OSP Baków  - samochód gaśniczy Jelcz GCBA 004 6/32 rok prod.1989 oraz samochód ratownictwa 

technicznego VW typu T -4 oraz sprzęt specjalistyczny: Motopompa szlamowa, Motopompa 

szlamowa HONDA, motopompa TOHATSU, Opryskiwacz spalinowy STHIL SR 450, Agregat 

prądotwórczy HONDA, Piła do drewna HUSGVARNA, Motopompa szlamowa WT 30 X, Agregat 

prądotwórczy Eisemann H2801, Piła do stali i betonu TS-420 STIHL, Agregat hydrauliczny 

LUKAS z Turbo P 630 SG. 

OSP Tarnów Grodkowski - samochód gaśniczy Star 244 GBA -2,5/16 rok prod. 1984 i Jelcz 010 

GCBA 5/30 rok prod.1997 oraz sprzęt specjalistyczny: Motopompa szlamowa, Motopompa 

TOHATSU, Pilarka do drewna HUSGVARNA, Agregat prądotwórczy WOLF 3001 Pilarka do 

drewna HUSGVARNA, Motopompa szlamowa Honda, Piła do betonu i stali, Agregat hydrauliczny 

LUKAS, Pompa pływająca Niagara GXV160 K1N15, Agregat oddymiający 

BRIGGS&STRATTON, Silnik zaburtowy HONDA BF 10 z pontonem na  6 osób. 

OSP Wierzbnik – samochód gaśniczy Jelcz  GCBA 004 6/32 rok prod. 1991, Mitsubishi GLBA Rt 

1,5/1,0 rok prod. 2005, samochód kwatermistrzowski VW T4 oraz sprzęt specjalistyczny: 

Motopompa KOHLER, Motopompa TOHATSU, Motopompa szlamowa  WT 30 X, Agregat 

prądotwórczy HONDA Pilarka spalinowa STIHL, Agregat prądotwórczy HONDA 2600, Pilarka 

spalinowa HUSGVARNA 142, Agregat hydrauliczny LUKAS. 

OSP Gnojna – samochód gaśniczy  typu Star 244  GBA 2,5/16 rok prod. 1987 sprzęt 

specjalistyczny: Motopompa TOHATSU, Pilarka Spalinowa STIHL  MS181/35, Agregat 

prądotwórczy HONDA EA 2600, Motopompa szlamowa WT 30 X , Zestaw hydrauliczny Lukas 

LCS -35. 

OSP Starowice Dolne – samochód gaśniczy  Star 200  GBA 2,5/16 rok prod.1984 sprzęt 

specjalistyczny:  

Motopompa TOHATSU, Motopompa szlamowa WT 40 X, Agregat prądotwórczy HONDA EA 

2600 
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OSP Jędrzejów – samochód pożarniczy LUBLIN  GLM 8 sprzęt specjalistyczny: motopompa 

szlamowa. Motopompa TOHATSU, Motopompa szlamowa WT 30 X, Pilarka spalinowa MS 251 

STHIL, Agregat prądotwórczy HONDA Opryskiwacz spalinowy STIHL SR 430. 

OSP – Gałązczyce  - samochód pożarniczy FORD TRANSIT 2,0  GLM 8 sprzęt specjalistyczny: 

motopompa TOHATSU, Motopompa szlamowa WT 40 X Agregat prądotwórczy HONDA, Piła do 

drewna STIHL MS 231. 

OSP Lipowa – samochód pożarniczy VW T 4 GLM 8 sprzęt specjalistyczny: motopompa 

TOHATSU, Motopompa szlamowa WT 30 X, Pilarka spalinowa MS 251 STIHL, Agregat 

prądotwórczy GEKO 2801E-A/MHBA 

OSP Kolnica - samochód pożarniczy VW T 4 GLM 8 sprzęt specjalistyczny: Motopompa szlamowa 

WT 40 X, Motopompa TOHATSU, Agregat prądotwórczy HONDA, Pilarka spalinowa STHIL 

MS181 CBE 

OSP Młodoszowice - samochód pożarniczy Jelcz GCBA 6/32, VW T 4 GLM 8 oraz sprzęt 

specjalistyczny; Motopompa TOHATSU, Motopompa szlamowa WT 30 X, Agregat prądotwórczy 

GEKO 2801E-A/MHBA, Pilarka spalinowa MS 362  STIHL. 

SZKOLENIE-ĆWICZENIA 

W okresie sprawozdawczym z terenu gminy rokrocznie uczestniczyła znaczna grupa strażaków 

w pełnym zakresie realizowanych szkoleń zarówno przez PSP jak i inne jednostki. Bieżąca analiza 

wyszkolenia we współpracy z naczelnikami jednostek co roku owocowała ciągłym uzupełnianiem 

zastępów przeszkolonych strażaków.  

Doskonalenie zdobytej wiedzy realizowaliśmy w formie ćwiczeń taktyczno-bojowych na 

obiektach. Co roku jednostki z terenu naszej gminy uczestniczyły w ćwiczeniach wspólnie z PSP 

ale i realizowanych oraz organizowanych we własnym zakresie na obiektach użyteczności 

publicznej na terenie gminy, takich jak zakładach produkcyjnych, szkołach a także na drogach 

publicznych. 

Inną formą doskonalenia umiejętności są zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP, których 

celem jest: 

 mobilizowanie do szkolenia pożarniczego, 

 ocena stanu wyszkolenia, 

 popularyzacja zagadnień ochrony ppoż., wśród społeczeństwa, 

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy odbyły się Gminne  Zawody Sportowo- Pożarnicze  

w Gałązczycach , w których   uczestniczyło 10 jednostek OSP z terenu gminy Grodków oraz 1 

jednostka OSP gminy Przeworno (Karnków). W poszczególnych kategoriach brało udział 21 

drużyn. 

W KP PSP Brzeg obyły się zawody powiatowe jednostek osp .W zawodach udział brały jednostki; 

Osp Bąków, Osp Tarnów Grodkowski , oraz Kobieca drużyna pożarnicza Osp Gnojna. 

STATYSTKA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH 

Na terenie gminy i poza gminą jednostki OSP  brały udział w zdarzeniach 168 razy 

Zestawienie wyjazdów za 2019 r. 
Lp. Miejsce zdarzenia Pożary  Miejscowe 

zagrożenia 

Alarm fałszywy Razem  

 Gmina Grodków                      

i gminy ościenne 
82 74 12 168 

Działania ukierunkowane były na: 

- Doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych, 

- Zapewnienie gotowości bojowej (paliwo , naprawy bieżące, szkolenia, badania lekarskie), 

-  Podnoszenie standard remiz. 

- Finansowanie jednostek OSP będących w KSRG – z uwagi ze one ponoszą największe wydatki 

w związku z licznymi wyjazdami do różnego rodzaju zdarzeń i to one generują największe wydatki 

w obrębie zakupów i usług. 
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Reasumując Ochotnicze Straże Pożarne działają nie tylko wymiarze ochrony przeciwpożarowej 

i działań ratowniczych ale również bardzo aktywni są wymiarze społecznym i działają w rożnych 

obszarach o charakterze  edukacyjno- szkoleniowym w szkołach i przedszkolach. 

Zabezpieczamy uroczystości cykliczne organizowane i współorganizowane przez samorząd gminy 

Grodków tj; Bieg Wilczym Tropem, Bieg Belfra, oraz uroczystości związane upamiętnieniem 

rocznicy Żołnierzy Wyklętych. 

Szkolenie szerokiej grupy społecznej w formie pokazu sprzętu p.poż. Współudział w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy, oraz rozwoju kulturalnego środowiska przy Radach Sołeckich 

Szkołach i Przedszkolach. 
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X. GOSPODARKA ODPADAMI 

 

W 2019 roku Gmina Grodków obsługiwana była przez z Spółkę REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na 

świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Grodków na okres od 1 stycznia 

2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską w Grodkowie, w 2019r. wysokość opłaty na 

nieruchomościach zamieszkałych ustalana była w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość. Natomiast na nieruchomościach niezamieszkałych wysokość opłaty stanowiła 

iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej 

nieruchomości oraz stawki opłaty, ustalonej w § 3 uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie 

nr XLI/382/18 z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

Na dzień 31 grudnia 2019r. gminę Grodków zamieszkiwało 19 131 osób, gdzie objętych systemem 

odbioru odpadów komunalnych było 100% mieszkańców, w tym 14 874 osoby ujęte były 

w indywidualnych deklaracjach a pozostałe osoby były zgłoszone w deklaracjach Spółdzielni 

Mieszkaniowej i Wspólnot Mieszkaniowych.   

W gminie Grodków w 2019r. ilość mieszkańców nieruchomości, na które nie zostały zawarte 

umowy na odbiór odpadów komunalnych wyniosła – 243 szt. 

Wysokość opłaty na nieruchomościach zamieszkałych 

1. Dla właścicieli nieruchomości, którzy oświadczyli w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, że gospodarują odpadami w sposób selektywny, 

stawka za odbiór odpadów komunalnych w 2019r. wynosiła 13,00 zł brutto miesięcznie od 

osoby, 

2. Dla właścicieli nieruchomości, którzy oświadczyli, w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, że nie będą gospodarować odpadami w sposób 

selektywny, stawka za odbiór odpadów komunalnych w 2019r. wynosiła 26,00 zł brutto 

miesięcznie od osoby. 

3. Ponadto zapisy § 3 i 4 w/w Uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie zwalniały w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących rodziny 

wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

Zwolnienie z opłaty, o którym mowa powyżej, dotyczyło zwolnienia w całości z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeciego i kolejnego dziecka posiadającego ważną 

Kartę Dużej Rodziny, wskazanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

4. Rada Miejska w Grodkowie uchwaliła również, że jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkuje 

więcej niż 5 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, opłata wnoszona będzie 

tylko za 5 osób. 

Wysokość opłaty na nieruchomościach niezamieszkałych 

§ 3. uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie nr XLI/382/18 z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik mówi: 

1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na 

której niezamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 16,00 zł; 

2) o pojemności 120 l – w wysokości 32,00 zł; 

3) o pojemności 240 l – w wysokości 64,00 zł; 
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4) o pojemności 1100 l – w wysokości 256,00 zł. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli 

nieruchomości, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 32,00 zł; 

2) o pojemności 120 l – w wysokości 64,00 zł; 

3) o pojemności 240 l – w wysokości 128,00 zł; 

4) o pojemności 1100 l – w wysokości 512,00 zł. 

Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Na ternie Gminy Grodków nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, Regionalną 

Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Gminy Grodków jest Instalacja do 

mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zlokalizowana 

na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach, 

Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa i to do niej trafiały wszelkie zmieszane odpady 

komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania. 

W Gminie Grodków w 2019 roku nie było potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Na terenie Gminy Grodków Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został 

utworzony w Grodkowie przy ul. Elsnera, którego Zarządcą jest Spółka Komunalnik Sp. z o. o. 

z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 28-30, 49-200 Grodków, do którego mieszkańcy mogą dostarczać 

nieodpłatnie odpady, wymienione w § 2 Uchwały nr XLI/381/18 Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, tj.:  

§ 2. 1. Ustala się rodzaje wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, bezpłatnie przyjmowanych 

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

1) papier; 

2) szkło i opakowania wielomateriałowe; 

3) metale;  

4) tworzywa sztuczne; 

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji; 

6) odpady zielone; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyte opony; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

Ponadto, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie przyjmuje odpady 

selektywnie zebrane, z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi w ilościach: 

1) zużyte opony - 4 sztuki od mieszkańca w ciągu roku; 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe - do 300 kg od mieszkańca w ciągu roku; 

3) odpady zielone - 480 litrów od nieruchomości w ciągu miesiąca; 
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4) pozostałe odpady wymienione w ust. 1 - w każdej ilości. 

Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywa się na koszt 

dostarczającego. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest otwarty we wtorki i czwartki w godzinach 

od 900 

do 1700, środy i piątki od 700 do 1500 oraz w soboty w godzinach od 800 do godz.1500. 

Ilość poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy Grodków 

w roku 2019 

Całkowita ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych w 2019r. wyniosła 5 852,65 Mg. Poniżej wykaz poszczególnych frakcji 

odebranych w 2019r. : 

1. Zmieszane odpady opakowaniowe – 580,13 Mg, 

2. Niesegregowane odpady komunalne – 3 984,54 Mg, 

3. Odpady ulegające biodegradacji – 311,92 Mg,  

4. Opakowania ze szkła – 336,46 Mg,  

5. Opakowania z papieru i tektury – 76,88 Mg, 

6. Tworzywa sztuczne – 35,74 Mg,  

7. Odpady wielkogabarytowe – 317,52 Mg. 

8. Baterie i akumulatory – 0,08 Mg, 

9. Lampy , świetlówki – 3,89 Mg, 

10. Oleje silnikowe – 0,195 Mg, 

11. Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 180,96 Mg, 

12. Zużyte opony – 14,96 Mg,  

13. Odzież – 1,32 Mg,  

14. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 8,06 Mg,  

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem 

odpadów komunalnych 

Koszty poniesione przez Gminę Grodków w 2019r. w ramach zawartych umów na świadczenie 

usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Grodków, prowadzenie i utrzymanie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Opadów oraz innych kosztów związanych z gospodarką odpadami 

komunalnymi wynoszą – 2 629 025,26 zł. 
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XI. SPRAWNA ADMINISTRACJA  

 

W 2019 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 20 400 przesyłek. W porównaniu z 2018 rokiem 

nastąpił wzrost ok 2 200. Większość została złożona w formie tradycyjnej. Natomiast zauważmy 

również ciągły wzrost ilości korespondencji przekazywanej za pośrednictwem elektronicznych 

środków komunikacji. W 2019 r wpłynęło do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem e-PUAP 2300 

przesyłek,  co stanowi ponad 10% wszystkich przesyłek wpływających do urzędu. 

Natomiast w 2019 r. zostało wydanych m.in.: 

1) 26 decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji 

zezwalających na usunięcie drzew i krzewów oraz decyzji o czasowym odebraniu zwierząt 

właścicielowi, 

2) 117 decyzji w zakresie: lokalizacji zjazdu, zajęcie pasa drogowego, lokalizacji urządzeń w pasie 

drogowym, transportu publicznego. 

3) 7895 decyzji podatkowych i 619 postanowień w sprawach podatkowych. 6 decyzji zostało 

zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 3 decyzje zostały uchylone natomiast 

dwie decyzje podtrzymane. 

4) 1555 dowodów osobistych, 19 decyzji, zameldowano i wymeldowano 981 osób, udostępniono 

267 danych jednostkowych oraz wydano 1292 zaświadczeń 

5) sporządzono w drodze transkrypcji i bieżącej rejestracji 256 aktów stanu cywilnego, zmigrowano 

do bazy usług stanu cywilnego 3234 aktów, wydano zaświadczeń, zezwoleń i przyjętych 

oświadczeń-82, wydano 13 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk, 

6) wnioski o wydanie decyzji podziałowych nieruchomości, decyzji rozgraniczeniowych - 40, 

wydane decyzje podziałowe, rozgraniczeniowe - 39, sprawy związane z przekształceniem prawa 

użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w tym: informacja o wysokości opłat, 

zaświadczenia – 767, zmiana stawki procentowej wieczystego użytkowania gruntu pod garażami - 

157, wnioski o wykup, zamianę nieruchomości, przejęcie nieruchomości - 81, ilość zawartych 

umów przenoszących prawo własności - 23, wnioski o korzystanie z gminnych nieruchomości - 

102, zawarte umowy na korzystanie z nieruchomości (dzierżawa, czasowe zezwolenia) - 98, 

wnioski o szacowanie strat w rolnictwie (susza) – 242, protokoły oraz korekty z szacowania strat 

w rolnictwie - 224, decyzje w sprawie uprawy konopi włóknistych, maku nisko morfinowego - 1, 

plany łowieckie, obwieszczenia o terminach polowań - 9 opinii i 6 obwieszczeń, zarzadzanie 

świetlicami, boiskami, realizacja funduszu sołeckiego (ilość faktur dot. świetlic, funduszu 

sołeckiego oraz boisk) - 650, sprawy różne: wnioski – prawo pierwokupu, zmiany powierzchni 

gruntów gminnych, udział podczas prac  geodezyjnych na gruncie (np. okazanie granic), 

wyjaśnienia dotyczące opłat rocznych za wieczyste użytkowanie – 29. 

7) wydano 21 decyzji o warunkach zabudowy, 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, 28 zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

299 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 42 opinie 

podziałowe, 7 zaświadczeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu, 7 opinii/ informacji 

z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

8) do urzędu wpłynęło także 9 petycji oraz 4 skargi. Trzy skargi zostały uznane za bezzasadne, 

natomiast jedna została pozostawiona bez rozpoznania 

Rejestr przesyłek wychodzących  w 2019 roku zakończyliśmy na pozycji 19065. 

 

W 2019 roku utworzyliśmy w strukturze Urzędu Miejskiego nowe stanowisko pracy – Energetyk 

gminny, którego głównymi zadaniami są: 

1) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów dot. zakupu energii; 

2) przygotowywanie rozliczeń (w zakresie technicznym) projektów dofinansowywanych ze źródeł 

zewnętrznych na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej; 

3) udział w organizacji przetargów na dostawę energii; 
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4) kontrola realizacji zapisów dokumentów strategicznych, w tym koordynacja planów 

z działalnością inwestycyjną gminy; 

5) współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji strategii, planów i programów; 

6) współpraca z podmiotami działającymi w sektorze transportu i mobilności (prywatne, publiczne 

firmy transportowe); 

7) działania doradcze dla osób fizycznych oraz sektora produkcyjno-usługowego: 

8) działania informacyjno-promocyjne: 

 

Podczas VII sesji Rady Miejskiej w Grodkowie, która odbyła się 19 czerwca 2019 r. Grodkowscy 

Radni udzielili Burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 rok. W obu głosowaniach 

12 radnych było za a 1 radny był przeciw. 
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XII. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI, INSTYTUCJAMI  

          I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Samorząd Województwa Opolskiego 

Wykonanie sygnalizacji wzbudzanej przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 401 

w obrębie PSP im. Marii Konopnickiej w m. Kolnica. 

Zadanie zrealizowane zostało przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przy pomocy finansowej 

Gminy Grodków. Umowa z Zarządem Województwa o dofinansowanie zadania przez Gminę 

Grodków zawarta w dniu 13.11.2019 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2019 r. 

W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 50 000,00 zł. 

Powiat Brzeski 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O- Wójtowice- Sulisław. Zadanie realizowane jest przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu przy pomocy finansowej Gminy Grodków. Umowa 

z Zarządem Powiatu Brzeskiego o dofinansowanie zadania przez Gminę Grodków zawarta w dniu 

21.03.2019r. Kwota dofinansowania zgodnie z umową 650 000,00 zł. Kwota dofinansowania 

zgodnie z rozliczeniem 361 491,57 zł. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2019 r. 

W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 361 491,57 zł. 

Pomoc finansowa gminy Grodków w wysokości 8133,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania-

funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. 

Pomoc finansowa Gminy Grodków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu 

ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników 

Warsztatów Zajęciowych w Jędrzejowie w wysokości 20 000,00 zł 

Współfinansowanie Oddziału w Grodkowie Wydziału Komunikacji Wydziału Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Brzegu w wysokości 28 648,07 zł  

Policja 

Przekazanie środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na tzw. służby ponadnormatywne 

w wysokości 6 960,00 zł oraz środków finansowych w formie wpłaty Komendzie Powiatowej 

Policji w Brzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy 

Powiatowej Policji w Brzegu, do użytkowania wyłącznie przez Komisariat Policji w Grodkowie, 

w łącznej wysokości 50 000,00 zł. 
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Organizacje pozarządowe 

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji 

samorządowej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego dla realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych, w tym 

w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe 

i inne podmioty oraz korzystanie z tej działalności przez organy administracji publicznej jest ustawa 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Organizacjami pozarządowymi w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie są to nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, 

w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby 

prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów 

ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do 

fundacji publicznych i fundacji partii politycznych. Organizacje pozarządowe, stają się w coraz 

szerszym zakresie odpowiedzialnym  i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego 

zadań. Skupiają ludzi o dużej wiedzy  i doświadczeniu. Stwarzają możliwość twórczej i pożytecznej 

działalności na rzecz społeczeństwa. Współpraca organizacji pozarządowych z  samorządem 

terytorialnym stwarza szansę lepszej realizacji ich wspólnego celu jakim jest poprawa jakości życia 

mieszkańców. Kluczowym dokumentem, określającym zasady współpracy pomiędzy  Gminą 

Grodków a organizacjami pozarządowymi jest Program współpracy Gminy Grodków 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

Samorząd Gminy Grodków określa ramy swojej współpracy z organizacjami pozarządowymi 

corocznie w Programie współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Grodków w 2019 roku ogłosiła 11 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W 2019 r. Gmina Grodków zawarła 

z organizacjami pozarządowymi 28 umów na realizację zadań publicznych, w tym: 

- 25 umów w wyniku otwartego konkursu ofert, 

- 3 umowy w wyniku trybu pozakonkursowego, tzw. „małe granty”. 

Na realizację zadań publicznych w 2019 roku Gmina Grodków zaplanowała kwotę 526.130,00 zł. 

Wskutek zawartych umów Gmina Grodków przekazała organizacjom pozarządowym dotacje na 

realizację zadań publicznych na łączną kwotę: 522 830,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 

516.971,55 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji, tj. 5 858,45 zł zwrócono do budżetu Gminy 

Grodków.  

W 2019 r. Gmina Grodków realizowała zadania publiczne we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w niżej wymienionych obszarach: 

1. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe, 

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

4. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej, 

5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

8. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
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XIII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, PROMOCJA GMINY 

 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie  

Cykliczne imprezy kulturalne: 

L.p. 
Nazwa 

imprezy 
Opis i charakter imprezy 

Termin i miejsce 

Realizacji 
Współorganizacja 

 

1. 

I Gminny Przegląd 

Kolęd i Pastorałek 

– Hej Kolęda 

kategoria:  wokaliści, 

zespoły wokalne – 

wszystkie szkoły 

04..01.2019r. 

sala w Domu Kultury 

w Grodkowie 

 

 

2. 

„Koncert 

Noworoczny” 

koncert kolęd 

w wykonaniu zespołu In 

Fanki Tim 

06.01.2018r. 

Dom Kultury 

w Grodkowie 

 

3. „Gminny Przegląd 

Kolęd  

i Pastorałek” 

kategoria:  wokaliści, 

zespoły wokalne - 

przedszkolaki 

17.01.2019r. 

sala w Domu Kultury 

w Grodkowie 

Przedszkole 

Publiczne nr 2  

w Grodkowie 

4. Wielka  Orkiestra 

Świątecznej 

Pomocy 

Koncerty na rzecz 

Fundacji  

13.01.2019r. 

sala Domu Kultury 

w Grodkowie 

PSP nr 3 

w Grodkowie 

 

5. 

„ FERIE 2019” Zajęcia dla dzieci 

prowadzone przez 

instruktorów OKiR 

od 28.01 – 08.02.2019r. 

sala Domu Kultury 

w Grodkowie i hala 

OKiR 

 

 

6. 

Ogólnopolski 

Konkurs 

Recytatorski 

Zmagania uczniów szkół 

podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich 

11.03..2019r. 

Sala Domu Kultury 

w Grodkowie 

 

 

 

7. Konkurs 

Fotograficzny  

„Moje Miasto Grodków” Marzec 2019r. – 

ogłoszony 

 

8. XVI Jarmark 

Wielkanocny  

Wystawy twórców 

ludowych, KGW, 

Program artystyczny 

14.04.2019r. 

Rynek – Ratusz 

w Grodkowie 

Urząd Miejski 

Gminna Rada 

Kobiet 

w Grodkowie 

9. „Przedszkolaki 

tańczą” 

Turniej tańca 

przedszkolaków 

 

16.05.2019r. 

sala Domu Kultury   

w Grodkowie 

Przedszkole 

Publiczne nr 2                 

w Grodkowie 

10. „Majowy Piknik” gry i zabawy dla dzieci 03.05.2019r. 

park Domu Kultury                     

w Grodkowie 

 

11. XXIV Powiatowy 

Festiwal 

Twórczości 

Artystycznej Szkół 

Kategorie: 

 taniec, plastyka, teatr, 

muzyka – wszystkie 

szkoły  

14-16.05.2019r.  

sala Domu Kultury 

w Grodkowie 

 

 

12. „Dni Grodkowa”  Programy artystyczne 

 

01 - 02.06.2019r. 

park Domu Kultury                        

w Grodkowie 

Urząd Miejski  

w Grodkowie 

 

13 Przegląd Zespołów 

Artystycznych 

Nieprzetartego 

Szlaku 

Festiwal muzyczny                      

i taneczny 

12.06.2019r. 

sala i park Domu Kultury                      

w Grodkowie 

 

ZHP w Grodkowie 

14. WAKACJE 2019 

 

Zajęcia dla dzieci 

prowadzone przez 

instruktorów OKiR 

Lipiec/sierpień 2019r. 

 

 

15 Festiwal Muzyki 

Organowej 

Koncerty muzyki 

organowej 

Lipiec/sierpień 2019r. Marcin Lauzer 
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i Kameralnej im.  

J. Elsnera. 

„Grodkowskie Lato 

Organowe 2019”. 

16 Dożynki Gminne 

2019 

Ceremoniał dożynkowy, 

programy artystyczne 

24-25.08.2019r. –  

Park Domu Kultury 

 

Gminna Rada 

Kobiet 

17 Ogólnopolski 

Dzień 

Przedszkolaka 

 20.09.2019r. –  

Park Domu Kultury 

Przedszkole 

Publiczne nr 2    

 

18 Narodowe Święto 

Niepodległości 

Uroczystości związane z 

obchodami Święta 

Niepodległości 

Pomnik Nieznanego 

Żołnierza, Dom Kultury 

w Grodkowie 

Urząd Miejski 

19 Międzynarodowe 

Konfrontacje 

Muzyczne – 

Muzyczna Jesień 

2019 

Koncerty konkursowe 

zespołów z całej Polski, 

koncert laureatów 

Dom Kultury 

w Grodkowie 

22-24.11.2019r. 

 

 

20 Spotkanie 

z Mikołajem 

Występy artystyczne, 

rozdawanie słodyczy 

06.12.2019r. 

Rynek w  Grodkowie  

Grodkowskie 

Stowarzyszenie 

Osób 
Niepełnosprawnych 

21 Koncert 

Charytatywny 

Występy zespołów 07.12.2019r. 

Dom Kultury 

w Grodkowie 

Grodkowskie 

Stowarzyszenie 

Osób 

Niepełnosprawnych  

22 Koncerty Blues 

Party 

 

koncerty polskich 

i zagranicznych 

wykonawców 

Średnio 4 do 6 w roku  

 

Koncert z okazji 250-lecia urodzin Józefa Elsnera w Grodkowie 
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Odsłonięcie pomnika na Polanie Śmierci 

 
 

Współpraca z instytucjami oraz szkołami: 

Sala oraz sprzęt potrzebny do realizacji imprez szkolnych udostępniany jest nieodpłatnie. 

Sala Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie wynajmowana jest na różnego rodzaju pokazy 

(pokaz pościeli, urządzeń medycznych, sprzętów kuchennych itp.) 

W tym roku na sali widowiskowej grodkowskiego Domu Kultury odbyło się:  

20 apeli organizowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i szkoły średnie, 

50 prób apeli organizowanych przez  przedszkola i szkoły8 pokazów (pościeli, urządzeń 

medycznych, sprzętów kuchennych itp.) różnych firm, 20 koncertów, 6 przedstawień teatralnych, 

15 spotkań różnych firm i instytucji. 23 spotkań na sali kameralnej 

Działalność na terenach wiejskich 

Instruktorzy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie pomagają sołectwom naszej gminy 

w organizacji różnego rodzaju imprez. Nieodpłatnie udostępniamy nagłośnienie, oświetlenie 

jednocześnie obsługując wymienioną aparaturę. W okresie wakacyjnym nieodpłatnie 

wypożyczamy nasze ławki oraz podesty. Na imprezach skierowanych do dzieci prowadzimy 

konkursy, gry zespołowe, zawody, pląsy. Dużą atrakcją jest również malowanie twarzy.  

W tym roku przeprowadziliśmy ponad 20 spotkań z dziećmi z terenu naszej gminy z okazji Dnia 

Dziecka, Wakacji, Mikołaja oraz Zabaw Karnawałowych. 

Działalność kina „Klaps”  

W 2019 roku podczas projekcji filmów gościliśmy w kinie 11824 widzów. Odbyło się 418 seansów. 

Sala kinowa służy również jako miejsce spotkań organizacji, prezentacji spektakli teatralnych, 

koncertów muzycznych oraz imprez szkolnych. Natomiast w holu organizowane są wystawy 

fotograficzne, plastyczne, itp.  

Ponad to organizacje społeczne, zakłady pracy korzystają z sali projekcyjnej i holu w celu 

organizacji zebrań spotkań z mieszkańcami miasta. 

Działalności rekreacyjno – sportowa 

W roku 2019 przy Ośrodku Kultury i Rekreacji swoją systematyczną działalność o charakterze 

sportowym prowadziły następujące koła zainteresowań: 
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Klub Weterana Sportu powstał jesienią 1996 roku jako sekcja piłki ręcznej oldbojów a w roku 

1997 poszerzył swoją działalność o sekcję piłki nożnej.  

Wiodącą sekcją klubu jest sekcja piłki ręcznej. KWS jest od czternastu  lat organizatorem 

międzynarodowych turniejów piłki ręcznej oldbojów m.in. z udziałem zaprzyjaźnionych drużyn 

z Niemiec, Danii i Słowacji. Wielokrotnie też uczestniczył w turniejach organizowanych przez te 

drużyny jak również przez zespoły polskie. Trzykrotnie drużyna KWS wygrywała silnie obsadzony 

turniej w Hamburgu ( 1999, 2000, 2007 ) i trzykrotnie  w Danii (2006, 2007, 2016).  

Drugą prężnie działającą sekcją KWS jest drużyna piłkarska, która aktualnie skupia się jedynie na 

piłce halowej – futsalu. Drużyna  rokrocznie bierze udział w zawodach w Czechach gdzie w roku 

2011 i 2012 wygrywała te zawody. Największym jednak sukcesem piłkarskim KWS było wygranie 

w roku 2008 turnieju futsalu w holenderskim Almere. 

Klub Weterana Sportu liczy ok. 30 osób i finansuje swoją działalność ze składek członków.  

Modelarnia w Grodkowie działa jako sekcja przy Ośrodku Kultury i Rekreacji od ponad 15 lat. 

Wcześniej była wspierana przez SM, a jej początki sięgają lat 70-tych. W zajęciach sekcji biorą 

udział dzieci w wieku szkolnym począwszy od siedmiolatków. Uczestnicy zajęć doskonalą swe 

umiejętności pod okiem Sylwii Sawickiej – instruktora modelarstwa. W zajęciach bierze udział od 

10 do 15 modelarzy. W ostatnich latach grodkowska modelarnia odnosiła znaczące sukcesy w tej 

dyscyplinie sportu. Jej reprezentanci wielokrotnie zdobywali tytuły Mistrza i v-ce Mistrza Polski 

zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Sekcja jest również organizatorem ogólnopolskich a także 

międzynarodowych zawodów modelarzy w naszym mieście. 

Sekcja Tenisa Ziemnego powstała w roku 2003 i skupia w swoich szeregach miłośników tej 

dyscypliny sportu. Działalność swoją prowadzi korzystając z kortu przy ul. Wiejskiej w Grodkowie, 

którym się na co dzień opiekuje i we własnym zakresie dba o jego należyty stan. Aktualnie w sekcji 

działa kilkanaście  osób, które ze swoich składek utrzymują ten obiekt. W roku 2015 na korcie 

zostało wykonane nowe ogrodzenie. 

Sekcja Tenisa Stołowego powstała w momencie oddania do użytku Stadionu Miejskiego. Trzy 

razy w tygodniu w godzinach wieczornych grupa ok. 40 osób szlifuje umiejętności w tej dyscyplinie 

sportu. Zajęcia odbywają się w przestronnych szatniach stadionu gdzie uczestnicy mają do 

dyspozycji trzy stoły do tenisa. 

Sekcja Wędkarstwa Rzutowego rozpoczęła działalność w roku 2013 i trenuje w naszej hali 

sportowej pod okiem instruktorów z grodkowskiego koła PZW . Już w pierwszym roku działalności 

reprezentanci koła zdobyli w dwóch kategoriach pierwsze miejsca w Rzutowych Mistrzostwach 

Okręgu w Wilkowie k/Namysłowa. W zajęciach systematycznie bierze udział ok. 12 osób a  sekcja 

stale się powiększa. Organizuje również rokrocznie duże okręgowe zawody rzutowe na stadionie 

miejskim w Grodkowie. 

Sportowa Sekcja Kobiet zawiązała się w roku 2014 i skupia byłe zawodniczki piłki ręcznej 

seniorek UKS Olimp. Panie spotykają się na treningach w hali OKiR oraz biorą udział 

w amatorskich turniejach piłki ręcznej. 

Sekcja Brydżowa skupia miłośników tej gry i działa w poniedziałki i czwartki od 19.00 w kinie 

”Klaps”. 

Joga Hormonalna to nowa sekcja wykorzystująca ćwiczenia jogi, odpowiedni oddech, 

koncentrację oraz relaksację i przeznaczona głównie dla kobiet. Spotkania odbywają się w DK we 

wtorki o godz.19.00. 

Grodkowski Ośrodek Kultury i Rekreacji był również organizatorem kilku cyklicznych imprez 

sportowych o zasięgu międzynarodowym jak również najstarszej na Opolszczyźnie Ligi Futsalu 

rozgrywanej w tym roku już po raz trzydziesty siódmy.  

Organizowany rokrocznie, wspólnie z klubem UKS Olimp Grodkowski Festiwal Piłki Ręcznej 

został w roku 2015 wyróżniony w plebiscycie Sportowiec Roku Opolszczyzny jako jedno 

z najciekawszych wydarzeń sportowych w naszym województwie. 
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Imprezy sportowo - rekreacyjne  
l.p. zadania termin realizacji miejsce uwagi 

 

1 

GRODKOWSKA LIGA FUTSALU 

OKiR 

grudzień – styczeń 

XXXV edycja 

sezon 2018/19 

Hala Sportowa 

LO 

 

 

 

2 

SPORTOWE FERIE 2019 – cykl imprez 

sportowo-rekreacyjnych 

luty Hala Sportowa OKiR  

 

3 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ  PIŁKI 

NOŻNEJ o „Puchar Grodkowa” 

luty Hala 

Sportowa LO 

 

 

 

4 

PUCHAR POLSKI 

MODELI  HALOWYCHF1 N 

marzec Hala Sportowa LO  

 

5 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

DZIEWCZĄT 

marzec Hala Sportowa 

LO 

 

 

 

6 

OTWARTY TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO o „Puchar OKiR” 

marzec  

tadion Miejski 

 

7 Mistrzostwa Gminy w HALOWEJ PIŁCE 

NOŻNEJ szkół podstawowych 

marzec Hala Sportowa LO  

8 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

ZAKŁADÓW PRACY 

maj Hala Sportowa OKiR  

9 VI GRODKOWSKI PIKNIK 

PIŁKARSKI 

maj Stadion Miejski Współpraca: 

 GAS Grodków 

 GKS Grodków 

10 VI GRODKOWSKI FESTIWAL 

PIŁKI RĘCZNEJ 

czerwiec Hala Sportowa LO, 

Hala Sportowa OKiR 

Współorganizator: 

 Olimp Grodków 

11 

 

ZAWODY WĘDKARSTWA 

RZUTOWEGO MISTRZOSTWA POLSKI 

lipiec Stadion Miejski PZW Grodków 

 

12 

„LATO W MIESCIE” Cykl imprez dla  

najmłodszych 

lipiec/ sierpień Stadion Miejski 

Park OKiR 

 

 

13 

OTWARTY TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO o „Puchar OkiR” 

sierpień Stadion Miejski  

14 ZAWODY WĘDKARSTWA 

RZUTOWEGO 

wrzesień Stadion Miejski PZW Grodków 

15 GRODKOWSKA LIGA FUTSALU OKiR grudzień – styczeń 

XXXVII edycja sezon 

2018/19 

Hala Sportowa 

LO 

 

 

Przykładowy harmonogram zajęć rekreacyjno– sportowych w hali sportowej OKiR Grodków 

Poniedziałek 

8.00 - 15.20 lekcje wychowania fizycznego (PSP 1) 

15.30 - 17.00 trening dzieci - Olimp  

17.00 – 18.30 zajęcia SKS (PSP 3, PSP 1) 

18.30 - 20.00 trening grupy nieformalnej *  

20.00 -   21.30 trening 4Ever Young*   

Wtorek 

8.00 - 14.20 lekcje wychowania fizycznego (PSP 1) 

15.30 - 17.00  zajęcia PSP 3 

17.00 - 18.30 zajęcia SKS PSP 1 

18.30 - 20.00 sekcja piłki nożnej KWS 

20.00 - 21.30 trening Agro As * 

Środa 

8.00 - 15.30 lekcje wychowania fizycznego (PSP 1) 
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15.30 - 17.00 SKS PSP 1 

17.00 - 18.30 trening drużyny LZS Starowice 

18.30 - 20.00 trening GKS 

20.00 - 21.30 trening sekcji kobiet piłki ręcznej  

Czwartek  

8.00 - 13.30 lekcje wychowania fizycznego (PSP 1) 

14.00 - 17.00 zajęcia SKS PSP 1 

17.00 - 18.30 zajęcia GAS 

18.30 – 20.00 trening sekcji wędkarskiej 

20.00 - 21.30 trening grupy nieformalnej * 

Piątek 

8.00 - 14.20 lekcje wychowania fizycznego (PSP 1) 

14.30 - 16.00 zajęcia SKS PSP 1 

16.00 - 17.30 trening dzieci – PSP 1 

17.30 - 18.30 trening dzieci – LZS Starowice 

18.3o - 20.00 sekcja piłki ręcznej KWS 

20.00 - 21.30 trening grupy nieformalnej * 

Sobota 

10.00 - 11.30 trening szkoła Kolnica 

11.30 - 13.00 trening GAS 

13.00 – 16.00 LZS Wojsław 

Niedziela 

Obiekt wynajmowany jest w zależności od potrzeb najczęściej na szkolne zawody sportowe oraz 

na zawody rekreacyjne zakładów pracy oraz różnych grup nieformalnych. 

* Zajęcia odpłatne – biletowane (0 zł. za godzinę) 

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie 

Rok 2019 był rokiem szczególnym dla Miejskiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie 

z powodu remontu Ratusza czyli siedziby Biblioteki. Kilkakrotne przenoszenie księgozbioru do 

różnych lokalizacji, ograniczenie liczby dostępnych książek dla użytkowników odbiło się niestety 

negatywnie na wynikach statystycznych. 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI.  

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną 

do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Biblioteka  działa na podstawie 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grodkowie. Pełni również zadania biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia z 

29.12.2000 r. między powiatem brzeskim a gminą Grodków. Wypełniając działalność statutową 

oraz podejmując działania niestandardowe Biblioteka służy mieszkańcom miasta i gminy 

upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną, edukacyjna i 

kulturalną .  

Struktura organizacyjna Miejskiej  i Gminnej  Biblioteki Publicznej w Grodkowie (skrót MiGBP): 

dostępna dla użytkowników od poniedziałku do piątku w godz.8:00-18:00 w soboty w godz. 9:00-

13:00  

1) Wypożyczalnia dla Dorosłych: udostępnianie zbiorów i rejestracja użytkowników odbywa się 

w bibliotecznym  systemie komputerowym SOWA; organizuje spotkania autorskie, wydarzenia 

literackie i edukacyjne, warsztaty. 

2)  Oddział dla Dzieci i Młodzieży: organizuje spotkania autorskie, imprezy literackie i edukacyjne 

dla dzieci, realizuje zadania z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego. 
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3)  Czytelnia dla Dorosłych: posiada księgozbiór podręczny, zbiory regionalne, zbiory 

ikonograficzne, 22 tytuły czasopism, dokumenty życia społecznego; digitalizuje dokumenty 

życia społecznego (między innymi dostępne są wszystkie numery „Gazety Grodkowskiej” 

w formie dokumentu elektronicznego); dysponuje 4 komputerami z bezpłatnym dostępem do 

Internetu oraz 3 tabletami dla użytkowników, urządzeniem wielofunkcyjnym dającym 

możliwość kserowania, skanowania  i wydruku także w kolorze, projektorem multimedialnym; 

organizuje bezpłatne kursy z obsługi komputera i programów komputerowych dla dorosłych, 

imprezy edukacyjne dotyczące promocji wiedzy o regionie; realizuje zadania z zakresu 

przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;   

4) Zbiory Pedagogiczne: gromadzi i udostępnia zbiory pedagogiczne, oraz czasopisma 

specjalistyczne (4 tytuły bieżących czasopism);. 

5) Dział Edukacji Regionalne: gromadzi muzealne zbiory regionalne; organizuje wystawy 

regionalne, historyczne, promujące twórczość artystów lokalnych zarówno profesjonalistów jak 

i amatorów; prowadzi zajęcia edukacyjne dotyczące promocji zbiorów oraz regionu; organizuje 

zwiedzanie miasta z specjalnie stworzonymi mapkami. 

6) Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów: od 2001 roku opracowywanie zbiorów odbywa 

się w bibliotecznym systemie  komputerowym SOWA, w tym także dla 4 wiejskich filii 

bibliotecznych; obecnie zbiory są wprowadzane i opracowywane retrospektywnie w filiach 

wiejskich (Biblioteka gromadzi zbiory od 1946 roku). 

 7) Księgowość: obsługa księgowa w programie komputerowym ProgMan.   

8) Filie biblioteczne:  

- w Gnojnej: dysponuje księgozbiorem liczącym 5 750 woluminów; 1 komputerem z bezpłatnym 

dostępem do Internetu, urządzeniem wielofunkcyjnym; organizuje spotkania autorskie dla dzieci, 

imprezy literackie i edukacyjne, realizuje zadania z zakresu przysposobienia czytelniczego 

i  informacyjnego;  

- w Jędrzejowie dysponuje księgozbiorem liczącym 5 920 woluminy; 2 komputerami z bezpłatnym 

dostępem do Internetu, urządzeniem wielofunkcyjnym  

- w Kolnicy dysponuje księgozbiorem liczącym 8 254 woluminów; 2 komputerami z bezpłatnym 

dostępem do Internetu, urządzeniem wielofunkcyjnym; organizuje spotkania autorskie dla dzieci, 

imprezy literackie i edukacyjne: ”Plastyka w Bibliotece”, ”Klub Miłośników Gier Planszowych”, 

- w Kopicach: dysponuje księgozbiorem liczącym 3 302 woluminów; 2 komputerami z bezpłatnym 

dostępem do Internetu.   

DZIAŁALNOŚC MERYTORYCZNA  

Podstawowe, statutowe zadanie biblioteki to gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zbiorów. 

Na koniec 2019 r. zbiory MiGBP w Grodkowie liczyły 63 145 książek oraz 576  audiobooków.  

W roku 2019  Bibliotekę odwiedziło 37 534 użytkowników, którym łącznie udostępniono 64 604 

zbiorów, w tym: 60 985  książek i 3 619 czasopism. Zbiory elektroniczne wykorzystano 548  razy. 

W czytelniach użytkownicy otrzymali odpowiedzi na 4 044  kwerend oraz 2 071 razy skorzystano 

z Internetu. MiGBP w Grodkowie miała w 2019 r. zarejestrowanych 3 926 użytkowników w tym: 

w mieście 3 109  w filiach wiejskich 965. 

W 2019 roku zbiory biblioteki powiększyły się o 1 848 woluminy z tego: 1 618 woluminów to 

zakup, pozostałe 230  – dary. 

Zadania Biblioteki Powiatowej: opracowanie Bibliografii Regionalnej Powiatu Brzeskiego, 

współpraca instrukcyjno- metodyczna, organizowanie szkoleń i konferencji Bibliotek Powiatu 

Brzeskiego. W roku 2019 odbyła się IX Konferencja Bibliotek Powiatu Brzeskiego pn.: 

”Biblioterapia w nowoczesnej Bibliotece”. Na zakończenie konferencji uczestnicy otrzymali 

certyfikaty ukończenia II stopnia szkolenia. Wcześniej w salach starostwa brzeskiego odbyły się 

szkolenia z biblioterapii. 
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WYDARZENIA KULTURALE I EDUKACYJNE 

W całym 2019 roku w miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie 365 różnych 

wydarzeń  w których brało 5 119  uczestników. 

Najważniejsze: 

Lp. Forma Opis Ilość 
Ilość 

uczestników 

1 Spotkania autorskie dla 

dorosłych  

w ramach DKK autorka powieści 

obyczajowych Krystyna Mirek 
2 58 

2 Zajęcia z biblioterapii  71 1 368 

3 Konkurs Elsnerowski konkurs dla gimnazjalistów 

i uczniów kl. IV 
1 95 

4 Impreza  plenerowa wspólne, głośne czytanie   1 70 

5 Narodowe czytanie   1 67 

6 Czytanie w bibliotece  cykl zajęć dla dzieci młodszych  39 484 

7 Zajęcia tematyczne  cykl zajęć przygotowanych pod 

potrzeby użytkowników 
 842 

8 Wystawa plenerowa „250 rocznica urodzin” 

promocja publikacji o tym samym 

tytule 

1 

Wystawa 

prezentowane  

na rynku 

9 Spacer po Grodkowie zwiedzanie miasta z mapką 

„zagadkowy Grodków” 
12 grup 230 

Inne wydarzenia cykliczne: 

Kolędowanie Pod Ratuszem; VI Grodkowska Gra Miejska; Narodowe Czytanie; działalność DKK; 

udział w ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom 

 

INFORMACJA  

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie prowadzi własną stronę internetową: 

www.biblioteka-grodkow.pl oraz posiada własny profil „Biblioteka w Ratuszu”,  na portalu 

społecznościowym www.facebook.pl,które są na bieżąco aktualizowane, współpracuje z lokalną 

prasą i lokalnymi portalami internetowymi w zakresie informowania o imprezach, inicjatywach 

i wydarzeniach związanych z działalnością Biblioteki. 

 

Promocja gminy 
Treść Podmiot Wykonanie Uwagi 

Realizacja 

projektu 

„Wydanie 

folderów 

i widokówek”  

Brzesko Oławska Wieś 

Historyczna 

12 000,00 Wydanie folderów i widokówek 

przybliżających mieszkańcom gminy 

Grodków dziedzictwo kulturowe 

i przyrodnicze oraz ich promocję - ma na 

celu promowanie i zachowanie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego 

i historycznego gminy Grodków na 

przykładzie wybranych miejscowości. 

Zadanie realizowane w ramach Projektu 

Grantowego pn. „Działania promocyjne 

w zakresie zasobów przyrodniczych 

i kulturowych oraz oferty turystycznej” 

realizowanego przez Stowarzyszenie 

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”. 

Umowy na 

promocję przez 

sport 

Gminne Zrzeszenie 

„Ludowe Zespoły 

Sportowe” 

w Grodkowie 

27 000,00  

http://www.biblioteka-grodkow.pl/
http://www.facebook.pl/
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AUTO – MOTO – 

KLUB GRODKÓW 

24 000,00  

Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Grodkowska 

Akademia Sportu 

9 000,00  

Grodkowski Klub 

Sportowy 

4 000,00  

Fundacja Taekwondo 400,00  

Umowy na 

obsługę 

prasową 

i telewizyjną 

Panorama Powiatu 

Brzeskiego 

27 600,00  

Teraz Grodków 24 22 200,00  

Lokalna TV 16 000,00  

Umowa na 

obsługę 

informatora 

samorządowego 

Samorządowy 

Informator SMS 

3 000,00  

Jarmark 

Wielkanocny 

 15 000,00 Zakup nagród za przeprowadzone konkursy 

i oprawę muzyczną 

Dni Grodkowa   9 500,00 Organizacja święta miasta + Grodkowska 

Gra Miejska 

Dożynki 

gminne 

 30 000,00 Organizacja obchodów, udział gości z miast 

partnerskich, Beckum i Bohumin – 

Skrzeczoń 

Współpraca 

z miastami 

partnerskimi 

 7 700,00 Przejazdy do Beckum, Borszczowa 

i Heringsdorf (udział w karnawale, wyjazd 

sportowców, udział w obchodach święta 

miast) 

Materiały 

promocyjne 

 20 000,00 Smycze, flagi, długopisy, książki, torby 

ozdobne, teczki, portfele i inne 

11 listopada  6 500,00 Uroczyste obchody Święta niepodległości 

13 grudnia  500,00 Obchody rocznicowe wprowadzenia Stanu 

Wojennego w Polsce 

Bieg Wilczym 

Tropem 

 3 200,00 
Współorganizacja biegu 

Żołnierze 

Wyklęci 

 3 000,00 Współorganizacja uroczystości w Starym 

Grodkowie 

Statuetki 

„Zasłużony dla 

Gminy 

Grodków” 

 5 000,00 

Wykonanie 4 szt. statuetki 

Organizacja 

spotkań 

opłatkowych 

 17 500,00 Organizacje kombatanckie, Związek 

Nauczycielstwa, Klub Seniora, Gminna 

Rada Kobiet i inni. 

Nagrody 

burmistrza 

 55 000,00 Dofinansowanie mniejszych wydarzeń 

kulturalnych, igrzysk, konkursów, olimpiad, 

zakup kwiatów i wiązanek i inne. 
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XIV. PODSUMOWANIE  

 

Rok 2019 był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł na  realizację 

zadań majątkowych, z programów pomocowych UE oraz programów rządowych. Z pozyskanych 

środków na zadania inwestycyjne do budżetu gminy w 2019 r. wpłynęła kwota 10 099 448,49 zł, 

która w 53,91 % sfinansowała wydatki majątkowe Gminy.  

W 2019 r. kontynuowano w ramach Programów Pomocowych Unii Europejskiej PROW i RPO WO 

na lata 2014-2020 zadania:  

1) w ramach RPO, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków oraz 

rewitalizację Ratusza w Grodkowie 

2) w ramach PROW budowę sali spotkań we wsi Więcmierzyce w ramach PROW oraz zmianę 

sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi 

Wierzbnik.  

Na realizację tych zadań zaplanowano zaciągnięcie kredytu 9 533 000,00 zł, kwotę 5 533 000,00 zł 

na wyprzedzające finansowanie zadań (z tej kwoty zaciągnięto tylko kwotę 2 748 078,00 zł) 

i kwotę 4 000 000,00 zł na wkład własny w realizacji zadań. 

 

Sytuacja finansowa Gminy Grodków jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań 

gminy, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.  

 

Wydatki bieżące budżetu w pełni pokrywane są dochodami bieżącymi a nadwyżka dochodów 

bieżących kierowana jest na spłatę zobowiązań  oraz wkład własny w zadaniach inwestycyjnych. 

Wypracowane wskaźniki w 2019 roku i w dwóch poprzednich latach pozwalają na bezpieczną 

gospodarkę finansową i stwarzają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w latach 

przyszłych..  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebrał i opracował: 

Andrzej Romian 
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