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WSTĘP
Raport o stanie gminy Grodków, obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Grodkowa
w roku 2018, 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 2019 r. poz. 506)
Głównym celem raportu jest odzwierciedlenie skuteczności realizacji zadań w 2018 roku.
Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy według stanu na
31 grudnia 2018 roku
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: demografia, finanse gminy,
inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach, działalność gospodarcza,
warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka
odpadami), zagospodarowanie przestrzenne, oświata, pomoc społeczna.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Miejskiego
w Grodkowie i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących
w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak
również dane udostępnione przez Urząd Statystyczny w Opolu.
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W związku z faktem że jest to pierwszy tego typu dokument opracowany w gminie Grodków, na
uwagę zasługuje również kilka podstawowych informacji o charakterystyce gminy.
I. CHARAKTERYSTYKA GMINY
1. Położenie i powierzchnia
Gmina Grodków położona jest w zachodniej części województwa opolskiego, na Równinie
Grodkowskiej po lewej stronie Nysy Kłodzkiej. Od południa graniczy z gminami: Kamiennik,
Pakosławice, Skoroszyce, od wschodu z gminą Niemodlin, od północy z gminą Olszanka.
Zachodnia granica stanowi w części granicę z województwem dolnośląskim. Leży przy trasie
Wrocław-Nysa-Głuchołazy. Przez Gminę przebiega autostrada A-4 Katowice-Wrocław.
Powierzchnia gminy wynosi 286 km2 i stanowi 3,35% powierzchni województwa.

2. Władze gminy
Organ stanowiący
16 listopada 2018 roku zakończyła pracę VII 4-letnia kadencja Rady Miejskiej w Grodkowie
i w wyniku wyborów samorządowych do nowych władz samorządowych zostali wybrani radni VIII
kadencji.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w
celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130), VIII kadencja Rady Miejskiej trwała 5 lat.
Skład Rady Miejskiej VII kadencji w 2018r. przedstawiał się następująco:
1. DEMSKA Jadwiga - Przewodnicząca Rady
2. GAJEWSKI Dariusz - Zastępca Przewodniczącego
3. SZUCHTA Jolanta - Zastępca Przewodniczącego
4. BEDNARZ Dariusz
5. BIRECKI Paweł
6. BUDZIK Alicja
7. DUDA Beata
8. GUL Agnieszka
9. KWIATKOWSKI Piotr
10. OWSIŃSKI Krzysztof
11. PAWLAK Bogumiła
12. RACZYŃSKA Ewa
13. SOBSTEL SŁAWOMIR
14. WASILENKO-MIKUTA Agata
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Skład Rady Miejskiej VIII kadencji w 2018 r:
1. DEMSKA Jadwiga - Przewodnicząca Rady
2. GUL Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego
3. GAJEWSKI Dariusz - Zastępca Przewodniczącego
4. BEDNARZ Dariusz
5. BIRECKI Paweł
6. BUDZIK Alicja
7. JOŃCZYK Ryszard
8. KWIATKOWSKI Marek
9. MAŚLANKA Czesław
10. OWSIŃSKI Krzysztof
11. PAWLAK Bogumiła
12. SZUCHTA Jolanta
13. WASILENKO-MIKUTA Agata
14. ZĄBKOWSI Kamil
15. ZEMAN Tomasz
3 Podjęte przez Radę Miejską uchwały:
1. .
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Uchwała Nr III/34/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Grodków
Uchwała Nr III/33/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Grodków
Uchwała Nr III/32/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2018 rok
Uchwała Nr III/31/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Grodków na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2022-2024"
Uchwała Nr III/30/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr III/29/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Uchwała Nr III/28/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu
Uchwała Nr III/27/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu
Uchwała Nr III/26/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków
zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2018, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego
Uchwała Nr III/25/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków
finansowych dla Policji
Uchwała Nr III/24/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie
stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Uchwała Nr III/23/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała Nr III/22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr III/21/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodków
Uchwała Nr III/20/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej
Uchwała Nr III/19/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
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23.
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33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.

Uchwała Nr III/18/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2019 rok
Uchwała Nr III/17/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady
Miejskiej w Grodkowie na 2019 rok
Uchwała Nr III/16/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków
nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Uchwała Nr III/15/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała Nr III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała Nr III/13/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 20192023
Uchwała Nr III/12/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2019 rok
Uchwała Nr III/10/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Grodków na 2019 rok
Uchwała Nr III/9/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2022
Uchwała Nr II/8/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
Uchwała Nr II/7/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2018 rok
Uchwała Nr II/6/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Grodków na lata 2018-2021
Uchwała Nr II/5/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok
Uchwała Nr I/4/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych
komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr I/3/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr I/2/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr I/1/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr XLII/394/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XLII/393/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XLII/392/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc
targowych na terenie miasta Grodkowa
Uchwała Nr XLII/391/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2018 rok
Uchwała Nr XLII/390/18 z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
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50.

51.
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55.

56.

57.
58.

Uchwała Nr XLII/389/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
opłaty targowej
Uchwała Nr XLII/388/18 z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała Nr XLII/387/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów
Gminy Grodków
Uchwała Nr XLII/386/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustanowienia pamiątkowej statuetki "Zasłużony dla Gminy Grodków"
Uchwała Nr XLII/385/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Uchwała Nr XLI/384/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XLI/383/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie
Gminy Grodków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała Nr XLI/382/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik
Uchwała Nr XLI/381/18 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
Uchwała Nr XLI/380/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXIX/379/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wyrażenia woli współdziałania Gminy Grodków z Powiatem Brzeskim przy wykonaniu
zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Zrównoważony
transport na rzecz mobilności mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa
Uchwała Nr XXXIX/378/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIX/377/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2018-2021
Uchwała Nr XXXIX/376/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbniku
Uchwała Nr XXXIX/375/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Grodków do realizacji projektu konkursowego pn. "Po-MOC ma MOC" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa VII Integracja Społeczna, Działanie VIII.1 Dostęp do wysokiej jakości usług
zdrowotnych i społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
jako Partner Nr 1 Spółdzielni Socjalnej "Parasol" w Jędrzychowie
Uchwała Nr XXXIX/374/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2018 r.
Uchwała Nr XXXIX/373/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Grodków
Uchwała Nr XXXIX/372/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXIX/371/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie Gminy Grodków
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60.
61.
62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.

73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Uchwała Nr XXXIX/370/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sprawozdania
finansowego za 2017 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
Uchwała Nr XXXIX/369/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2017 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grodkowie
Uchwała Nr XXXIX/368/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XXXIX/367/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr XXXVIII/366/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXXVIII/365/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom
niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Uchwała Nr XXXVIII/364/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok
Uchwała Nr XXXVIII/363/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2018-2021
Uchwała Nr XXXVIII/362/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie powołania stałych komisji Rady
Uchwała Nr XXXVIII/361/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy
Grodków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXXVIII/360/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków
finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Uchwała Nr XXXVIII/359/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu korzystania z fontanny miejskiej na Rynku w Grodkowie
Uchwała Nr XXXVIII/358/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia części
drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na
terenie gminy Grodków
Uchwała Nr XXXVIII/357/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia części
drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na
terenie gminy Grodków
Uchwała Nr XXXVIII/356/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata
2018-2022
Uchwała Nr XXXVIII/355/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXVIII/354/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXVII/353/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXXVII/352/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu
Uchwała Nr XXXVI/351/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie skargi na działalność
Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XXXVI/350/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2018 rok
Uchwała Nr XXXVI/349/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
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Uchwała Nr XXXVI/348/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXXVI/347/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXXVI/346/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXXVI/345/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących
w posiadaniu spółki "GRODWIK" na lata 2018-2021
Uchwała Nr XXXVI/344/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
opłaty targowej
Uchwała Nr XXXVI/343/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grodków na lata 2018-2021
Uchwała Nr XXXVI/342/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXXVI/341/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXXVI/340/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXXVI/339/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXXVI/338/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego
Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie
Uchwała Nr XXXVI/337/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Grodków
Uchwała Nr XXXVI/336/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Uchwała Nr XXXVI/335/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie określonych kryteriów
Uchwała Nr XXXVI/334/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
Uchwała Nr XXXV/333/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na
skargę kasacyjną

4. Organ wykonawczy
Burmistrz Grodkowa – Marek Antoniewicz - 21 października 2018 roku wybrany w wyborach
bezpośrednich, na pięcioletnią kadencję 2018-2023.
Sprawowanie urzędu rozpoczął 21 listopada 2018 roku, po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze
oraz złożeniu ślubowania.
Kompetencje burmistrza
Burmistrz wykonuje uchwały rady miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań burmistrza należy, w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej,
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2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie miejskiej, kieruje
bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony
przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny
sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia,
burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu miejskiego. Organizację i zasady
funkcjonowania urzędu miejskiego określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza
w drodze zarządzenia.
Burmistrz jest kierownikiem urzędu. Może on powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy
w swoim imieniu zastępcy lub sekretarzowi gminy. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika
służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
Burmistrz pełni bezpośredni nadzór nad: Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Strażą
Miejską, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Samodzielnym Stanowiskiem ds. Promocji, Samodzielnym Stanowiskiem Radca Prawny,
Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontroli Wewnętrznej, Gminnym Centrum Zarządzania
Kryzysowego oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Burmistrza Grodkowa wykonując zadania organu wykonawczego wydał 204 Zarządzenia.
5. Jednostki organizacyjne
1) Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie.
2) Miejska i Gmina Biblioteka Publiczna Grodkowie - z filiami w Kopicach, Gnojnej,
Jędrzejowie i Kolnicy.
3) Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.
4) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie.
5) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie.
6) Publiczny Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie.
7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej.
8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy.
9) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach.
10) Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej.
11) Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie.
12) Przedszkole Publiczne w Kopicach.
13) Przedszkole Publiczne w Wierzbniku.
14) Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie.
15) Żłobek Publiczny w Grodkowie.
Inne jednostki komunalne
- Jednoosobowa Spółka Gminy - Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja "GRODWiK" z siedzibą
w Tarnowie Grodkowskim.
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6. Jednostki pomocnicze
W skład jednostek pomocniczych gminy wchodzi 35 sołectw i osiedle Półwiosek. Organami
wykonawczymi w sołectwach byli wymienieni w tabeli Sołtysi.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Sołectwo, Osiedle
Bąków
Bogdanów
Gałązczyce
Gierów
Głębocko
Gnojna
Gola Grodkowska
Jaszów
Jeszkotle
Jędrzejów
Kobiela
Kolnica
Kopice
Lipowa
Lubcz
Mikołajowa
Młodoszowice
Nowa Wieś Mała
Osiek Grodkowski
Polana
Przylesie Dolne
Starowice Dolne
Strzegów
Sulisław
Rogów
Tarnów Grodkowski
Wierzbnik
Wierzbna
Więcmierzyce
Wojnowiczki
Wojsław
Wójtowice
Zielonkowice
Żarów
Żelazna
Osiedle „Półwiosek”

Sołtysa, Przewodniczący Osiedla
Marcinkowski Kamil
Malinowski Jan
Stankiewicz Andrzej
Gul Artur
Dziubek Joanna
Pierz Jan
Klimków Jan
Stanisławczuk Irena
Grabowska Iwona
Zawadzki Walerian
Plekaniec Janusz
Janiec Henryk
Mrowiec Danuta
Borończyk Zdzisław
Kucyniak Ewa
Mrożek Sławomir
Świętalska Natalia
Jagódka Jacek
Gołek Józef
Sawka Waldemar
Salacz Małgorzata
Gajewski Dariusz
Mrożek Grzegorz
Narewski Radosław
Kałużny Andrzej
Faron Lidia
Pawlak Bogumiła
Rapacz Sebastian
Prochera Franciszek
Micherda Jadwiga
Garncarz Paweł
Bereś Ewa
Teneta Danuta
Szczawiński Ryszard
Rutowicz Tadeusz
Kusznierz Krystyna
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Gmina Grodków

5. Partnerstwa, związki międzygminne
W maju 1997 roku Gmina Grodków zawarła Partnerstwo z miastem Beckum w Niemczech.
W czerwcu 2008 roku Gmina Grodków podpisała akt partnerstwa z miastem Borszczów na
Ukrainie.
Prowadzimy również współpracę z miastami: Bohumin-Skrzeczoń (Czechy), La Celle Saint Cloud
(Francja), Heringsdorf (Niemcy).
Działania z partnerami zagranicznymi.
l.p.
1

2

Inicjatywa
„Wizyta nauczycieli z
Centrum Kształcenia
Praktycznego w
Szkole o podobnym
profilu w Beckum”
„Partnerstwo miast”

Partner zagraniczny
inicjatywy
Beckum, Niemcy

Data i miejsce
Opis działań podjętych
inicjatywy
w ramach inicjatywy
30.01–03.02.2018r. Sprawdzenie możliwości
Beckum
wymiany uczniów między
szkołami

Beckum Niemcy

11–13.02.2018r.
Beckum

Udział przedstawicieli miasta
Grodków w corocznym
karnawale organizowanym
z okazji Święta miasta
Beckum
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3.

3

4

5

„Partnerstwo miast”

Heringsdorf Niemcy

„Partnerstwo miast” –
w ramach
Marszałkowskiego
Budżetu
Obywatelskiego
„Zawody sportowe”

Borszczów Ukraina

„Partnerstwo miast”
– w ramach
Marszałkowskiego
Budżetu
Obywatelskiego
„Partnerstwo miast”
– w ramach
Marszałkowskiego
Budżetu
Obywatelskiego

Bohumin Czechy
Borszczów Ukraina
Beckum Niemcy

„Opolszczyzna w
filatelistyce”

Beckum Niemcy

Udział przedstawicieli miasta
Grodków w corocznym
święcie miasta Heringsdorf
22 – 25.03.2018r. Udział przedstawicieli miasta
Grodków
Borszczów w Jarmarku
Wielkanocnym (występy,
prezentacja tradycji
wielkanocnych)
25 – 27.05.2018r. Udział w meczu rewanżowym
Beckum
(piłka nożna) w Beckum
7-10.06.2018r.
Udział przedstawicieli miast
Grodków
partnerskich w obchodach 750
– lecia miasta Grodków
8–11.03.2018r.
Heringsdorf

Beckum Niemcy
12-13.IX.2018r.
Borszczów Ukraina
Grodków
Bohumin Czechy
Heringsdorf Niemcy
La Celle Saint Cloud
Francja
Beckum Niemcy
08 – 11.11.2018r.
Beckum

Udział przedstawicieli miast
partnerskich w dożynkach
gminnych

Udział przedstawicieli miasta
Grodków w wystawie
filatelistycznej.

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 polegających na:
a) gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu gminom informacji mających znaczenie dla
rozwoju społecznego i gospodarczego gmin,
b) prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej,
c) organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku,
d) występowanie do władz państwowych i samorządowych w sprawach mających znaczenie dla
rozwoju społecznego i gospodarczego gmin.
Członkami Związku Gmin Śląska Opolskiego jest 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.

Kod

1601033
1601043
1602033
1602043
1607013
1607063
1607073
1608013
1609073

Nazwa

Grodków (3)
Lewin Brzeski (3)
Głubczyce (3)
Kietrz (3)
Głuchołazy (3)
Otmuchów (3)
Paczków (3)
Dobrodzień (3)
Niemodlin (3)

2012
[osoba]
19 826
13 594
23 270
11 384
25 018
14 063
13 198
10 065
13 556

gminy bez miast na prawach powiatu
miejsce zamieszkania
stan na 31 XII
ogółem
2013
2014
2015
2016
2017
[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba]
19 699 19 620
19 511
19 388
19 376
13 498 13 389
13 299
13 175
13 064
23 144 23 012
22 776
22 658
22 527
11 292 11 281
11 221
11 129
11 043
24 726 24 493
24 254
24 064
23 962
13 903 13 890
13 803
13 746
13 634
13 161 13 097
12 945
12 819
12 770
10 051 10 030
10 003
10 030
9 983
13 480 13 459
13 417
13 354
13 305

2018
[osoba]
19 242
13 020
22 395
10 953
23 774
13 620
12 649
9 912
13 276

7. Tereny inwestycyjne
Po kilku latach starań o uwzględnienie nas w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Zarząd
Województwa Opolskiego wydał opinię w sprawie zmiany granic WSSE, która umożliwiła nam
złożenie wniosku do Ministerstwa.
27 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie
w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanawiające Podstrefę Grodków.
Obecnie jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielem Wałbrzyskiej Strefy oraz
z przedstawicielem z Centrum Obsługi Inwestora w Opolu.
W skład WSSE na terenie Gminy Grodków wchodzą 3 działki: 29, 45 i 106. Jest to obszar 9,4200ha.
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Na działce nr 29 Grodków I, najbardziej atrakcyjnej, przede wszystkim ze względu na swoje
położenie, spotykaliśmy się z wieloma potencjalnymi inwestorami. Jeden z nich zainwestował na
działce nieopodal i prowadzi tam działalność gospodarczą, dając nowe miejsca pracy. Firma Benix.
W 2018 r. działką zainteresowała się spółka AUSTROTHERM, która w 2019 r. finalizuje właśnie
kupno tej działki z zamiarem wybudowania zakładu produkcyjnego i zatrudnienia około 50 osób.
Rozwija się również działalność w obrębie węzła przy autostradzie A4. Powstały tam dwie stacje
paliw z miejscami parkingowymi. Inwestor planuje tam dalszy rozwój.
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II. SYTUACJA FINANSOWA GMINY
Budżet Gminy Grodków na 2018 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/320/17
Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2017 r.. Uchwała została przyjęta przy 10 głosach
ZA, 1 głos był PRZECIW, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pod poz. 3309
w dniu 27 grudnia 2017r.
1.Dochody zaplanowano w wysokości 83 934 755,67 zł
w tym:
bieżące 70 550 124,75 zł
majątkowe 13 384 630,92 zł
2.Wydatki na kwotę 98 256 546,61 zł
w tym:
bieżące 66 087 275,69 zł
majątkowe 32 169 270,92 zł
3. deficyt budżetu na kwotę 14 321 790,94 zł
W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz
przychodów. Zmiany dokonywane były w wyniku podejmowanych przez Radę Miejską uchwał
oraz w związku z Zarządzeniami Burmistrza.
W wyniku tych zmian:
-plan dochodów bieżących zwiększono o 3 275 807,36 zł,
poprzez zwiększenie:
1.planu dochodów własnych o 697 902,00 zł,
2. planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o 298 079,71 zł,
3. plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o 9 000 160,20 zł:
4. plan wydatków zmniejszono o 6 724 352,84 zł:
5. plan przychodów zmniejszono ogółem o 1 000 000,00 zł, rezygnując w 2018 roku z kredytu na
wkład własny w finansowaniu zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej natomiast wprowadzając do planu i zaciągając wyższy kredyt na wyprzedzające
finansowanie zadań. Zaciągnięto kredyt w wysokości 7 000 000,00 zł na zadania pn: Wdrażanie
strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy
Paczków oraz Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu
Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązczyce - ze względu na
przesunięcie terminu refundacji poniesionych przez Gminę wydatków. Kredyt zostanie spłacony
środkami – dotacjami z budżetu UE.
W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian plan budżetu gminy na koniec roku zamknął się
następująco:
1. plan dochodów 78 210 402,83 zł
w tym:
bieżące 73 825 932,11 zł
majątkowe 4 384 470,72 zł
2. plan wydatków 91 532 193,77 zł
w tym:
bieżące 70 534 728,93 zł
majątkowe 20 997 464,84 zł
3. deficyt budżetu 13 321 790,94 zł
4. plan przychodów 14 621 790,94 zł
5. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 7 621 790,94 zł
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Planowany w uchwale budżetowej na 2018 rok deficyt budżetu, w wyniku wprowadzonych w ciągu
roku zmian, został zmniejszony w planie o kwotę 1 000 000,00 zł (z kwoty 14 321 790,94 zł do
kwoty 13 321 790,94 zł). Natomiast w wykonaniu wyniósł 8 613 280,22 zł.
W związku z nieterminowym przekazywaniem refundacji poniesionych przez Gminę Grodków
wydatków na zadania inwestycyjne (powinien być niższy o kwotę 7 000 000,00 zł). Na dzień
15 maja 2019 r. wpłynęło 5 500 000, 00 zł.
I. Dochody budżetu -wykonanie 78 534 814,78 zł, tj. 100,41%.
Dochody bieżące - wykonanie 74 061 510,71 zł tj. 100,32% ,
Na osiągnięte przez Gminę Grodków 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
3 288 173,70 zł (w roku 2017 była to kwota 3 178 733,72 zł).
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły ogółem:
3 151 074,64 zł,
z tego przypada na:
• podatek od nieruchomości 2 782 318,24 zł (w 2017 r. 2 696 693,39 zł)
• podatek od środków transportowych 68 756,40 zł (w 2017 r. 346 741,27 zł)
Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły ogółem 137 099,06 zł,
z tego przypada na:
• podatek od nieruchomości 122 699,06 zł (w 2017 r. 122 699,06 zł)
• podatek od środków transportowych 14 400,00 zł (w 2017 r. 12 600,00 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 2018 roku wyniosły razem 109 383,40 zł (tj. 0,25 % należnych podstawowych dochodów
podatkowych),
•podatek od nieruchomości 69 371,96 zł (55 wniosków), w 2017 r. -30 871,30 zł.
w tym:
•podatek rolny 9 691,97 zł (38 wniosków), w 2017 r.- 2 791,27 zł.
•podatek leśny 77,47 zł (8 wniosków), w 2017 r.- 63,00 zł.
•rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności- podatek od nieruchomości (1 wniosek) –
30 242,00 zł (I kw. 2019 r.)
W rozbiciu na rodzaje dochodów bieżących, wykonanie w stosunku do ustalonego planu
zrealizowano następująco:
•dochody własne - 101,55% ,
•subwencje z budżetu państwa - 100,00%,
•dotacje na zadania zlecone 99,01%, zadania powierzone 0,00% i zadania własne bieżące – 97,65%,
•dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego–102,99%,
•środki z różnych źródeł na zadania bieżące – 95,17% .
Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych (plan na początek roku) na kwotę 12 775 120,00 zł wykonano w
106,35%, (w 2017 roku w 102,27%). Ponad pierwotny plan wpłynęła kwota 811 841,00 zł.
W porównaniu z 2017 r. nastąpił znaczny wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych, o kwotę 1 307 592,00 zł .
18

Nastąpił również wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
o kwotę 69 691,24 zł.
W dochodach bieżących wykonanie ponad zakładany plan uzyskano z następujących tytułów:
-wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego,
-udziałów w podatku dochodowym od fizycznych i od osób prawnych,
-podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
-opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych,
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
-opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
-odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
-odsetek od środków na rachunkach bankowych,
-opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ponad plan wykonano również dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
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,
-wpływy z grzywien mandatów wystawianych przez Straż Miejską,
-opłaty targowej, najmu i dzierżawy,
- różnych opłat w placówkach oświatowych.
Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wyniosło 102,24 % 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.104,24%,
- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wyk. 140,42%,
- z podatku leśnego – wyk.103,16% (wpłata zaległości na kwotę 40,44 zł),
- z podatku od środków transportowych – wyk.108,74% (wpłata zaległości na kwotę 40 097,18 zł),
- z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – wyk. 106,12%,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – wyk.102,80%,
- z opłaty skarbowej – wyk.108,25%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wyk.100,09%.
Wykonanie poniżej zakładanego planu wykazują:
- z podatku rolnego –wyk.97,85% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 43 137,41 zł,
natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 77 033,99 zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości- wyk. 99,52% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę
89 892,60 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 135 315,56 zł).
W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2018 r. nastąpił wzrost realizacji podstawowych
dochodów podatkowych o kwotę 1 715 847,21 zł.
Najwyższy wzrost wystąpił we wpływach: z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
– 1 307 592,00 zł, a następnie podatku od nieruchomości – 249 349,79 zł, udziału w podatku od
osób prawnych – 69 691,24 zł, opłaty eksploatacyjnej – 53 965,42 zł, podatku od środków
transportowych – 48 724,85 zł, podatku leśnego 2 999,21 zł, opłaty skarbowej – 5 427,90 zł.
Natomiast nastąpił spadek wpływów z podatku rolnego – 5 979,75 zł, podatku od czynności
cywilnoprawnych – 7 164,80 zł oraz podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty
podatkowej – 8 758,65 zł.
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Należne gminie podstawowe dochody podatkowe przypadające na jednego mieszkańca wzrosły
z kwoty 1 508,19 zł za 2017 r. do kwoty 1 604,16 zł (o 95,97 zł),
Zrealizowane dochody podatkowe. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty
1 342,62 zł, za 2017 r. do kwoty 1 429,32 zł (o 86,70 zł).
W 2018 r. zostały ściągnięte zaległości w podatkach w wysokości 173 167,63 zł, natomiast
powstały zaległości z bieżącego roku w wysokości 245 070,34 zł. Ściągalność podatków
kształtowała się na średnio na poziomie 98,08% (w 2017 r.-97,98%, w 2016 r.-97,72%).
Powyższe zrealizowano na podstawie:
-uchwały Nr XXXIII/314/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz
określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.
-uchwały Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie
określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego
podatku.
Wysokość podatku rolnego zależna jest od ceny 1 q żyta średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów ogłaszanej przez GUS. W 2018 roku Rada Miejska nie obniżała ceny żyta będącej
podstawą do wymiaru podatku rolnego.
Wysokość podatku leśnego zależna jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku ogłaszana
przez GUS. W 2018 roku Rada Miejska nie obniżała ceny drewna będącej podstawą do wymiaru
podatku rolnego.
Stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pozostają
niezmienione od 2012 roku..
Stawki są znacznie niższe niż stawki maksymalne oraz niższe niż w wielu ościennych Gminach.
Wzrost dochodów podatkowych generowany jest poprzez zwiększenie powierzchni
opodatkowanej. Jest to wynikiem powstawania nowych budynków, budowli oraz zabudowywania
większej ilości gruntów.
Stale monitorujemy kompletność i prawidłowość opodatkowywania oraz stan zaległości.
Podejmujemy również różnego rodzaju czynności egzekucyjne.
Dochody majątkowe - wykonanie 4 473 304,07 zł tj. 102,03% ,
W rozbiciu na rodzaje dochodów majątkowych, wykonanie procentowe w stosunku do ustalonego
planu kształtuje się następująco:
• dochody ze sprzedaży majątku – 88,78%,
• dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 21,95%, zapowiadana zmiana przepisów wpłynęła na niskie wykonanie,
• dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne – 104,53%, w ostatnich dniach
grudnia wpłynęły kwoty refundacji nie wprowadzone do planu 2018 r.
II. Wydatki budżetu - wykonanie 87 148 095,00 zł, tj. 95,21%.
Wydatki bieżące -wykonanie - 67 718 084,74 zł tj. 96,01% ,
W tym m.in. wydatki jednostek budżetowych 42 426 299,05 zł (w 2017 r. -39 764 405,68 zł),
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 27 127 194,65 zł, (2017 r.
24 682 912,73 zł, co stanowi wzrost o 2 000 444 zł, z tego 1 000 864 zł. środki na oświatę), oraz
wydatki na obsługę długu gminy 18 563,61 zł (2017 r. 12 297,40 zł).
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrosły w porównaniu z rokiem
ubiegłym o kwotę 217 611,45 zł.
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Wydatki budżetu 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.
W 2018 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała
nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie
6 343 425,97 zł. Ograniczenia wynikające z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
zostały w pełni zachowane.
Wydatki majątkowe -wykonanie 19 430 010,26 zł tj. 92,54%
w tym: wydatki na inwestycje 17 367 851,59 zł, z tego 11 347 127,14 zł na programy finansowane
z udziałem środków unijnych.
W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 1 567 454,58 zł,
w tym rezerwa inwestycyjna 603 675,34 zł. Wynika to z przesunięcia realizacji inwestycji na
2019 rok, w tym głównie inwestycji z dofinansowaniem z programów Unii Europejskiej pn.
Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie, a także z oszczędności na zadaniach realizowanych w 2018 r.
III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.
Wynik budżetu za 2018 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu to
deficyt budżetu w kwocie 8 613 280,22 zł, który pomniejszył skumulowaną nadwyżkę z lat
poprzednich. Po zamknięciu roku 2018 skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 1 255 059,54 zł.
Wynik 2018 roku na przychodach i rozchodach wyniósł 5 700 000 zł i zwiększył wolne środki,
które po zamknięciu roku osiągnęły kwotę 7 679 501,02 zł.
Rozchody budżetu, czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w 2018 r.
zostały zrealizowane w kwocie 1 300 000,00 zł.
Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wraz z obsługą długu za 2018 r. to
kwota 1 318 563,61 zł , odniesiona do wykonanych dochodów stanowi 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 19 927 525,63 zł, na poziomie 99,01%
zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki.
V. Dotacje udzielone z budżetu gminy.
•dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 357 601,81 zł (na zadania bieżące
2 862 419,40 zł i na zadania majątkowe 1 495 182,41 zł) w tym:
•dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 038 428,82 zł (na zadania
bieżące 2 694 925,23 zł i na zadania majątkowe 343 503,59 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 – 525 202,63 zł,
- dotacje celowe na sport z ustawy o sporcie – 233 000,00 zł,
- dotacje celowe na konserwację zabytków – 87 627,21 zł,
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- 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 – 1 808 939,15 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 - 343 503,59 zł
- dotacje celowe: na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Wierzbnik – kwota
2 356,24 zł.
W oparciu o art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Rada Miejska
w Grodkowie Uchwałą Nr X/86/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków. Na podstawie w/w uchwały
przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji. W ramach 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 590 557,09 zł w całości pochodzących
z funduszu sołeckiego Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 583 935,60 zł, z tego
z przeznaczeniem na:
• wydatki bieżące kwoty 302 072,31 zł, realizując 68 zadań,
• wydatki majątkowe kwoty 281 863,29 zł, realizując 26 zadań.
VII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.
Rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy następujących jednostkach: PSP nr 1, PSP nr 3
w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, PSP w Jędrzejowie, PP Nr 2 w Grodkowie, PP
w Wierzbniku, PP w Kopicach. Źródłami dochodów są wpłaty rodziców za żywienie dzieci
w przedszkolach i świetlicach szkolnych. Dochody przeznaczone zostały na wydatki bieżące
związane z żywieniem.
VIII. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę oraz prognoza ich spłaty, informacja
o udzielonych przez gminę poręczeniach i okres ich obowiązywania.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi
7 679 501,02 zł, z tego kwota 7 000 000,00 zł podlega wyłączeniu bo jest to kredyt na
wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej.
Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2018 roku to 0,87%.
Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń Spółce GRODWIK to kwota 1 365 396 zł,
na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków".
Do tej pory z tytułu udzielonych poręczeń Gmina nie ponosiła żadnych wydatków, Spółka
GRODWIK terminowo spłaca zobowiązania.
Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek i udzielonych poręczeń
oraz prognozę ich spłaty przedstawia tabela 10.Zobowiązania finansowe gminy z tytułu
zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych poręczeń oraz prognoza ich spłaty.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw
i usług.
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Podstawowe wskaźniki
Lp.
A
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.

3.1
3.2
4.
B
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
2.
3.
4.
5.
6.
C
1.
1.1
1.2
2
D

Treść
Stan finansów
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
dochody własne
dochody ogółem
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
wydatki majątkowe
wydatki ogółem
Zadłużenie ogółem
w tym:
wyłączone z długu - refundacja wydatków poniesionych na zadania
realizowane z udziałem środków z UE
dług gminy
poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia
Wykonanie budżetu gminy
wykonanie dochodów
w tym:
dymanika PIT
wykonie PIT za 2018
wykonie PIT za 2017
dynamika CIT
wykonie CIT za 2018
wykonie CIT za 2017
wykonanie wydatków
wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)
dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy
dochody z majątku gminy- bieżące
dochody ze sprzedaży majątku gminy
Wykonanie wydatków inwestycyjnych
wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu
wykonanie
plan
inwestycje w ramach projektów UE
Wieloletnia prognoza finansowa
harmonogram spłat i obsługi zadłużenia wg kredytów zaciągniętych na
koniec roku
rok 2019
harmonogram spłat i obsługi zadłużenia wg kredytów planowanych do
zaciągnięcia w 2019 roku
rok 2020
rok 2021
rok 2022
potencjalne zobowiązania - poręczenia na koniec roku
potencjalne zobowiązania - poręczenia na koniec I kw. 2019
prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata
wskaźnik dopuszczalny
rok 2019
rok 2020
rok 2021

2018 r.
41,84%
32 862 671,83
78 534 814,78
22,30%
19 430 010,26
87 148 095,00
7 679 501,02
7 000 000,00
679 501,02
8 255 059,54

78 534 814,78
110,65%
13 586 961,00
12 279 369,00
125,15%
346 836,99
277 145,75
87 148 095,00
6 343 425,97
3 926 369,37
1 600 564,53
543 422,25

92,54%
19 430 010,26
20 997 464,84
11 347 127,14

7 679 501,02

5 533 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
1 365 396,00
0,00

8,79%
7,90%
7,07%
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rok 2022
wskaźnik planowany
rok 2019
rok 2020
rok 2021
rok 2022

6,98%
2,49%
0,00%
2,58%
2,56%
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III. ZADANIA INWESTYCYJE, FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Rok
rozp/
zakoń

Planowana
wartość
całego
zadania

1.

Budowa chodnika
we wsi Gnojna

2017 2018

948 203,60

2.

Budowa chodnika
przy drogach
powiatowych

2018

200 000,00

3.

Przebudowa drogi
powiatowej nr
1518 O Wójtowice
- Jaszów - II etap
2018
odcinek Strzegów Bogdanów od km
6+234 do km
9+842

2 571 128,00

4.

5.

Droga gminna
Przylesie Dolne

Przebudowa
ul. Mickiewicza
w Grodkowie

2017 2018

20172018

Środki
wydatkowane
w 2018 r.

Zakres rzeczowy

Zadanie zrealizowane zostało przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu przy pomocy finansowej
Gminy
Grodków.
Umowa
z
Zarządem
Województwa o dofinansowanie zadania przez
445 000,00
Gminę Grodków zawarta w dniu 03.04.2018r.
Termin wykorzystania dotacji na zadanie zgodnie
z umową z Zarządem Województwa do 21.12.2018r.
Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r.
Zadanie zrealizowane zostało przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Brzegu przy pomocy finansowej
Gminy Grodków. Budowa chodnika w drodze
powiatowej 15050 w Żelaznej. Umowa z Zarządem
123 279,74 Powiatu Brzeskiego o dofinansowanie zadania przez
Gminę Grodków zawarta w dniu 16.04.2018r.
Termin realizacji zadania zgodnie z umową
z Zarządem Powiatu do 15.11.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.
Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Brzegu przy pomocy finansowej
Gminy Grodków. Umowa z Zarządem Powiatu
Brzeskiego o dofinansowanie zadania przez Gminę
700 000,00 Grodków zawarta w dniu 26.04.2018r. Kwota
dofinansowania 700.000,00 zł. Termin realizacji
zadania zgodnie z umową z Zarządem Powiatu do
30.10.2018r. Zadanie zostało wykonane oraz
rozliczone w 2018r.

638 636,30

W 2017r. opracowano dokumentację projektową.
W 2018r. przeprowadzono procedurę przetargową,
wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu
600 068,57 24.05.2018r. zawarto umowę na wykonanie zadania.
Termin wykonania zadania zgodnie z umową
z wykonawcą robót - 22.10.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.

1 070 000,00

W 2017r. opracowano dokumentację projektową.
W 2018r. przeprowadzono procedurę przetargową,
wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu
24.05.2018r. zawarto umowę na wykonanie zadania.
Termin wykonania zadania zgodnie z umową
z wykonawcą robót 28.09.2018r. W kwietniu 2018r.
złożono wniosek o dofinansowanie zadania
1 046 787,14
z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W dniu
27.11.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie
zadania z Wojewodą Opolskim na kwotę
565 940,40 zł. Zadanie zostało wykonane oraz
rozliczone w 2018r.
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6.

Przebudowa
ul. Opolskiej
w Grodkowie

2018

7.

Droga gminna
Żelazna

2018 2020

8.

Droga dojazdowa
do gruntów
rolnych Głębocko

20162018

9.

Budowa dróg
wewnętrznych
w Tarnowie
Grodkowskim

10.

Instalacja
elektryczna
oświetlenia
ewakuacyjnego

11.

Wyposażenie
budynku Urzędu
w system
sygnalizacji
pożarowej
i gaśnice

12.

Rozbudowa części
garażowej wraz
z jej kompleksową
termomodernizacją
2018
Jednostki
RatowniczoGaśniczej
w Grodkowie

20172018

2018

2018

13 407,00

517 220,00

W 2018r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji
projektowej oraz w dniu 24.05.2018r. zawarto
umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową
z wykonawcą - 28.09.2018r. Dokumentacja została
13 407,00 wykonana i odebrana. W 2018r. złożono wniosek
o dofinansowanie zadania z Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019. Wnioskowana kwota dofinansowania
975 233,55 zł. Wniosek oczekuje na decyzję
o dofinansowaniu.
W 2018r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji
projektowej oraz w dniu 10.04.2018r. zawarto
umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
17 220,00
Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową
z wykonawcą - 31.12.2018r. Dokumentacja została
wykonana i odebrana.

901 890,60

W 2016r. opracowano dokumentację projektową.
W 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie do
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W 2018r.
otrzymano decyzję o przyznaniu dofinansowania.
W 30.07.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie
zadania z Marszałkiem Województwa Opolskiego 881 362,08 kwota
dofinansowania
221 750,00 zł.
Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono
wykonawcę robót oraz w dniu 06.06.2018r. zawarto
umowę na wykonanie zadania. Termin wykonania
zadania zgodnie z umową z wykonawcą robót 28.09.2018r. Zadanie zostało wykonane oraz
rozliczone w 2018r.

558 312,70

W 2017r. opracowano dokumentację projektową.
W 2018r. przeprowadzono procedurę przetargową,
wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu
532 093,85 07.05.2018r. zawarto umowę na wykonanie zadania.
Termin wykonania zadania zgodnie z umową
z wykonawcą robót - 28.09.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.

32 100,00

W 2018r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz
w dniu 27.02.2018r. zawarto umowę na realizację
31 805,73
zadania. Termin realizacji zadania - 16.04.2018r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.

7 000,00

W 2018r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji
projektowej oraz w dniu 22.02.2018r. zlecono
opracowanie dokumentacji projektowej. Termin
3 690,00
wykonania dokumentacji zgodnie ze zleceniem 30.03.2018r.
Dokumentacja została wykonana
i odebrana.

80 000,00

Zadanie realizowane jest przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej. W dniu 10.05.2018r.
Zawarto porozumienie w sprawie przekazania
środków finansowych na na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia
Państwowej
Straży
Pożarnej
50 000,00
z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu
budowlanego na rozbudowę części garażowej wraz
z jej kompleksową termomodernizacją Jednostki
Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
w Grodkowie.
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13.

14.

15.

Ocieplenie ścian
i dachu budynku
PSP w Kolnicy

2018

Ocieplenie dachu
wraz z wymianą
2018
pokrycia PSP
w Jędrzejowie
Przebudowa
budynku
gimnazjum przy ul.
2017Mickiewicza na
2019
przedszkole
publiczne dokumentacja

16.

Przebudowa
budynku w
Kopicach 32A na
przedszkole
publiczne

17.

Budowa zejścia do
Parku
2018
Jubileuszowego od
strony ul. Jagiełły

18.

Oświetlenie
uliczne w
niektórych
miejscowościach
Gminy Grodków etap II

19.

Oświetlenie placu
przydworcowego
w Grodkowie

20.

Oświetlenie
skrzyżowań
obwodnicy
2015 Grodkowa - etap I 2018
- z ul. Wrocławską
i ul. Otmuchowską

2017 2018

20162018

2018

14 460,00

93 192,00

935 158,46

487 348,00

6 000,00

1 150 680,00

W 2018r. wyłoniono wykonawców dokumentacji
projektowej oraz audytu energetycznego. W dniu
11.01.2018r. zlecono opracowanie dokumentacji
projektowej. Termin wykonania dokumentacji
14 460,00 zgodnie ze zleceniem - 15.03.2018r. W dniu
08.01.2018r.
zlecono
opracowanie
audytu
energetycznego. Termin wykonania audytu zgodnie
ze zleceniem - 15.02.2018r. Dokumentacja została
wykonana i odebrana.
W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu
08.06.2018r. zawarto umowę na realizację zadania.
93 191,17
Termin realizacji zadania - 31.08.2018r. Zadanie
zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r.
W 2018r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji
projektowej oraz w dniu 28.02.2018r. zawarto
umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
35 000,00
Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową
z wykonawcą - 31.12.2018r. Dokumentacja została
wykonana i odebrana.
W 2017r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji
projektowej oraz w dniu 22.05.2017r. zawarto
umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową
484 028,22 z wykonawcą - 28.02.2018r. W 2018r. wyłoniono
wykonawcę robót oraz w dniu 14.09.2018r. zawarto
umowę na realizację zadania. Termin realizacji
zadania - 30.11.2018r. Zadanie zostało wykonane
oraz rozliczone w 2018r.
W 2018r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji
projektowej oraz w dniu 24.09.2018r. zawarto
umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
6 000,00
Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową
z wykonawcą - 31.12.2018r. Dokumentacja została
wykonana i odebrana.
W latach 2016-2017 opracowano dokumentację
projektową dla zadania. W 2018r. przeprowadzono
procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót
oraz w dniu 02.05.2018r. zawarto umowę na
wykonanie zadania. Termin wykonania zadania
1 026 368,25 zgodnie z umową z wykonawcą robót - 15.11.2018r.
Miejscowości etapu II: Bąków, Bogdanów, Gnojna,
Jędrzejów, Kolnica, Mikołajowa, Osiek Grodkowski,
Wojnowiczki, Wójtowice, Żelazna, Grodkówul. Polna, ul. Traugutta, ul. Klubowa. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.

28 000,00

24.09.2018r. zlecono opracowanie dokumentacji
projektowej. W 2018r. wyłoniono wykonawców
27 405,53 robót oraz zawarto umowy na wykonanie zadania.
Termin wykonania zadania zgodnie 14.12.2018r.
Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r.

128 422,60

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu przy pomocy finansowej
Gminy Grodków. Umowa o przekazanie dotacji
celowej z Zarządem Województwa zawarta w dniu
43 847,55
23.04.2018r. Termin wykorzystania dotacji na
zadanie zgodnie z umową z Zarządem Województwa
do 31.12.2018r. Zadanie zostało wykonane oraz
rozliczone w 2018r.
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21.

Oświetlenie
skrzyżowania
obwodnicy
Grodkowa
z ul. Wrocławską

2018

3 000,00

W dniu 27.09.2018r. zlecono geodecie wytyczenie
2 483,00 linii kablowej zasilającej oświetlenie. Zadanie
zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r.

22.

Kontenerowa
świetlica wiejska
w Bogdanowie

2018

190 000,00

189 523,00

23.

Świetlica
Głębocko

2018

90 500,00

90 218,47

24.

Wymiana pokrycia
dachowego na
2018
świetlicy wiejskiej
w Młodoszowicach

67 500,00

55 883,73

25.

Boisko Starowice

2018

518 200,00

511 057,84

26.

Analiza finansowa
budowy
i eksploatacji
basenu
w Grodkowie

2018

27 800,00

27 675,00

27.

Budowa basenu
w Grodkowie

2018

20 000,00

18 999,81

W 21.05.2018r. zlecono opracowanie dokumentacji
projektowej. W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót
oraz w dniu 31.10.2018r. zawarto umowę na
wykonanie zadania. Termin wykonania zadania
zgodnie z umową z wykonawcą robót - 31.12.2018r.
Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r.
W 21.05.2018r. zlecono opracowanie dokumentacji
projektowej. W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót
oraz w dniu 16.08.2018r. zawarto umowę na
wykonanie zadania. Termin wykonania zadania
zgodnie z umową z wykonawcą robót - 15.11.2018r.
Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r.
W 2018r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz
w dniu 24.04.2018r. zawarto umowę na realizację
zadania. Termin realizacji zadania - 31.07.2018r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
W 2018r. Opracowano zmianę do dokumentacji
projektowej. W 2018r. przeprowadzono procedurę
przetargową, wyłoniono wykonawcę robót oraz
02.07.2018r. zawarto umowę na wykonanie zadania.
Termin wykonania zadania 30.112018r. Zadanie
zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r.
W 2018r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz
w dniu 17.05.2018r. Zawarto umowę na opracowanie
analizy budowy i eksploatacji basenu w Grodkowie.
Termin realizacji zadania 06.06.2018r. Zadanie
zrealizowane i rozliczone.
W 2018r. wyłoniono wykonawcę Programu
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz w dniu
06.11..2018r. zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji. Termin wykonania PFU zgodnie
z umową z wykonawcą 15.12.2018r. Dokumentacja
została wykonana i odebrana.

Zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej

Lp.

1.

2.

Nazwa zadania
inwestycyjnego
Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej w Gminie
Grodków - etap II Kopice i Kopice Leśnica - część I
Termomodernizacja
obiektów użyteczności
publicznej na terenie
Subregionu
Południowego: świetlica
wiejska w Goli
Grodkowskiej i remiza
OSP Gałązczyce

Rok
rozp/
zakoń.

20172019

20142018

Planowana
wartość
całego
zadania

4 100 000,00

1 290 702,20

Środki
wydatkowane
w 2018 r.

Zakres rzeczowy

22 730,41

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.

1 245 855,44

Projekt współfinansowany w ramach RPO WO
na lata 2014-2020, dof. 85% koszt. kwalif.
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.02.0116-0015/17-00 z dn. 06.12.2017r. Zadania:
świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza
OSP Gałązczyce zostały wykonane w 2018r.
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3.

4.

Wdrażanie strategii
niskoemisyjnych
w Subregionie
2015Południowym na terenie 2018
Gminy Grodków
i Gminy Paczków

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

20182019

11 500 000,00 9 877 679,06

Projekt współfinansowany w ramach RPO WO.
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.0116-0002/16-00 z dn. 30.06.2016r. Refundacja
z RPO WO na lata 2014 -2020 w wys. 85% k.k.,
w tym: w 2017 r. refundacja -702.880,41zł.
W 2018r. zostały zakończone
zadania:
Przebudowa budynku dworca, Przebudowa
placu przydworcowego, Przebudowa ulicy
Sportowej
od
ul.
Warszawskiej
do
ul. Kasztanowej, Przebudowa ulicy – pierzei
Rynek, Budowa ścieżek rowerowych na terenie
gminy Grodków.

977 325,00

Wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na
lata 2014-2020 złożony w dn. 28.03.2018r.,
Projekt został pozytywnie oceniony oraz
wybrany
do
dofinansowania.
Umowa
o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa
Opolskiego zawarta została w dniu 10.10.2018r.
Planowana refundacja do 63,63% k.k. Zadanie
w
trakcie
przygotowania
procedury
przetargowej na wykonawstwo robót.

615,00

5.

Budowa Sali spotkań
we wsi Więcmierzyce

20142019

807 157,00

1 230,00

6.

Rewitalizacja Ratusza
w Grodkowie

20132019

5 102 191,20

28 645,00

7.

Utworzenie skateparku
w Grodkowie

20172018

180 000,00

170 372,23

Wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na
lata 2014-2020 złożony w dn. 28.03.2018 r.,
Projekt został pozytywnie oceniony oraz
wybrany
do
dofinansowania.
Umowa
o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa
Opolskiego zawarta została w dniu 18.10.2018r.
Planowana refundacja do 63,63% k.k. Zadanie
w
trakcie
przygotowania
procedury
przetargowej na wykonawstwo robót.
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). Termin realizacji projektu do
dnia 30.09.2019r. W 2018r. zaktualizowano
dokumentację projektową w zakresie uzgodnień
konserwatorskich i prac restauratorskich.
W 2018r.
przeprowadzono
procedurę
przetargową, wyłoniono wykonawcę robót oraz
7 grudnia 2018r. zawarto umowę na wykonanie
zadania.
Termin
wykonania
zadania
31.08.2019r.
Projekt współfinansowany w ramach PROW na
lata 2014-2020. Planowana refundacja- 63,63%
k.k. w 2019 r. w wys. 94.655,000zł. Zadanie
zostało wykonane w 2018r.
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Przykładowe realizacje

Dworzec w Grodkowie

Skatepark w Grodkowie
30

Remiza OSP w Gałązczycach

Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej

31

Ulica Sportowa od ul. Warszawskiej do ul. Kasztanowej

Ścieżka rowerowa
32

Zadania realizowane w sołectwach
1) Fundusz sołecki

Lp.

1.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Bogdanów Zadaszenie płyty
tanecznej (zakup +
usługa)

Rok
rozp/
zakoń

2018

Planowana
wartość
całego
zadania

8 618,28

10 000,00

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
05.07.2018r.
zlecono
opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie ze zleceniem 9 999,69 31.07.2018r.
W 2018r. wyłoniono
wykonawcę robót oraz w dniu 29.10.2018r.
zlecono
wykonanie
zadania.
Termin
wykonania zadania zgodnie ze zleceniem 14.12.2018r. Zadanie zostało wykonane oraz
rozliczone w 2018r.

2.

3.

Jeszkotle Ogrodzenie
świetlicy wiejskiej

2018

9 000,00

4.

Kobiela Doprowadzenie
energii elektrycznej
do toalet
znajdujących się
obok świetlicy

2018

1 500,00

6.

Kopice - Remont
świetlicy wiejskiej

Osiek Grodkowski Remont świetlicy
wiejskiej
(materiały+usługa)

2018

2018

Zakres rzeczowy

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
05.06.2018r. zawarto umowę na opracowanie
8 017,00 dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową z wykonawcą
- 14.09.2018r.
Dokumentacja została
wykonana i odebrana.

Gola Grodkowska Remont budynku
2018
gospodarczego (była
remiza)

5.

Środki
wydatkowane
w 2018 r.

W 2018r. wyłoniono wykonawcę oraz w dniu
10.08.2018r. zlecono wykonanie zadania.
9 000,00 Termin wykonania zadania zgodnie ze
zleceniem - 20.09.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.
W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
07.06.2018r.
zlecono
opracowanie
1 500,00 dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie ze zleceniem 14.12.2018r. Dokumentacja została wykonana
i odebrana.

8 400,00

W 2018r. wyłoniono wykonawcę oraz w dniu
25.05.2018r. zlecono wykonanie zadania.
8 391,27 Termin wykonania zadania zgodnie ze
zleceniem - 30.07.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.

28 917,38

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
05.07.2018r.
zlecono
opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie ze zleceniem 28 700,00 31.07.2018r.
W 2018r. wyłoniono
wykonawcę robót oraz w dniu 02.10.2018r.
zawarto umowy na wykonanie zadania.
Termin
wykonania
zadania
zgodnie
z umowami - 19.10.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.
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7.

8.

9.

10.

11.

Strzegów - Remont
świetlicy wiejskiej

2018

Tarnów Grodkowski
- Projekt oraz
2018
budowa altany przy
świetlicy wiejskiej

Wojsław - Remont
dachu nad tarasem
przy świetlicy
wiejskiej

Żelazna - Budowa
altanki z grillem
przy świetlicy

Gałązczyce Doposażenie placu
zabaw

2018

2018

2018

15 267,83

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
05.06.2018r. zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową - 14.09.2018r.
15 267,46
W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót oraz
w dniu 29.10.2018r. zlecono wykonanie
zadania. Termin wykonania zadania zgodnie
ze zleceniem - 14.12.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.

22 000,00

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
30.05.2018r. zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową - 31.08.2018r.
21 999,96
W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót oraz
w dniu 22.10.2018r. zlecono wykonanie
zadania. Termin wykonania zadania zgodnie
ze zleceniem - 14.12.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.

14 209,79

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
05.07.2018r.
zlecono
opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie ze zleceniem 13 907,00 31.07.2018r.
W 2018r. wyłoniono
wykonawcę robót oraz w dniu 30.10.2018r.
zlecono
wykonanie
zadania.
Termin
wykonania zadania zgodnie ze zleceniem 14.12.2018r. Zadanie zostało wykonane oraz
rozliczone w 2018r.

10 000,00

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
30.05.2018r. zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową - 31.08.2018r.
9 999,99
W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót oraz
w dniu 29.10.2018r. zlecono wykonanie
zadania. Termin wykonania zadania zgodnie
ze zleceniem - 14.12.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.

6 595,95

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
30.05.2018r. zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową - 31.08.2018r.
6 595,10
W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót oraz
w dniu 26.10.2018r. zlecono wykonanie
zadania. Termin wykonania zadania zgodnie
ze zleceniem - 14.12.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.
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12.

13.

14.

Gierów Doposażenie placu
zabaw

Gnojna Doposażenie placu
zabaw

Gola Grodkowska Doposażenie placu
zabaw

15.

Jędrzejów Utwardzenie
i doposażenie placu
zabaw

16.

Kopice - Budowa
wiaty drewnianej
wraz z
utwardzeniem na
placu zabaw

17.

Polana - Budowa
wiaty na placu
zabaw

18.

Wierzbna Doposażenie placu
zabaw

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

6 400,00

W 2018r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz
w dniu 20.08.2018r. zlecono realizację
6 200,00 zadania.
Termin
realizacji
zadania
19.10.2018r.
Zadanie
zrealizowane
i rozliczone.

20 000,00

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
27.03.2018r.
zlecono
opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową - 15.05.2018r.
20 000,00
W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót oraz
w dniu 04.07.2018r. zlecono wykonanie
zadania. Termin wykonania zadania zgodnie
ze zleceniem 05.10.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.

6 205,33

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
30.05.2018r. zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018r.
6 204,24
W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót oraz
w dniu 9.10.2018r. zlecono wykonanie
zadania. Termin wykonania zadania zgodnie
ze zleceniem 14.12.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.

20 000,00

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
30.05.2018r. zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018r.
20 000,00 W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót oraz
dostawcę wyposażenia oraz w dniu
11.09.2018r. zlecono wykonanie zadania.
Termin wykonania zadania zgodnie ze
zleceniem 14.12.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.

22 282,10

W 2018r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz
w dniu 19.10.2018r. zlecono realizację
22 282,00 zadania.
Termin
realizacji
zadania
20.12.2018r.
Zadanie
zrealizowane
i rozliczone.

9 776,77

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
05.06.2018r. zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową 14.09.2018r.
9 776,10
W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót oraz
w dniu 19.10.2018r. zlecono wykonanie
zadania. Termin wykonania zadania zgodnie
ze zleceniem 20.12.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r..

7 000,00

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
6 993,90 30.05.2018r. zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018r.
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W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót oraz
w dniu 09.10.2018r. zlecono wykonanie
zadania. Termin wykonania zadania zgodnie
ze zleceniem 14.12.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.

19.

Wierzbnik - Zakup
stołu (wraz
z montażem) do
tenisa stołowego

20.

Więcmierzyce Utwardzenie terenu
na placu zabaw

21.

Wojnowiczki Doposażenie placu
zabaw

22.

Wójtowice Doposażenie placu
zabaw

2018

2018

2018

2018

5 000,00

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
30.05.2018r. zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018r.
4 962,80
W 2018r. wyłoniono dostawcę oraz w dniu
09.10.2018r. zlecono wykonanie zadania.
Termin wykonania zadania zgodnie ze
zleceniem 14.12.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.

17 462,02

W 2018r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz
w dniu 28.08.2018r. zlecono realizację
17 462,00 zadania.
Termin
realizacji
zadania
20.09.2018r.
Zadanie
zrealizowane
i rozliczone.

4 600,00

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
30.05.2018r. zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018r.
4 591,10
W 2018r. wyłoniono dostawcę oraz w dniu
09.10.2018r. zlecono wykonanie zadania.
Termin wykonania zadania zgodnie ze
zleceniem 14.12.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.

6 000,00

W 2018r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz
w dniu 28.08.2018r. zlecono realizację
5 999,10 zadania.
Termin
realizacji
zadania
19.10.2018r.
Zadanie
zrealizowane
i rozliczone.

23.

Zielonkowice Doposażenie placu
zabaw

2018

7 500,00

24.

Żarów - Elementy
siłowni zewnętrznej
(zakup+montaż)

2018

6 299,09

W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
30.05.2018r. zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018r.
7 499,10
W 2018r. wyłoniono dostawcę oraz w dniu
09.10.2018r. zlecono wykonanie zadania.
Termin wykonania zadania zgodnie ze
zleceniem 14.12.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.
W
2018r.
wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji projektowej oraz w dniu
30.05.2018r. zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji.
Termin
wykonania
dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018r.
6 298,10
W 2018r. wyłoniono dostawcę oraz w dniu
09.10.2018r. zlecono wykonanie zadania.
Termin wykonania zadania zgodnie ze
zleceniem 14.12.2018r. Zadanie zostało
wykonane oraz rozliczone w 2018r.
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2) Prace melioracyjne oraz remontowe
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zakres rzeczowy
Melioracje - Konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych
i przepustów na terenie Gminy Grodków
Gnojna - bieżący remont rowów gminnych
4
Fundusz Sołecki 2018r. wsi Gnojna.
Jaszów - bieżąca konserwacja rowów gminnych
4
Fundusz Sołecki 2018r. wsi Jaszów
Kobiela - bieżąca konserwacja rowów gminnych
4
Fundusz Sołecki 2018r. wsi Kobiela
Mikołajowa - bieżąca konserwacja rowów gminnych
4
Fundusz Sołecki 2018r. wsi Mikołajowa
Melioracje - Konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych
4
i przepustów na terenie Gminy Grodków
Kolnica - Utwardzenie części działki nr 82 i 613 w Kolnicy
4
Fundusz Sołecki 2018r. wsi Kolnica

Nakłady
planowane
na 2018r.

Środki
wydatkowane
w 2018 r.

zł

zł

13 000,00

12 966,46

4 000,00

4 000,00

5 000,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

3 000,00

2 999,99

17 000,00

16 000,00

20 000,00

20 000,00

Informacja o dofinansowaniu projektów ze Środków Unii Europejskiej oraz Środków
Krajowych
1) Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej
Nazwa projektu

Okres
realizacj
i

Wartość
ogółem

Wartość
dofinansowania

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na
terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków. Zakres Gminy Grodków:
1) przebudowa budynku dworca w Grodkowie,
2) przebudowa placu przydworcowego,
3) przebudowa
zatoki
autobusowej
i
miejsc
postojowych
w ul. Sienkiewicza wraz z przebudową ul. Sienkiewicza na wysokości
Rynku,
4) budowa drogi w ul. Sportowej od ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej
wraz z parkingami i miejscami postojowymi,
5) budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków,
6) oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków –
etap I (Gałązczyce, Gierów, Jędrzejów, Kobiela, Osiek Grodkowski,
Strzegów, Wierzbna, Wierzbnik, Grodków)

20162018

10 833 662,49

8 733 804,36

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie
Subregionu Południowego: Świetlica w Goli Grodkowskiej i remiza OSP
w Gałązczycach

2018

1 282 079,04

521 467,75

Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie

20172018

4 609 789,28

2 534 923,12

176 372,23

94 655,00

3 897 675,68

1 998 144,00

2019

978 645,59

500 000,00

2019

807 157,01

500 000,00

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
Utworzenie skateparku w Grodkowie
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków
– etap II – Kopice i Kopice Leśnica – część I
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na
budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik
Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce

2018
20182019
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2. 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

1 950 467,11

975 233,55

2) Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej:
Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie

2018

1 066 787,14

565 940,40

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Głębocko

2018

892 879,68

221 750,00

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jaszów

2019

569 598,14

134 500,00

3) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
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IV. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ
Oświetlenie uliczne
W roku 2018 została rozpoczęta została modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę
zegarów sterujących oświetleniem ulicznym. Po wykonanej modernizacji oświetlenie uliczne
będzie sterowane zdalnie. Łączna kwota wydatków poniesionych na oświetlenie uliczne w roku
2018 wyniosła brutto 714 870,23 zł.
Remonty cząstkowe
W roku 2018 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 2018 wyniosła 357 248,48 zł.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Uchwałą nr Nr XXXVI/345/18 Rady Gminy Grodków z dnia 21.02.2018 r. został przyjęty
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będącą
w posiadaniu spółki „GRODWiK” na lata 2017 – 2021. Przedmiotowy plan, opracowano zgodnie
z wymogami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, wyznacza
kierunki działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego spółki
„GRODWiK” obsługującego teren gminy Grodków, która eksploatacji znajdują się urządzenia
wodociągowe i kanalizacyjne z terenu Gminy.
Uchwałą Nr III/21/18 z dnia 19.12.2018 r. został zatwierdzony Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodków. Ponadto informacje
otrzymywane od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzegu dotyczące stanu
jakości wody w Gminie Grodków systematycznie zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu.
Przewozy
W 2018 roku Gmina Grodków zleciła przewoźnikowi Przedsiębiorstwu Komunikacji
Samochodowej sp. z o.o. w Brzegu, ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg zorganizowanie lokalnego
autobusowego transportu zbiorowego na terenie gminy w dni robocze, tj. kursy:
a) Grodków – Jeszkotle – Grodków – 3 pary kursów,
b) Grodków – Osiek Grodkowski – Grodków – 1 kurs,
c) Grodków – Wierzbnik – Grodków (przez Lipową) – 1 kurs,
d) Kobiela – Jaszów - Kobiela (przedłużenie kursu własnego PKS Grodków – Kobiela - Grodków)
Kwota dofinansowania w roku 2018 wyniosła 72 734,45 zł
Bezpańskie zwierzęta
W 2018r. skierowano do schroniska dla zwierząt 12 szt. bezpańskich psów. Na ich transport do
schroniska oraz badania, sterylizację, kastrację oraz zakup karmy dla bezpańskich zwierząt z gminy
Grodków w 2018r. wydano kwotę - 50 520,83 zł.
Wymianę ogrzewania na ekologiczne
Kontynuujemy 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 2018r wydaliśmy na ten cel 273 608,94 zł. Udzielono dotacji
61 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.
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Usuwanie wyrobów azbestowych
Realizowaliśmy również zadanie pn. Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Grodków
w 2018r. 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 23 lipca 2018r. 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.
Ostatecznie odebrano 129,545 ton odpadów z 42 nieruchomości, których właściciele złożyli
informacje o wyrobach zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa na zasadach narzuconych
przez WFOŚ i GW.
Koszt zadania wynosił 57 743,74 zł w tym dofinansowanie z WFOŚ i GW – 42 434,54 zł.
Monitoring składowiska odpadów
Kolejny rok monitorujemy zamknięte składowisko odpadów komunalnych w Przylesiu Dolnym.
W 2018r wydaliśmy kwotę 6 150,00 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. Umowa na zarządzanie
cmentarzami obowiązuje do końca 2019r.
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.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
W roku 2018 odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Grodków zajmowała się firma REMONDIS
Opole Sp. z o.o., która działała na podstawie umowy Nr ZP.272.18.2015 z dnia 8 grudnia 2015 r.
Wspomniana umowa obowiązywała w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
W roku 2018 zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
odpady komunalne zmieszane oraz szkło odbierane były wyłącznie w pojemnikach, natomiast
odpady „suche” odbierane były zarówno w pojemnikach jak i workach. Wspólnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi objęto zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i nie
zamieszkałe.
W roku 2018 do tutejszego urzędu wpłynęło 692 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
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Zgodnie ze sprawozdaniem Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2018 rok zebrano następujące ilości odpadów:
• 20 03 01 – Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne: 4239,140 Mg
• 15 01 07 – Opakowania ze szkła: 299,280 Mg
• 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe: 534,941 Mg
• 20 01 39 – Tworzywa sztuczne: 16,040 Mg
• 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe: 120,280 Mg
• 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu: 1,260 Mg
• 20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów: 13,960,
w sumie odebrano 5224,901 Mg odpadów.
Osiągnięto następujące poziomy recyklingu:
 osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła: 39,33%
 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%
 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania: 32,33%
Na terenie Gminy Grodków funkcjonował jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK), do którego przyjmowane były odpady dostarczone przez właścicieli
nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i nie zamieszkałych i zebrano w nim 350,955 Mg odpadów.
W załączeniu przykładowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w podziale na:
1) zabudowę jednorodzinną w mieście,
2) zabudowę w sołectwach,
3) zabudowę wielorodzinną w mieście
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V. 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, stwierdzono
nieważność, co podtrzymano wyrokiem NSA II OSK 839/16 z dnia 19 stycznia 2018r. oddalającym
skargę kasacyjną.
W związku z powyższym na teren w/w miejscowości w roku 2018 wydano:
- 14 decyzji o warunkach zabudowy,
- 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 38 zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto w roku 2018 wydano:
- 285 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 41 opinii podziałowych,
- 13 zaświadczeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu,
- 41 opinii/ informacji z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2018 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 2016r. 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 2017r. 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 2017r. w sprawie
przystąpienia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
terenu miasta Grodków (etap przygotowania projektu planu do opiniowania i uzgodnień).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków przyjęto
uchwałą nr XX/222/01 z dnia 26 września 2001r., zmieniono uchwałą nr XLIV/348/2014 Rady
Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014r.
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Grodków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Grodków
została przeprowadzona w roku 2018r.
Harmonogram dalszych prac planistycznych.
Ochrona ładu przestrzennego wymaga długofalowego podejścia do problemu realizacji polityki
przestrzennej.
Pierwszym krokiem w takim podejściu powinna być weryfikacja polityki przestrzennej gminy,
która określona jest w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grodków, w tym konieczność dostosowania zapisów i rysunku Studium do obowiązujących
przepisów prawa. Kolejne kroki powinny dotyczyć sukcesywnego sporządzania zmian
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W wyniku takich działań w pierwszym etapie zmian miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego powinny zostać objęte wsie o potencjalnych warunkach rozwojowych – poparte m.
45

in. wnioskami o dokonanie zmian w ich ustaleniach. W drugiej kolejności sporządzeniem zmian
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinny zostać objęte wsie o małym
potencjale, w tym małym zaludnieniu.
Ze względu na ochronę ładu przestrzennego oraz zrównoważony rozwój, gmina powinna dążyć do
sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową oraz terenów,
dla których należy bezwzględnie ustalić zakaz zabudowy.
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VI. MIENIE KOMUNALNE
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 31.12.2017,
 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.
Mienie komunalne
Mienie gminy Grodków to składniki majątkowe, których łączna wartość na dzień 31.12.2018r.
wyniosła: 210 912 582,76 zł. Na wartość tę składa się mienie zarządzane bezpośrednio przez Urząd
Miejski jak i pośrednio przez jednostki tj. OPS, GZSZiP, MiGBP oraz OKiR.
Struktura majątku gminy przedstawiona została w załączniku nr 1 do informacji.
Łączna wartość składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu
o 18 531 365,11 zł. Na powyższą wysokość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych
w wyniku wielu zdarzeń zarówno w majątku zarządzanym bezpośrednio przez Urząd Miejski jak
i pośrednio przez w/w jednostki.
Kwota 16 472 540,95 zł to kwota o którą nastąpiło zwiększenie wartości majątku zarządzanego
bezpośrednio przez Urząd Miejski. W jednostkach zwiększenie wartości majątku wyniosło
odpowiednio:
 OPS wzrost o 7 459,02 zł,
 GZSZiP wzrost o 1 694 425,19 zł,
 MiGBP wzrost o 29 492,91 zł,
 OKiR o wzrost o 327 447,1 zł.
Wśród elementów mienia gminnego są grunty oraz budynki i lokale, których zmiany wartościowo
ilościowe zostały omówione poniżej.
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.
W wyniku w/w operacji stan wartościowy oraz powierzchniowy na dzień 31.12.2018 wynosi:
 wartość: 14 821 651,78 zł, w tym:
- teren miejski Grodków: 4 276 852,14 zł,
- teren miejski Osiedle Półwiosek: 559 288,24 zł,
- teren wiejski (obszar 35 sołectw): 9 862 011,16 zł.
- prawo wieczystego użytkowania gruntu: 115 177,20
- trwały zarząd
 powierzchnia: 1 056,0634 ha w tym:
- teren miejski Grodków: 147,1876 ha,
- teren miejski Osiedle Półwiosek: 53,4096 ha,
- teren wiejski (obszar 35 sołectw): 855,4662 ha.
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Obrót gruntami – nabycie
W okresie sprawozdawczym na rzecz Gminy Grodków do jej Gminnego Zasobu Nieruchomości
nabyto grunty (w wyniku zamiany, nieodpłatnego przejęcia):
 powierzchnia 1,5834 ha, w tym:
- na terenie wiejskim 1,5676 ha,
- na terenie miejskim Grodków 0,0158 ha,
- na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 ha,
 wartość 255 823,00 zł, w tym:
- na terenie wiejskim 240 623,00 zł,
- na terenie miejskim Grodków 15 200,00 zł.
- na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 zł.
Wykaz powierzchni, wartości gruntów nabytych w roku 2018 oraz forma nabycia:
Gierów - nieodpłatne przejęcie:
- powierzchnia 0,3993 ha,
- wartość 39 930,00 zł,
Kopice - nieodpłatne przejęcie:
- powierzchnia 0,4404 ha,
- wartość 9 343,00 zł,
Lipowa - zamiana:
- powierzchnia 0,5073 ha,
- wartość 184 000,00 zł,
Strzegów - przejęcie:
- powierzchnia 0,2100 ha,
- wartość 7 350,00 zł,
Grodków: nieodpłatne przejęcie:
- powierzchnia 0,0158 ha,
- wartość 15 200,00 zł,
Obrót gruntami – zbycie
W okresie sprawozdawczym zbyto z Gminnego Zasobu Nieruchomości grunty o:
 powierzchni 3,5565 ha, w tym:
- na terenie wiejskim 3,5227 ha,
- na terenie miejskim Grodków 0,0221 ha,
- na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,0118 ha,
 wartości 114 519,93 zł, w tym:
- na terenie wiejskim 113 421,40 zł,
- na terenie miejskim Grodków 1 045,53 zł,
- na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 53,00 zł.
Wykaz powierzchni, wartości gruntów zbytych w roku 2018 oraz forma zbycia:
Bąków - sprzedaż:
- powierzchnia 0,1138 ha,
- wartość 5 133,00 zł,
Głębocko - sprzedaż:
- powierzchnia 0,2100 ha,
- wartość 730,00 zł,
Gnojna - sprzedaż:
- powierzchnia 0,33 ha,
- wartość 1 150,00 zł,
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Gola Grodkowska - sprzedaż:
- powierzchnia 0,220 ha,
- wartość 1 045,53 zł,
Kolnica - sprzedaż, nieodpłatne przekazanie:
- powierzchnia 0,5300 ha,
- wartość 2 610,00 zł,
Lipowa - zamiana:
- powierzchnia 0,3900 ha,
- wartość 94 000,00 zł,
Mikołajowa – sprzedaż:
- powierzchnia 0,2500 ha,
- wartość 1 150,00 zł,
Młodoszowice – sprzedaż:
- powierzchnia 0,3400 ha,
- wartość 1 115,20 zł,
Przylesie Dolne - zamiana
- powierzchnia 0,1175 ha,
- wartość 358,00 zł,
Żelazna – sprzedaż:
- powierzchnia 0,3600 ha,
- wartość 1 250,00 zł,
Żarów – sprzedaż:
- powierzchnia 0,8700 ha,
- wartość 3 030,00 zł,
Osiedle Półwiosek – sprzedaż:
- powierzchnia 0,0118 ha,
- wartość 53,00 zł,
Grodków - sprzedaż:
- powierzchnia 0,0220 ha,
- wartość 1 045,53 zł,
Na podstawie w/w ruchów w obrocie gruntami, w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. 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
Powierzchnia
(ha)

Stan 31.12.2017

Stan 31.12.2018

Zmiana

Teren wiejski

857,4212

855,4662

- 1,955

Teren miejski Grodków

147,1939

147,1876

- 0,0063

Teren miejski, Osiedle Półwiosek

53,4214

53,4096

- 0,0118

1 058,0366

1 056,0634

- 1,9732

Teren wiejski

9 734 809,56

9 862 011,16

+ 127 201,60

Teren miejski Grodków

4 262 697,67

4 276 852,14

+ 14 154,47

559 341,24

559 288,24

- 53,00

14 556 848,47

14 698 151,54

+ 141 303,07

Razem
Wartość (zł)

Teren miejski, Osiedle Półwiosek
Razem
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Gospodarowanie budynkami i lokalami
Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku: budynki i lokale
o łącznej wartości 65 019 559,80 zł. Łączna wartość budynków i lokali w stosunku do ubiegłego
roku uległa zwiększeniu o 4 578 104,10 zł.
Kwota 3 097 769,80 zł to kwota o którą nastąpiło zwiększenie wartości majątku zarządzanego
bezpośrednio przez Urząd Miejski. W jednostkach zwiększenie wartości majątku wyniosło
odpowiednio:
 OPS wzrost o 0,00 zł,
 GZSZiP wzrost o 1 480 334,30 zł,
 MiGBP wzrost o 0,00zł,
 OKiR o wzrost o 0,00 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:
- świetlica Strzegów,
- budynek szkoły- świetlica taras w Wojsławiu,
- świetlica Głębocko,
- budynek Remizy OSP Gałązczyce,
- świetlica Gola Grodkowska,
- świetlica Osiek Grodkowski,
- świetlica Młodoszowice,
- budynek gospodarczy przy Urzędzie Miejskim w Grodkowie,
- budynek świetlicy Nowa Wieś Mała,
- budynek świetlicy Gola Grodkowska,
- świetlica Kopice.
Zrealizowano budowę:
- sali gimnastycznej w Kolnicy,
- wiaty drewnianej na placu zabaw w Kolnicy,
- altanki z grillem przy świetlicy w Żelaznej,
- altanki przy świetlicy wiejskiej Tarnów Grodkowski,
- szatni sportowej Starowice Dolne,
- wiaty na placu zabaw w Wierzbniku.
Zakupiono:
- świetlicę kontenerową dla sołectwa Bogdanów.
W okresie sprawozdawczym w wyniku obrotu nieruchomościami dokonano sprzedaży mienia
gminnego:
- budynek mieszkalno – gospodarczy w Grodkowie ul. Wrocławska,
- budynek mieszkalny w Grodkowie ul. Kasztanowa,
- 2 lokale mieszkalne w Goli Grodkowskiej.
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 878 009,47 zł:
 6 244,32 zł – opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,
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1 070,64 zł - inne lokalne opłaty,
75 542,43 zł - użytkowanie wieczyste nieruchomości,
238 891,16 zł – najem, dzierżawa składników majątkowych,
3 512,45 zł – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność,
541 930,50 zł – sprzedaż mienia,
10 817,97 zł - odsetki.

Zasoby mieszkaniowe Gminy Grodków to 458 lokali mieszkalnych i socjalnych o łącznej
powierzchni 21 446,38 m2, znajdujących się w 140 budynkach, z czego 88 budynków to wspólnoty
mieszkaniowe, natomiast pozostałe 52 budynki stanowią wyłączną własność Gminy Grodków.
W budynkach wspólnotowych posiadamy 248 lokali mieszkalnych, natomiast w budynkach
stanowiących wyłączną własność Gminy - posiadamy 211 lokali mieszkalnych.
Na ogólną liczbę 458 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodków
59 to mieszkania socjalne (teren wiejski 18, miasto 41).
Wymienione wyżej mieszkania komunalne zarządzane są przez Spółkę z o. o. „Komunalnik”
w Grodkowie, która została wyłoniona w drodze przetargu.
Ponadto w skład zasobu wchodzi 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych po byłym PFZ,
które zarządzane są bezpośrednio przez Gminę.
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i formy ochrony praw lokatorów reguluje
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Przepis art. 4 ustawy stanowi, że tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina na zasadach i w wypadkach
przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby
mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach, a zadania te wykonuje wykorzystując
mieszkaniowy zasób gminny lub w inny sposób. Ponadto cytowana wyżej ustawa zobowiązuje radę
gminy do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Obecnie na terenie naszej gminy obowiązuje wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Grodków, utworzony na lata 2018-2022.
Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Grodków jest to dokument
stanowiący wsparcie w racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu istniejącym zasobem
mieszkaniowym. Obejmuje w szczególności: prognozę dotyczącą wielkości stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu
technicznego budynków i lokali, planowaną sprzedaż lokali, zasady polityki czynszowej, sposób
i zasady zarządzania lokalami i budynkami, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach.
Jednym z zadań gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o niskich
dochodach, to jest przydział lokali socjalnych i lokali mieszkalnych. W tym celu gmina
zobowiązana jest do określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Grodków. Na terenie naszej gminy ustalone są zasady wynajmu
lokali mieszkalnych, a wnioski osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów
gminnych rozpatrywane są w oparciu o zapisy uchwały Nr XXIII/241/02 Rady Miejskiej
w Grodkowie z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Grodków.
W/w uchwała określa kryteria jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o przydział mieszkania
gminnego.
Ponadto należy dodać, że Gmina posiada obowiązek zrealizowania wszystkich wyroków sądowych,
w których Sąd orzeknie, iż osobie eksmitowanej przysługuje prawo do otrzymania lokalu
socjalnego. Z pozwami do Sądu o eksmisję dłużników występują też inne jednostki posiadające
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swoje zasoby mieszkaniowe (np.: Spółdzielnie Mieszkaniowe, osoby fizyczne, zakłady pracy,
Skarb Państwa).
W roku bieżącym na listach oczekujących na przydział mieszkania z zasobów gminnych
umieszczonych jest 56 wnioskodawców (łącznie 165 osób), w tym 31 to wyroki eksmisyjne
z przyznanym uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego. Na lokal mieszkalny (na czas
nieoznaczony) oczekuje 14 wnioskodawców.
Informuję, że w 2018 roku Gmina Grodków zrealizowała 18 wniosków o przydział lokalu
mieszkalnego tj. przydzielono 6 lokali mieszkalnych i 12 lokali socjalnych.
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. W celu zahamowania procesu
degradacji tych budynków konieczne jest przeprowadzanie ich remontów oraz modernizacji.
W ramach posiadanych środków w pierwszej kolejności wykonywane są remonty, mające na celu
przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa użytkowników budynków stanowiących gminny zasób
mieszkaniowy.
Na bieżąco remontowane są pokrycia dachowe w budynkach stanowiących 100 % własność Gminy
Grodków. Dużo pokryć już wyremontowano, jednak pozostają jeszcze budynku gminne w których
należy przeprowadzić generalny remont pokrycia dachowego (są to między innymi budynek nr 102
i 3 w Kolnicy, budynek nr 60 w Kopicach czy budynek przy ul. Królowej Jadwigi 8 w Grodkowie).
W ramach remontów bieżących na bieżąco usuwane są awarie, wymieniana jest stolarka okienna
czy przygotowywane są mieszkania wolnostojące do zasiedlenia.
W bardzo złym stanie technicznym była instalacja c.o. w budynku Ratusza w Grodkowie,
a utrzymanie jej pochłaniało znaczne środki zabezpieczone w budżecie na remont gminnego zasobu
komunalnego. Jednak w chwili obecnej budynek Ratusza jest remontowany i w/w instalacja
zostanie wymieniona.
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.
W 2019 roku na utrzymanie i remonty gminnego zasobu komunalnego (535 mieszkań i lokali
użytkowych + 301 komórek i garaży) zabezpieczono w budżecie 305 tyś zł. Jak wynika
z przedstawionego opisu zabezpieczone w budżecie środki nie pozwalają na wykonanie wszystkich
potrzebnych prac. Wykonywane są przede wszystkim prace mające wpływ na bezpieczeństwo
użytkowania budynków gminnych. Z uwagi na brak środków nie są wykonywane prace, które
poprawiłyby wygląd nieruchomości gminnych czyli prace związane odnową elewacji czy
zagospodarowaniem i ulepszeniem otoczenia budynków.
Źródłem finansowania remontów są środki z budżetu gminy, bowiem wpływy z czynszów za lokale
mieszkalne i użytkowe nie pokrywają wydatków związanych z utrzymaniem i zarządzaniem tych
zasobów. Natomiast wprowadzenie zbyt wysokich stawek czynszu za gminne lokale mieszkalne
spowoduje wzrost zaległości czynszowych.
Na dzień dzisiejszy w kwestii wysokości stawek czynszu obowiązuje zarządzenie
Nr BR.0050.56.2015 z 2015 roku. Zgodnie z nim wysokości czynszu za lokale mieszkalne wynosi
2,77 zł za m2, jest to stawka bazowa dla lokali wyposażonych w cztery rządzenia: instalacja wodkan, gaz sieciowy, łazienka, wc). Wysokość ta podlega obniżeniu przy uwzględnieniu barku z w/w
urządzeń. Najniższa wysokość czynszu wynosi 0,89 zł za m2.
Natomiast czynsz za lokale socjalne to 0,44 zł za m2.
Stawki czynszów nie były podnoszone od roku 2013. Zgodnie z polityką czynszową zapisaną
w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobom Gminy stawka czynszu nie
może przekraczać 3% wartości odtworzeniowej budynku w danym roku, tj. na dzień dzisiejszy
7,66 zł za m2.
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W gminach ościennych stawki czynszu za lokale socjalne wynoszą od 1 zł do 1,80 za m2, a za lokale
mieszkalne wahają się w przedziale od 2,40 zł do 6 zł.
Gmina Grodków płaci fundusz remontowy w budynkach stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe
proporcjonalnie do udziału gminy w danej nieruchomości. Na 2019 rok zabezpieczono w budżecie
kwotę 175 000,00 zł na w/w fundusz. Wpłaty na fundusz remontowy dokonują również pozostali
współwłaściciele nieruchomości. Z funduszu remontowego poszczególne wspólnoty wykonują
remonty swoich nieruchomości m.in. remonty pokryć dachowych (i w większości pokrycia
dachowe są już wyremontowane).
Są Wspólnoty Mieszkaniowe, w których współwłaściciele nieruchomości nie wywiązują się ze
swoich obowiązków tj. nie uiszczają opłat na utrzymanie części wspólnych, a nawet niektórzy nie
uiszczają opłat za media z których korzystają. Wspólnot takich ubywa, jednak fakt problemów
finansowych w poszczególnych wspólnotach ciągle istnieje. W opisanej powyżej sytuacji oraz
mając na uwadze, że część remontów pokryć dachowych wspólnoty zrealizowały zaciągając kredyt
bankowy, powoduje że Wspólnota Mieszkaniowa nie może obecnie wykonać remontów elewacji,
gdyż nie ma na to środków i budynki takie stoją zaniedbane psując wizerunek miasta.
Dużym problemem jest nie wywiązywanie się najemców mieszkań z podstawowego
obowiązku jakim jest terminowe uiszczanie czynszu..
Windykacją zaległości czynszowych zajmuje się Zarządca. Zawarta umowa na zarządzanie
zawiera szczegółowe procedury związane ze ściągalnością czynszu, w tym z występowaniem do
Sądu z pozwami o eksmisję dłużników i o nakazy zapłaty należności gminnych.
W 2018 roku liczba toczących się w sądzie postępowań eksmisyjnych wyniosła 35, wszystkie
wynikały z zadłużenia w opłatach za mieszkanie. Z powodu zaległości czynszowych orzeczono
4 eksmisje.
Dłużnikami są osoby, które od kilku lat nie uiszczają czynszu jak też posiadające zadłużenie
kilkumiesięczne. Użytkownikami mieszkań komunalnych są przeważnie osoby o niskich
dochodach i korzystające z pomocy OPS.
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VII. POLITYKA SPOŁECZNA
Pomoc Środowiskowa i Świadczenia
Rodzaje pracy socjalnej
1. Poradnictwo i pomoc w różnych sprawach życiowych klientów w tym m. in.
1) wystąpienie o rentę inwalidzką, emeryturę
2) wystąpienie o zmianę lub ustalenie stopnia niepełnosprawności
3) pomoc w napisaniu pozwu o alimenty
4) w sprawach leczenia odwykowego, psychiatrycznego
5) kierowanie w domu pomocy społecznej
6) wypisywanie zaświadczeń na żądanie klienta
7) pomoc w napisaniu różnych pism do instytucji np. odwołanie do ZUS, KRUS, PCPR, podanie o umorzenie,
do komornika, o alimenty, wypełnienie druku PIT do Urzędu Skarbowego
8) pomoc w znalezieniu pracy, stażu
9) współpraca z instytucjami w równych sprawach ( ZUS, Zakład Karny, Sad Rejonowy, Urząd Wojewódzki,
Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Placówki OpiekuńczoWychowawcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Starostwo
Powiatowe, Policja, Komornik, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zakłady pracy, Stowarzyszenia, Fundacje)
2. Informacje o wielopłaszczyznowej tematyce w tym m.in.
1) zasady i kryteria udzielania pomocy
2) o rejestracji w Urzędzie Pracy
3) o możliwości uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego
4) o uzyskaniu ulg w odpłatności za usługi opiekuńcze
5) o możliwości kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, kuratorem zawodowym
6) o możliwości uzyskania odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, rehabilitacyjnego, żywności
7) diagnozowanie, typowanie i kompletowanie dokumentów w sprawie terapeutycznego wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży
3. Interwencje w sprawach kryzysowych:
1) łagodzenie konfliktów rodzinnych
2) przemocy w rodzinie
3) problemy opiekuńczo-wychowawcze, rozmowy dotyczące zaniedbań w stosunku do dzieci
4) wystąpienie do Sądu Rodzinnego w sprawie: wglądu w sytuację rodziny, ubezwłasnowolnienia,
umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej, leczenia psychiatrycznego bez zgody
5) umieszczenie w domu samotnej matki
6) umieszczenie w schronisku dla bezdomnych
7) złożenie wniosku na Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8) umieszczanie: w domu pomocy społecznej, w szpitalu psychiatrycznym
9) pomoc w gospodarowaniu budżetem domowym
10) organizacja pogrzebu

54

Pomoc udzielana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. Ubóstwa
2. Sieroctwa
3. Bezdomności
4. Bezrobocia
5. Niepełnosprawności
6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby
7. Przemocy w rodzinie
8. Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
9. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
10. Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
11. Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
12. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
13. Alkoholizmu lub narkomanii
14. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
15. Klęski żywiołowej lub ekologicznej, przy spełnieniu ustawowego kryterium dochodowego,
W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania z zakresu:
1. Pomocy społecznej:
- własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym,
- zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,
2. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w tym Rządowy Program DOBRY START
3. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
4. Ustawa o dodatku energetycznym
5. Karta Dużej Rodziny,
6. Ustawa o świadczeniach rodzinnych,
7. Ustawa o pomocy osobom uprawionym do alimentów,
8. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
9. Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży „ Za życiem”,
10. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
11. Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
12. Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Do zadań Ośrodka realizowanych w 2018r. należało w szczególności:
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego
 świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
w miejscu zamieszkania,
 dożywianie dzieci i dorosłych,
 udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym
bezdomnym,
 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach oświadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 kierowanie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej,
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praca socjalna,
przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień
do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub do świadczenia pielęgnacyjnego
 zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego
poradnictwa
 prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 diagnoza problemów społecznych oraz określenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 opracowanie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej,
 przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
 przyznawanie i wypłacanie funduszu alimentacyjnego,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,
 przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych,
 przyznawanie i wypłacanie świadczeń „Za życiem”
 przyznawanie i wypłacanie świadczeń „Dobry Start”
 przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego,
 przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
 pozostała działalność.
Ponadto Ośrodek jest jednostką odpowiedzialną za koordynację Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Grodków na lata 2016- 2020 we współpracy z innymi jednostkami
opracowując coroczny monitoring oraz zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Grup Roboczych.
W ramach pracy socjalnej Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie współpracuje m in.:
 Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu,
 Komisariatem Policji w Grodkowie,
 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu,
 Zakładami karnymi,
 KRUS,
 ZUS,
 Oświatą,
 Kuratorami sądowymi,
 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grodkowie,
 Stowarzyszeniami,
 Organizacjami pozarządowymi.
W rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji życiowych klientów i ich rodzin- pracownika
socjalnego oraz asystenta rodziny wspomaga psycholog zatrudniony w Ośrodku.
Wizyty w domach podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej są najbardziej złożoną formą
pomocy, obejmują elementy diagnozy sytuacji rodzinnej oraz poszczególnych członków rodziny,
zawierają elementy edukacji, terapii oraz interwencji.
W poniższych tabelach przedstawiono, jak kształtuje się udzielana pomoc w roku 2018
Zadania zlecone
Formy pomocy

Liczba rodzin

Liczba
świadczeń

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (w tym rehabilitacja fizyczna
rodzin )

33

11 817

Kwota świadczeń w
zł

271 791
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Zadania własne
Formy pomocy
Zasiłki stałe (dotowane)
Zasiłki okresowe (dotowane)
Posiłki- pomoc państwa w
dożywiania (dotowane)
Usługi opiekuńcze
Sprawienie pogrzebu
Domy Pomocy Społecznej
Zasiłki celowe
(w tym specjalne zasiłki celowe)
Zdarzenie losowe

zakresie

Liczba
rodzin
129
117

Liczba
świadczeń
1 288
650

Kwota świadczeń
w zł.
612 441
200 866

88

17 470

123 386

28
3
31

5 411
3
390

102 809
7 510
984 316

197

210

171 702

1

2

20 000

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.
Powody przyznania pomocy
Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym: wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego – ogółem
w tym: rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego
Zdarzenie losowe

1
2
3
4
5
6
7
8

Liczba rodzin
Ogółem
W tym na wsi
240
137
1
1
14
5
30
19
18
11
153
93
192
107
162
70
45

21

13

29
5
3
74

15
3
2
37

14

11

3

15

3

2

9
10
11
12

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
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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:
Wieloletni program rządowy, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest programem wspierania
finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
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.
Informacja o dożywianiu uczniów szkół oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności
w 2018 r., w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Wyszczególnienie

Ogółem

Z tego na wsi

Rzeczywista liczba uczniów objętych dożywianiem
Koszt posiłków w zł
Z tego ze własnych gmin
środków:
rezerwy celowej budżetu państwa
Liczba osób w rodzinie objętych świadczeniem
pieniężnym na zakup żywności

1
2
3

134
123 386
5 871

65
31 489
1 914

4

117 515

29 575

225

133

Koszt świadczenia pieniężnego a zakup żywności

5

79 350

48 690

0

0

Dzieci zgłoszone przez dyrektora szkoły w ramach 20%
Koszt świadczenia

6

0

0

Liczba osób dorosłych objętych pomocą w formie posiłku

7

41

4

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:
Inne Działania
-Wigilia dla osób samotnych.
W dniu 19 grudnia 2018r. zorganizowana została Wigilia dla samotnych, która odbyła się pod
patronatem Burmistrza Grodkowa, realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
W uroczystości wzięło udział 68 osób samotnych.
-Wyjazd na Opolski Dzień Rodziny udział wzięło 17 rodzin w tym 31 dzieci.
-Wyjazd na Regionalny Dzień Seniora w Opolu udział wzięło 50 osób w wieku 60+.
W ramach poprawy sytuacji rodzin OPS realizuje projekty finansowane z Funduszy Europejskich
tj.:
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]
W ramach programu wydano 8.171 kg żywności tj. 830 paczek dla 456 osób oraz zorganizowano
warsztaty kulinarne pt. „Kulinarnie mocni. Nie marnuj jedzenia ani wartości” dla podopiecznych
Organizacji Partnerskiej o zasięgu Lokalnym (OPL) – Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie
z udziałem eksperta kulinarnego i dietetyka pokazującego różne możliwości przygotowania potraw
i wykorzystania artykułów spożywczych.
W warsztatach kulinarnych udział wzięło 25 uczestników.
- „Bliżej rodziny i dziecka”
- „PoMOC ma MOC!”
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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. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego
dochodu. Koszty na obsługę programu to 10,00 zł. od wydanej decyzji, z czego 80% ma być
przeznaczone na wynagrodzenia osób obsługujących program 300+, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w piśmie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2018 r.
W 2018 roku wypłacono 2.136 świadczeń dla 2.136 dzieci.
Celem wsparcia rodzin w przezwyciężaniu sytuacji problemowych i w zapewnieniu dostępu do
wykwalifikowanych terapeutów oraz specjalistów Ośrodek Pomocy Społecznej wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom rodziców w 2018r. realizował programy.
Projekt Bliżej Rodziny i Dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.
Projekt realizowany był na podstawie Umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16- pomiędzy
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, a Gminą Grodków.
W ramach Projektu od 11 maja 2016 r. zatrudniono asystenta rodziny. Ogółem od rozpoczęcia
projektu wsparciem objęto 19 rodzin, Do 31 marca 2018 roku asystenturą objęto 15 rodzin.
Asystent podejmuje szereg działań związanych z poprawą sytuacji rodziny poprzez pomoc,
wsparcie i koordynację:
- objęcie specjalistycznym leczeniem, pomocą psychologiczną i psychiatryczną 9 rodzin,
- objęcie leczeniem alkoholizmu i uzależnienia od środków odurzających 9 rodzin,
- objęcie dzieci leczeniem w poradniach specjalistycznych (pedagogicznych, logopedycznych,
stomatologicznych, neurologicznych, chirurgicznych, ortopedycznych, okulistycznych
i terapeutycznych) 11 rodzin,
- w stosunku do czterech rodzin bezrobotnych podjęto działania zmierzające do aktywizacji
Asystent realizuje ustalony plan pracy z rodziną, konsultuje się z pracownikiem socjalnym
Realizację projektu zakończono 31 marca 2018 r.
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 30.04.2019 r.
realizuje projekt finansowany 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 opiekuńczowychowawcze, w tym sytuacji zagrożenia utraty opieki nad dziećmi. Wartość projektu wynosi: 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
wsparciem asystenta rodziny oraz 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.
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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. Pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego
polegająca na początku przede wszystkim na zrozumieniu i nazwaniu problemu, pomoc prawna
udzielana była wszystkim rodzinom. Poza tym udzielane było poradnictwo prawnoobywatelskie, a więc m.in. pomoc w pisaniu pism urzędowych, wniosków do instytucji, pomoc
w rozwiązywaniu problemów natury prawnej, umów konsumenckich, spraw mieszkaniowych,
socjalnych. Poradnictwo zawodowe przeznaczone było dla wszystkich osób chętnych,
włącznie z młodzieżą.
Karta dużej rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
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 01.01.2018 r. - do
31.12.2018 r., wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyło 16 rodzin, wydano 152 karty, w tym 96 kart
dzieciom.
Świadczenia rodzinne.
W 2018 r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego kontynuował wypłatę
świadczeń.
W ciągu roku wypłacono:
1. Zasiłki rodzinne w ilości 12 950 świadczeń
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 5 456 świadczeń w tym z tytułu:
-urodzenia dziecka - 68 świadczeń
-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 415 świadczeń
-samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego okresu jego pobierania – 0 świadczeń
-samotnego wychowywania dziecka – 647 świadczeń
-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 833 świadczeń
-rozpoczęcia roku szkolnego – 753 świadczeń
-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 914 świadczeń
-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 826 świadczeń
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 5 599 świadczeń
4. Świadczenia pielęgnacyjne – 1 053 świadczeń
5. Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 0 świadczeń
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 328 świadczeń
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, przy spełnieniu ustawowego kryterium
dochodowego , które wynosi – 1 922,00 zł. – 133 świadczeń,
8. Zasiłek dla opiekuna – 61 świadczeń
9. Świadczenia rodzicielskie – 536 świadczeń
Ze świadczeń rodzinnych 2018 roku korzystało 1 228 rodzin, którym wypłacono świadczenia
w łącznej kwocie 5 399 925 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadania ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci
W 2018r. wypłacono 20 114 świadczeń na rzecz 2 418 dzieci w łącznej kwocie: 10 030 017,00 zł.
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Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
W 2018r. wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla dwóch rodzin w wysokości po
4 000,00 zł - 8 000,00 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.
Fundusz Alimentacyjny
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 642 350 zł.
Liczba osób uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku to 149.
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w całości pochodzą ze
środków budżetu państwa.
Dział świadczeń rodzinnych prowadzi również postępowanie wobec dłużników.
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
W 2018 r. OPS w Grodkowie wezwał na wywiad alimentacyjny 64 dłużników (stawiło się
14 dłużników).
W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu
braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
- zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako
poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
- informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika
alimentacyjnego.
W 2018 r. zwrócono się do Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Grodkowie o podjęcie działań
zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników w stosunku do 5 dłużników.
W 2018 r. wydano 5 decyzji uznających dłużnika za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych. Ponadto, gdy taka decyzja stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:
- składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
- Kodeks karny,
- kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności
w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do
alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.
Dłużnicy alimentacyjni, zwrócili kwotę z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego w wysokości 260 077,00 zł w tym ustawowe odsetki w kwocie 105 937,00 zł.
Z powyższej kwoty:
- 198 421,00 zł – zostało przekazane do budżetu państwa,
- 61 656,00 zł – przekazane zostało na dochody własne naszej gminy,
Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla
osób uprawnionych na 31 grudzień 2018r. wyniosło 5 600 513 zł.
Umorzono w 2018 r. dłużnikowi alimentacyjnemu należność: na kwotę 0,00 zł - decyzja
o umorzeniu, wygaszono z powodu śmierci dłużnika w kwocie 100 683,00 zł.
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.
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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.
Zespół Interdyscyplinarny oraz Grupy robocze zajmują się rozwiązywaniem problemów
związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach, według procedury
Niebieskiej Karty.
W roku 2018 założono 38 Niebieskich Kart w tym:
Policja – 35 kart,
Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 karty,
Procedurę Niebieskiej Karty realizowano podczas spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup
Roboczych. Głównym problemem przemocy jest nadużywanie alkoholu.
W roku 2018 powołano 38 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.
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 – 30.
Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart-D” przez grupy robocze – 27.
Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” – 48.
Liczba posiedzeń grup roboczych – 135.
Dbając o edukację w zakresie przemocy w rodzinie zorganizowano szkolenie z zakresu „Analiza
i interwencja wobec zjawiska przemocy względem dzieci” dla przedstawicieli służb społecznych.
Liczba uczestników – 26 osób.
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 2018 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 rówieśniczej,
- fonoholizmu, czyli nałogowego i niekontrolowanego korzystania w telefonu komórkowego, co
może doprowadzić do głębokiego uzależnienia oraz jako narzędzie służące do aktów
cyberprzemocy.
2) w szkołach przeprowadzono także wywiadówki profilaktyczne dla rodziców na temat agresji
i przemocy rówieśniczej, wzmocnieniu więzi rodzinnych, umiejętności wychowawczych.
3) wśród nauczycieli szkół podstawowych zrealizowano rekomendowany przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne instytucje centralne program
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profilaktyczny pt. „Szkolna interwencja profilaktyczna”, który skierowany był do nauczycieli.
Program ten służy do przygotowania pracowników szkół do podejmowania działań wobec uczniów
przejawiających zachowania ryzykowne. Program ten dotyczy przeciwdziałania używania przez
młodzież zarówno legalnych jak i nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz obniżenie wieku
inicjacji stosowania tych substancji. Program ten obejmuje także umiejętność przeciwdziałania
zachowaniom niepożądanym, jak agresja i przemoc rówieśnicza, problemy w nauce,
nieodpowiednie zachowanie na lekcjach.
Pracownicy socjalni dokonują weryfikacji dzieci uczestniczących w koloniach letnich z programem
profilaktycznym.
W 2018 r. na wypoczynek letni połączony z pracą terapeutyczną wyjechało 51 dzieci do
miejscowości nadmorskiej Darłowo.
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 2018r 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.
Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych.
Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, którym przysługuje im spółdzielcze prawo do
lokalu mieszkalnego.
Osobom, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich
własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.
Innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym
wydatki, związane z jego zajmowaniem.
Osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im
lokal zamienny albo socjalny.
Wysokość dodatku nie może przekroczyć 50% wydatków na powierzchnię normatywną zgodnie
z uchwałą Rady Gminy.
W 2018 r. o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 175 rodziny z terenu gminy.
Ogółem w roku 2018 r. wypłacono 1 542 dodatków mieszkaniowych na kwotę 213 056,00 zł.
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Ilość załatwianych spraw w ramach dodatków mieszkaniowych 2018r.
Wyszczególnienie
Rozpatrzonych wniosków
Decyzje przyznające
Decyzje odmowne
Wstrzymania wypłacania dodatków mieszkaniowych z powodu nie opłacania na
bieżąco opłat czynszowych
Decyzje wygaszające
Łącznie wydano decyzji
Kwota w zł

ogółem

339
309
30
2
2
343
213 056,00

Zryczałtowany dodatek energetyczny
W 2018r. o dodatki energetyczne ubiegało się 25 rodzin z terenu gminy.
Ogółem w roku 2018r. wypłacono 224 dodatków energetycznych na kwotę 3 067,00 zł.
Ilość załatwionych spraw w 2018r.
lp

Wyszczególnienie

Ogółem

1

Rozpatrzonych wniosków o dodatek energetyczny

51

2

Decyzje przyznające dodatek energetyczny

51

3

Decyzje odmowne

0

4

Kwota w zł

3 067,00

Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Problem alkoholizmu, podobnie jak narkomanii, uznawany jest za jedną z patologii społecznych.
Z tej przyczyny ustawodawca zdecydował się na przeciwdziałanie im także drogą prawodawstwa.
Środki zaradcze przeciw narkomanii wprowadzone zostały ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii. Natomiast problematykę zwalczania alkoholizmu normuje ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wyżej wymienione ustawy określają zadania własne dla gminy. Gmina Grodków realizuje te
zadania na podstawie uchwał uchwalonych przez Radę Miejską w Grodkowie. Są to:
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków
na 2018 rok,
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2018 r.
Działalność profilaktyczna.
Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Grodków w 2018 roku wydatkowano kwotę: 340 872,64 zł. W ramach
realizacji zadań przeprowadzono:
1) diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Grodków, w której zostały poddane
badaniom kwestie dot. m.in.: spożycia substancji psychoaktywnych, spożycia alkoholu, skala
problemów alkoholowych, problemy związane z narkotykami, skala bezrobocia, przemoc fizyczna
oraz psychiczna, przemoc w szkole, zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu, hazard,
2) działalność profilaktyczną w szkołach na terenie gminy:
a) programy profilaktyczne dotyczące uzależnienia od alkoholu, uzależnień behawioralnych,
przemocy, cyberprzemocy, agresji wśród rówieśników,
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b) wywiadówki z rodzicami na temat uzależnień oraz innych zachowań ryzykownych
występujących wśród dzieci młodzieży, jak je rozpoznawać, jak im zapobiegać, co robić, jak się
zachować w sytuacjach zagrożenia,
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 psychologiczna a oraz
logopedyczną,
5) wypoczynek letni oraz zimowy, w których uczestniczyło łącznie 82 dzieci z naszej gminy.
6) pozalekcyjne zajęcia dla dzieci rozwijające pasje i zainteresowania oraz spędzanie czasu
wolnego bez używek.
Instytucje pomocowe:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która pełni dużą rolę
w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym.
W 2018 r.:
1) do GKRPA wpłynęło 55 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym,
2) GKRPA wysłała 263 wezwania na posiedzenia komisji,
3) GKRP przeprowadziła rozmowy z 92 osobami,
4) członkowie GKRPA uczestniczyli w 38 grupach roboczych ds. przemocy w rodzinie,
5) GKRPA skierowała akta 6 osób na drogę postepowania sądowego, gdzie dokonano opłaty od
złożonych wniosków oraz za biegłych sądowych,
6) GKRPA zaopiniowała 16 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
7) członkowie GKRPA wzięli udział w dwóch szkoleniach.
2. Punkt Konsultacyjno Informacyjny, w którym udzielono 57 porad prawnych dotyczących m.in.
spraw związanych z nadużywaniem alkoholu, spraw związanych z przemocą, alimentacją eksmisją,
rozwodami.
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”.
Rynek napojów alkoholowych.
W 2018 r. w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwały w sprawie:
1. odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
Gminy Grodków,
2. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodków,
3. zasad usytuowania na terenie Gminy Grodków miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Na terenie gminy Grodków na koniec 2018 roku było 61 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, z czego 50 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 2018 r. wynosiła – 165, z czego 142 zezwolenia dotyczyły sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) a 23 zezwolenia
dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).
W 2018 r. przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów
alkoholowych wydano ogółem 48 zezwoleń, z czego:
1) 11 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
2) 33 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży
(sklepy),
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3) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży
(gastronomia).
W 2018 r. wydano 17 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:
1) 14 decyzji związanych z likwidacją punktu sprzedaży,
2) 3 decyzje związane z niezłożeniem oświadczenia oraz niedokonaniem opłaty w ustawowym
terminie.
W 2018 r. przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, w którym wzięło
udział 26 przedsiębiorców.
Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Grodków w 2018 r. przeznaczono kwotę: 22.900,00. Wykonanie zadań miał charakter
profilaktyczny i polegał na:
1) przeprowadzeniu diagnozy zjawisk związanych z występowaniem oraz zażywaniem środków
odurzających wśród uczniów,
2) przeprowadzenie wśród nauczycieli szkół podstawowych programu Szkolna Interwencja
Profilaktyczna, która ma na celu przygotowaniu nauczycieli do podejmowania działań wobec
uczniów przejawiających zachowania ryzykowne,
3) przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych wśród uczniów w zakresie skutków zażywania
i oddziaływania na organizm oraz psychikę środków psychoaktywnych
Instytucjami pomocowymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii są:
1) Punkt Konsultacyjno- Informacyjny, w którym udziela się porad prawnych dotyczących m.in.
spraw związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, spraw związanych z przemocą,
alimentacją eksmisją, rozwodami,
2) Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu „DORMED” w Grodkowie,
która trzy razy w tygodniu świadczy usługi w zakresie terapii uzależnień.
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VIII. OŚWIATA
Szczególnie istotną rolę w polskim systemie oświaty stanowią jednostki samorządu terytorialnego,
będące organami prowadzącymi dla przedszkoli i szkół podstawowych, na które na mocy
obowiązującego prawa nałożony został szeroki zakres zadań. Sposób ich realizacji przez
poszczególne gminy ma istotne znaczenie dla jakości edukacji.
Jednym z istotniejszych czynników warunkujących odpowiedni poziom jest wielkość nakładów.
Należy jednak zaznaczyć iż ciągły niedobór „subwencji oświatowej” w kolejnych ustawach
budżetowych nie sprzyja powstaniu wspomnianej jakości oświaty, jednocześnie pociągając za sobą
konieczność dopłacania przez samorząd do zadań oświatowych, niejednokrotnie kosztem
rezygnacji z realizacji innych zadań publicznych.
Dlatego też w dziedzinie finansowania edukacji stale narasta napięcie wokół algorytmu podziału
części oświatowej subwencji ogólnej, która wśród przedstawicieli samorządów wywołuje poczucie,
iż subwencja jest zbyt niska w stosunku do zakresu zadań oświatowych przez nich wykonywanych,
zatem bardzo trudne jest osiągnięcie pożądanego efektu przy bardzo ograniczonych możliwościach
finansowych.
Uwarunkowania Gminy Grodków, gminy miejsko–wiejskiej bardzo rozległej, którą tworzy miasto
Grodków oraz 35 sołectw, mają bardzo istotny wpływ tak na sieć, jak i strukturę organizacyjną
gminnych jednostek oświatowych, a tym samym na wielkość nakładów finansowych. Pogodzenie
istniejących realiów z możliwościami tworzy określoną strategię polityki oświatowej w gminie.
Sieć placówek oświatowych oraz opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Grodków dla
których organem prowadzącym jest JST(baza lokalowa)
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie

Oddziały gimnazjalne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grodkowie
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Jędrzejowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kolnicy
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Zamiejscowy oddział przedszkolny w Bąkowie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kolnicy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Gnojnej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej
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Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie

Zamiejscowe oddziały przedszkolne Przedszkola Publicznego Nr 2 w Grodkowie
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Przedszkole Publiczne w Kopicach

Przedszkole Publiczne w Wierzbniku

Żłobek Publiczny w Grodkowie (wydzielona część budynku Przedszkola Publicznego Nr 2)
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Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

Baza autobusowa, przy ul. Wrocławskiej
Sieć placówek oświatowych oraz opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Grodków dla
których organem prowadzącym nie jest Gmina Grodków:
1) Szkoła Podstawowa w Gałązczycach
2) Przedszkole w Gałązczycach
Gałązczyce 78,49-200 Grodków
Organ prowadzący: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Szkoła w Gałązczycach”
3) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ul. Krakowska 31K 49-200 Grodków
Organ prowadzący: Jolanta Pietruk i Krzysztof Ząbkowski, Dyrektor -Jolanta Pietruk
4)Niepubliczne Przedszkole „PUCHATEK”, ul. Wrocławska 59E, 49-200 Grodków
Organ prowadzący: BADENT – Renata Badowska
5)Klub Malucha „PLUSZOWY KĄCIK” ul. Elsnera 8, 49-200 Grodków
Organ prowadzący: Joanna Gut
Liczba urodzonych dzieci
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Liczba dzieci urodzonych w latach

Tendencja spadkowa urodzeń utrzymywała się do 2014. Od 2015 r nastąpiła stabilizacja.
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Dla osiągania oczekiwań w zakresie poprawy sytuacji demograficznej nie bez znaczenia pozostaje
prowadzenie określonej polityki w tym, w zakresie zapewnienia opieki jej najmłodszym
mieszkańcom, poprzez m.in.:
starania zapewnienia opieki przedszkolną wszystkim zainteresowanym,
współfinansowanie, na określonych warunkach pobyt dzieci w placówkach opieki dla dzieci
do lat 3, prowadzonych przez inne podmioty,
utworzenie żłobka, zapewniającego miejsca dla 50 wychowanków,
rozbudowywanie sieci przedszkoli,
zapewnienie funkcjonowania świetlic szkolnych we wszystkich szkołach na terenie gminy,
zorganizowanie dożywiania dzieci we wszystkich placówkach,
zapewnionego sprawnie funkcjonującego systemu dowozów.
Liczba uczniów według obwodów szkół (na podstawie urodzeń liczby dzieci)
Lp
.

1.

2.

3.

Nazwa placówki

Rok
szkolny
2017/2018

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

Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Grodkowie

122

259

365

364

367

375

369

356

Oddziały gimnazjalne

146

78

RAZEM

308

337

365

364

367

375

369

356

Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Grodkowie

649

639

573

575

561

531

520

488

Oddziały gimnazjalne

102

56

RAZEM

751

695

573

575

561

531

520

488

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jędrzejowie

217

240

232

230

208

195

185

176

Oddziały gimnazjalne

55

20

Oddziały
w Jędrzejowie

88

81

79

79

360

341

311

309

208

195

185

176

204

226

218

217

199

186

174

154

75

73

72

66

279

299

290

283

199

186

174

154

125

141

142

141

127

118

110

111

58

52

58

56

RAZEM

183

193

200

197

127

118

110

111

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gnojnej

110

126

130

132

137

140

149

140

Oddział Przedszkolny w Gnojnej

73

74

68

67

RAZEM

183

200

198

199

137

140

149

140

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kopicach

116

132

128

126

133

133

128

121

1543

1763

1788

1785

1732

1678

1632

1546

402

380

361

356

63

62

56

56

29

25

22

17

Przedszkolne

RAZEM

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Lipowej
Oddziały
Przedszkolne
w Lipowej
RAZEM

5.

6.

7.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kolnicy
Oddział Przedszkolny w Kolnicy
+ oddział zamiejscowy w
Bąkowie

RAZEM klasy I -VIII
8.
9.
10.

Przedszkole Publiczne Nr 2 w
Grodkowie
Przedszkole
Publiczne
w Kopicach
Przedszkole
Publiczne
w Wierzbniku
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Opieka nad dziećmi do lat 3
Na terenie Gminy Grodków funkcjonują dwie placówki sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 są
to:
1) Klub Malucha „Pluszowy Kącik” - prowadzony przez Joannę Gut.
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 zł za każdą
rozpoczętą godzinę.
Odpłatność za pobyt dziecka przebywającego w żłobku do 10 godzin dziennie wynosi 126 zł
miesięcznie plus 4,50 zł dziennie za wyżywienie.
Działalność obu placówek 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. W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono istotnych uchybień.
Wychowanie przedszkolne
Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę
programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw
wychowania i oświaty, 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 6:00 do
17:00. Czas pracy poszczególnych przedszkoli na bieżąco dostosowywany jest do potrzeb
rodziców.
Funkcjonująca na obszarze gminy sieć przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
zlokalizowanych przy szkołach podstawowych, zapewnienia opiekę dzieciom w wieku
przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy przy uwzględnieniu dowozów.
W związku ze zmianą prawa polegającym na zapewnieniu opieki wszystkim dzieciom
w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego,
zachodzi konieczność poszerzenia oferty o rozbudowę, adaptację przedszkoli: w Kopicach,
Wierzbniku i w Grodkowie.
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 16 oddziałów przedszkolnych,
8 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
2 przedszkolach niepublicznych, gdzie łącznie funkcjonują 4 oddziały przedszkolne.
Placówki wychowania przedszkolnego
Lp.

1.

Placówka

Liczba
dzieci

Liczba
oddziałów

Przedszkole
Publiczne Nr 2
w Grodkowie

305

13

Liczba etatów
Liczba etatów
niepedagogicznych
pedagoAdministra Obsługa
gicznych
cja
27,05

0,5

15,63

Średnia
liczba
dzieci w
oddziale

Średnia
liczba etatów
na oddział

23,5

3,32

75

2.

Przedszkole
Publiczne
w Kopicach

49

2

3,20

-

3,44

24,5

3,32

3.

Przedszkole
Publiczne
w Wierzbniku

25

1

2,04

-

2,29

25,0

4,33

4.

Przedszkole
w
Gałązczycach*

48

2

2,32

0,1

0,55

24,0

1,49

5.

Niepubliczne
Przedszkole
„Puchatek”*

29

2

4,00

1

1

14,5

3,00

456

20

38,61

1,60

22,91

------

--------

22,8

3,16

Razem

Średnia liczba dzieci/etatów na oddział
*Dane podane przez dyrektorów placówek niepublicznych

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
L.p.

Placówka

Liczba dzieci

Liczba
oddziałów

Liczba etatów
pedagogicznych

Średnia liczba
dzieci w
oddziale

Średnia liczba
etatów na
oddział

1.

Oddział przedszkolny
w PSP Gnojna

41

2

2,48

20,5

1,24

2.

Oddział przedszkolny
w PSP Jędrzejów

42

2

2,33

21

1,17

3.

Oddział przedszkolny
w PSP Kolnica + Bąków

37

2

3,85

18,5

1,93

4.

Oddział przedszkolny
w PSP Lipowa

48

2

2,61

24

1,31

168

8

11,27

-----------

----------

21

1,41

RAZEM
Średnia liczba dzieci/etatów na oddział

Stan organizacji szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w roku szkolnym
2017/2018
Lp.

1.

2.

3.

Liczba etatów
niepedagogicznych

Liczba
dzieci

Liczba
oddziałów

Liczba
etatów
pedagogicznych

Administracja

Obsługa

Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Grodkowie, w tym:

253

12

31,49

1,50

10,25

oddziały szkoły podstawowej

107

6

17,8

oddziały gimnazjalne

146

6

24,3

Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Grodkowie, w tym::

687

29

oddziały szkoły podstawowej

585

25

23,4

oddziały gimnazjalne

102

4

25,5

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jędrzejowie, w tym:

231

14

Placówka

71,35

34,07

4

1,50

17,75

9,50

Średnia
Średnia
liczba
liczba
dzieci w etatów na
oddziale oddział
21,1

23,7

16,5

3,60

3,21

3,22

76

oddziały szkoły podstawowej

175

11

15,9

oddziały gimnazjalne

56

3

18,7

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gnojnej

56

6

9,66

0,5

2,25

9,3

2,07

5.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kolnicy

95

7

13,89

0,5

7,23

13,6

3,09

6.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kopicach

96

7

13,08

0,5

2,25

13,7

2,26

7.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Lipowej

153

9

19,07

1

7,93

17,0

3,11

8.

Szkoła Podstawowa
w Gałązczycach*

69

8

12,04

1,5

2,85

8,6

2,05

9.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
(oddziały gimnazjalne)*

29

2

1,22

1

1

14,5

1,61

RAZEM, w tym

1.669

94

205,87

12

61,01

-----

--------

oddziały szkoły podstawowej

1.336

79

333

15
17,8

2,97

oddziały gimnazjalne
Średnia liczba dzieci/etatów na oddział

Koszty utrzymania ucznia
Wydatki na oświatę, to ogromna część budżetu gminy. Źródła wydatków na oświatę 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, stąd też uwzględniając
nasze uwarunkowania chcąc jednocześnie zapewnić odpowiedni poziom kształcenia zmuszeni
jesteśmy do ponoszenia zdecydowanie wyższych nakładów.
Dodatkowe czynniki niezależne od jednostki samorządu terytorialnego takie jak: funkcjonowanie
na terenie gminy niepublicznych placówek oświatowych, regulacje płacowe, urlopy dla
poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom,
koszty nauczania indywidualnego i pomocy pschologiczno - 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 placówek, 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,
zapewnienia właściwych warunków nauki, pracy.
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Przedszkola
Lp.

Placówka

1.

Przedszkole Publiczne Nr 2
w Grodkowie

2.

Roczny koszt utrzymania
dziecka

Razem koszty płacowe
plus rzeczowe
bez remontów

Miesięczny koszt
utrzymania dziecka

7 146

596

2 157 942,61

Przedszkole Publiczne
w Kopicach

10 155

846

426 506,88

3.

Przedszkole Publiczne
w Wierzbniku

11 411

951

285 277,00

4.

Przedszkole
w Gałązczycach*

6 619,56

551,63

136 702,27

5.

Niepubliczne Przedszkole
„Puchatek”*

5 994,65

498,52

167 632,65

*Dane w placówkach niepublicznych są określone na podstawie informacji ich dyrektorów.

Szkoły podstawowe
Lp.

Placówka

Roczny koszt
utrzymania ucznia

Miesięczny koszt
utrzymania ucznia

Razem koszty płacowe
plus rzeczowe
bez remontów

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Grodkowie

10 137

845

2 564 725,90

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Grodkowie

8 831

736

6 049 190,76

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gnojnej

14 597

1 216

802.810,47

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jędrzejowie

12 115

1 010

2 798 474,13

5.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kolnicy

11 991

999

1 175 134,74

6.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kopicach

10 632

886

1 031 275,90

7.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Lipowej

9 996

833

1 519 441,03

8.

Szkoła Podstawowa
w Gałązczycach*

17 542,96

1 461,91

533 480,44

9.

Szkoła Podstawowa dla
Dorosłych*

4 965,50

413,80

144 000,00

*Dane

podane przez dyrektorów Szkoły Podstawowej w Gałązczycach i Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

W związku z licznymi zmianami wynikającymi z wdrażania reformy oświaty na terenie gminy
koszty w szkołach nie stanowią miarodajnego wskaźnika.
Różnego rodzaju zmiany organizacyjne dostosowujące sieć placówek do nowego ustroju szkolnego
zmuszają jednostkę samorządu terytorialnego do ponoszenia dodatkowych nakładów.
Jest to sytuacja przejściowa, która powinna ustabilizować się w najbliższych dwóch, trzech latach.
Wyniki zewnętrznego egzaminu w oddziałach gimnazjalnych
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Celem egzaminu jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na zakończenie
etapu kształcenia gimnazjalnego.
Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same wyniki niepełnie
przedstawiają pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną placówkę 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 placówki.
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: tabela i wykresy obrazują wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych
placówek oświatowych gminy w zestawieniu z wynikami na poziomie gminy, powiatu
i województwa.
Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku
Procent uzyskanych punktów
Część humanistyczna
Placówka

Część matematyczno
– przyrodnicza
przedmio
matematy
tyka
przyrodn
icze

język
polski

historia
i wos

PSP Nr 1

62,0

49,7

45,4

49,7

PSP Nr 3

74,7

57,5

49,0

53,8

PSP Jędrzejów

49,6

43,9

42,1

47,5

Szkoła Podstawowa
dla Dorosłych

30,0

32,4

21,2

25,7

GMINA
GRODKÓW

58,8

48,4

42,8

47,5

POWIAT BRZESKI

65,6

53,1

47,6

52,6

Język
Język

poziom
podstawo
wy

poziom
rozszerzon
y

j. angielski

62,0

46,4

j. niemiecki

59,5

28,6

j. angielski

52,8

38,4

j. niemiecki

48,7

78,0

j. angielski

58,3

33,3

j. niemiecki

36,8

-

j. angielski

30,4

16,0

j. angielski

54,2

37,0

j. niemiecki

53,0

31,4

j. angielski

64,9

46,5
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WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE

66,9

57,7

50,6

55,4

j. niemiecki

48,7

36,7

j. angielski
j. niemiecki

69,8
64,6

52,7
63,3

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 nie
przekraczającego 30 min. oraz takiego ułożenia harmonogramów, aby umożliwić udział uczniów
w różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez placówki. Osiągnięcie
zamierzonego efektu możliwe jest dzięki ścisłej współpracy i koordynacji działań między GZSziP
a dyrektorami placówek.
Wg opinii uzyskiwanych od rodziców, nauczycieli, dyrektorów placówek 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.
Uczniowie dowożeni na koszt gminy
Lp.

Placówka

Liczba
dowożonych

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie

24

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie

149

3.

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie

17

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej

59

5.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie

185

6.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy

73

7.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach

47

8.

Przedszkole Publiczne w Kopicach

15

9.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej

144

10.

Przedszkole Publiczne w Wierzbniku

3

11.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie

34

12.

CELESTYN - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie

3

Razem

753

Dowozami w roku szkolnym 2017/2018 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.
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Pomoc uczniom
Stypendia szkolne (pomoc materialna o charakterze socjalnym) - 98 uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Grodków.
Ogólna kwota wydatkowana na pomoc materialną o charakterze socjalnym w roku 2017/2018 to
88 432,47 zł, z czego 80%, tj. 70 745,97 zł to dotacja celowa, a 20% to wkład własny gminy, tj.
17 686,50 zł.
Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe – 411 uczniów otrzymało stypendia
w łącznej kwocie 34.000,00 zł.
„Wyprawka szkolna” - 18 uczniów ze szkół prowadzonych głównie przez starostwo powiatowe
z terenu Gminy Grodków skorzystało z tej formy pomocy. Realizując program wypłacono kwotę
4 870,45 zł.
Zwrot kosztów za przygotowanie zawodowe uczniów - skorzystało 14 pracodawców, szkoląc
19 młodocianych pracowników. Środki wypłacone w 2017 r. na dofinansowanie pracodawcom
kosztów to kwota 151 225,91 zł.
Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – z tej formy pomocy skorzystało 1540 uczniów
szkół podstawowych klas I - VI oraz oddziałów gimnazjalnych klas II-III. Zakupiono z dotacji
celowej podręczniki na kwotę 233 359,83 zł.
Wypoczynek dzieci i młodzieży:
nieodpłatny wypoczynek w okresie wakacji letnich w Darłówku (14 – dniowy pobyt)– organizator
Opolski Kurator Oświaty – 25 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy
6-dniowy pobyt wakacyjny w Starym Borku k. Kołobrzegu - organizator Szkolne Schronisko
Młodzieżowe PHU „MABOTUR” - około 170 uczniów w dwóch turnusach, w tym 7 uczniów
nieodpłatnie (w ramach nagrody ufundowanej przez Burmistrza Grodkowa za szczególne
osiągnięcia edukacyjne).
Programy i projekty rządowe
Dyrektorzy placówek przy współudziale GZSziP pozyskują dodatkowe środki finansowe na
wspomaganie funkcjonowania placówek oświatowych i opieki nad dziećmi do lat 3, składając
wnioski i przystępując do konkursów, projektów i programów rządowych.
W roku szkolnym 2017/2018 pozyskano dodatkowe środki w następujących programach
i projektach:
1) dofinasowanie 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 – Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie pozyskano środki na:
- doposażenie czterech pomieszczeń lekcyjnych (ławki, krzesła, meble) –23 487,00 zł
- doposażenie dwóch świetlic szkolnych w pomoce dydaktyczne - 50 000,00 zł
- remont sanitariatów - 90 000,00 zł.
2) dofinasowanie 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 – Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie pozyskano środki na:
- doposażenie dwóch świetlic szkolnych w pomoce dydaktyczne–wnioskowano o kwotę
20 751,00zł,
-doposażenie trzech pomieszczeń lekcyjnych (ławki, krzesła, meble) – wnioskowano o kwotę
26 043,00 zł.
Czas realizacji do grudnia 2018 r.
3) dofinasowanie 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 – pozyskano
środki na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej– wnioskowano o kwotę 37 157,00 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy – wnioskowano o kwotę 15 422,00 zł.
Czas realizacji do grudnia 2018 r.
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4) 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 150 uczniów z klas I – III Publicznych Szkół Podstawowych: Nr 1
i Nr 3 w Grodkowie, Gnojnej, Kolnicy i Kopic;
- Gmina Grodków sfinansowała udział uczniów w projekcie w wysokości 22 500,00 zł (wkład
własny - 150 zł dla jednego uczestnika, tj. kwota 22 500,00 zł, wkład Ministerstwa Sportu
i Turystyki – 180 zł dla jednego uczestnika, tj. kwota 27 000,00 zł);
Czas realizacji do końca czerwca 2018 r.
5) „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 przystąpiły dwie szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 3 w Grodkowie;
- otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 24 000,00 zł, co stanowi 80% całości kosztów
realizacji zadania; wkład własny 6 000,00 zł, co stanowi 20% całości kosztów realizacji zadania;
całkowity koszt zadania – 30 000,00 zł;
Czas realizacji do końca grudnia 2018 r.
6) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych „Aktywna tablica”:
- do programu przystąpiła jedna szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej
- otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 14 000,00 zł, co stanowi 80% całości kosztów
realizacji zadania; wkład własny 3 500,00 zł, co stanowi 20% całości kosztów realizacji zadania;
całkowity koszt zadania – 17 500,00 zł;
Czas realizacji do końca grudnia 2018 r.
7) Program „Maluch+ 2018” skierowany na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki
na dziećmi dla lat 3 – programem został objęty Żłobek Publiczny w Grodkowie - uzyskano wsparcie
finansowe w dwóch modułach:
- tworzenie nowych miejsc – projekt zakładał utworzenie 8 nowych miejsc i uzyskano dotację na
utworzenie nowych miejsc w wysokości 42 736,00 zł, środki własne w wysokości 10 684 zł –
całość projektu 53 420,00 zł; czas realizacji do 31 marca 2018 r.
Na funkcjonowanie 8 nowych miejsc przyznano dotację w wysokości 7 200,00 zł (100,00 zł
miesięcznie na jedno miejsce), wkład własny 23 040,00 zł – całość projektu 30 240,00 zł; czas
realizacji od 2 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.
- funkcjonowanie już istniejących miejsc opieki dla dzieci – uzyskano dofinansowanie dla 40 miejsc
przez 12 miesięcy w roku 2018 w wysokości 72 000,00 zł (150,00 zł miesięcznie na jedno miejsce),
wkład własny 18 000,00 zł – całość projektu 90 000,00 zł; czas realizacji do 31 grudnia 2018 r.
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Prace remontowe wykonane w roku szkolnym 2017/2018
Nazwa placówki
PSP Nr 1
w Grodkowie

Zakres prac
Remont pomieszczeń pod kątem dostosowania dla potrzeb oddziałów
przedszkolnych, modernizacja sanitariatów, częściowa wymiana okien,
remont nawierzchni podwórza, remont muru i elewacji

Kwota
176 938,79,
w tym 90 000,00
(środki MEN)

PSP Nr 3
w Grodkowie
PP Nr 2
w Grodkowie

Naprawa nawierzchni palcu, naprawa oświetlenia

19 486,40

Remont pomieszczeń, remont sanitariatów, naprawa więźby dachowej i
dachu, montaż okien, remont trzonów gazowych

93 960,97

PSP w Gnojnej

Przebudowa sanitariatów

PSP w
Jędrzejowie

Remont sanitariatów, montaż wykładziny, modernizacja oświetlenia,
naprawa instalacji wodociągowej
Remont dachu i elewacji w oddziale zamiejscowym w Bąkowie, montaż
drzwi i okien
Remont dachu i kominów, remont instalacji elektrycznej i co, remont
sali lekcyjnej
Remont podłogi, remont stołówki, naprawa awaryjna co

PSP w Kolnicy
PSP w Lipowej
PP w Wierzbniku
Żłobek Publiczny
w Grodkowie

Dostosowanie pomieszczeń

Zakończenie budowy hali sportowej w PSP w Kolnicy

4 472,00
42 474,03
82 160,00
13 384,35
5 939,02
38 000,00
(z projektu
MALUCH+2017)
1 387 143,00

Koszt realizacji zadań oświatowych
Łącznie koszty związane z realizacją wszystkich zadań oświatowych realizowanych przez Gminę
Grodków wyniosły 25 876 380,75 zł
w tym:
Subwencja oświatowa – 13 994 862,00 zł
Dotacje zewnętrzne – 584 303,83 zł
Należności dla innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczące refundacji kosztów za
uczęszczanie uczniów gminy Grodków do placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki
– 55 485,76 zł
Należności dla gminy Grodków od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem refundacji
kosztów za uczęszczanie uczniów zamieszkałych na ich terenie do placówek oświatowych
prowadzonych przez gminę Grodków – 85 923,60 zł
Środki zewnętrzne tj. subwencja, dotacje, należności dla gminy Grodków od innych jednostek –
14 665 089,43 zł
Środki własne gminy – 11 211 291,32 zł
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IX. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO
Straż Miejska
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 1153 interwencje, nałożyła
80 mandatów karnych, 148 osób pouczyła oraz skierowała 37 wniosków o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Nysie.
Stosunek procentowy realizowanych interwencji na terenach miasta i gminy to 34% tereny wiejskie
i 66% miasto.
Stosunek procentowy otrzymanych zgłoszeń według zmianowości to 83% do godziny 15:00 i 17%
po godzinie 15:00.

Mandat Karny
Pouczenie
Wniosek o ukaranie do Sądu
Ogółem

1 październik 2016
do 30 wrzesień 2017
123
165
20
308

1 październik 2017
do 30 wrzesień 2018
80
148
37
265

Rodzaje i ilość wykroczeń
Wykroczenia przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu
Wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i społecznym
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób
i mienia
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i
porządkowi w komunikacji
Wykroczenia przeciwko obyczajności
publicznej
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku
publicznego
Ustawa o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

1 październik 2016
do 30 wrzesień 2017

1 październik 2017
do 30 wrzesień 2018

16

8
5

30

44

168

113

5

18

24

35

6

6

16

14

84

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
Akty prawa miejscowego

18

11

9
9
6

5
2

Ustawa o odpadach
Ustawa o ochronie zwierząt
Prawo o miarach
Kodeks Wyborczy
Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt
Ustawa o dowodach osobistych
Inne
Ogółem

4
1
308

265

Do bieżących działań straży należą
1 październik 1 październik
2016 do 30 2017 do 30
wrzesień 2017 wrzesień 2018
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Dokonywanie wywiadów środowiskowych wobec osób
przeznaczonych do wymeldowania
Zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych (zagrożenia
budowlane, niezabezpieczone place budów, otwarte studnie i
studzienki, zerwane przewody elektryczne) oraz
niewybuchów
Wykonywanie konwoju na rzecz Urzędu Miejskiego
Doprowadzanie do Komisariatu Policji, miejsc
zamieszkania, pogotowia ratunkowego osób nietrzeźwych,
sprawców czynów zabronionych lub wymagających pomocy
medycznej
Odłów bezpańskich psów:
Psy bez opieki, trzymane w niewłaściwych warunkach lub
stwarzające uciążliwość dla mieszkańców oraz pogryzienia
osób,
Pozostałe zwierzęta
Ujawnianie przestępstw

17

12

10

8

14

20

15

12

50

64

156

187

2

2

8.

Zlecanie utylizacji padłych zwierząt

35

36

9.

Odnajdywanie zagubionych rzeczy

3

2

20

19

1

1

372

363

Kierowanie ruchem na drogach w związku z kolizjami,
wypadkami drogowymi lub remontami dróg
11. Udzielanie pomocy prawnej innym jednostkom straży
miejskich
Ogółem
10.
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Pozostałe działania Straży Miejskiej
Ilość
Posesji
Sklepów
Meldunkowe

4

Ruch drogowy
Melin
Pustostanów
Terenów szkolnych
Wodno-kan.
Gazowe

8
9

1
1
33

Znaki
Budynków

60

Urządzeń użytku publicznego

14

15
16
17
18
19
20
21

Pomoc i asysty
Zabezpieczenie imprez i uroczystości
Rozmowy profil./ostrzegaw.
Doręczono korespondencji
Współpraca z instytucjami i służbami
Kontrole wysypisk

13
14

256
119
15
129
2
21
257
1

Oświetlenie
Energetyczne
Dróg

uszkodzenia

10
11
12

awarie

5
6
7

kontrole

1
2
3

22 kontrola parków, dróg, placów pod kątem czystości
i porządku i powiadamianie odpowiedzialnych
podmiotów

2

60
17
127
32
106
121
1704
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23 Patrol sołectw

1302

24 Zabezpieczenie imprez z Policją

5

25 Zabezpieczenie kolizji z Policją

1

26 Ujęcia przestępców z Policją
Chronione obiekty komunalne i urządzenia
27
publiczne
28 Kontrola osobista, przeglądanie bagaży

1

29 Patrol targowiska
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30 Zawiadomienia rodziców i szkół - Nieletni

5

31 Transport bezdomnych osób do schronisk

3

8

32 Zakłócenia porządku i spokoju

125

33 Zagrożenia w ruchu drogowym

291

34 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

202

35 Zagrożenia życia i zdrowia

39

36 Zagrożenia pożarowe, katastrofy

11

Ogółem

5158

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 noszenia odblasków po zmroku. Strażnicy dotychczas wyposażyli w akcesoria
odblaskowe kilka tysięcy najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
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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 :
-10.01.2018 r. Prelekcje w Przedszkolu w Gałązczycach. Tematem spotkania były bezpieczne ferie
zimowe w których uczestniczyło około 50 dzieci w wieku 3-5 lat. Wszystkie dzieci otrzymały
akcesoria odblaskowe.
-11.01.2018 r. Prelekcje w oddziale przedszkolnym w Gimnazjum nr 1 w Grodkowie. Tematem
spotkania były bezpieczne ferie zimowe w których uczestniczyło 40 dzieci w wieku 6 tal. Wszystkie
dzieci otrzymały akcesoria odblaskowe oraz kolorowanki.
-11.06.2018 r. Prelekcje w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie. Tematem spotkania były
bezpieczne wakacje w których uczestniczyło 40 dzieci w wieku 3 lat. Wszystkie dzieci otrzymały
akcesoria odblaskowe.
Strażnicy uczestniczyli w następujących spotkaniach:
-28.02.2018 r. Spotkanie z mieszkańcami osiedli jednorodzinnych w Grodkowie wraz
z Burmistrzem Grodkowa, Radnymi, Policją oraz Strażą Miejską. Spotkanie poświęcone było
tematyce włamań i kradzieży do domów jednorodzinnych na terenie Grodkowa.
-10.03.2018 r. Udział w Walnym zebraniu działkowców. Na zebraniu poruszane były sprawy
bieżące oraz ład i porządek w tym informacje organizacyjne o pracy Straży Miejskiej oraz temat
osób bezdomnych.
-05.04.2018 r. Udział w debacie społecznej w Urzędzie Miejskim w Grodkowie poświęconej
przestępczości narkotykowej wśród osób nieletnich.
-09.06.2018 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.
Monitoring miejski Grodkowa
Sprawozdanie za okres
1. Ilość kamer
Rodzaj i ilość zarejestrowanych zdarzeń
-miejsca niebezpieczne: wyrwa, dziura w jezdni,
uszkodzone studzienki, itp.
-kolizje
-wypadki
-pobicia, rozboje, przemoc fizyczna i inne agresywne
zachowania
-kradzieże
-dewastacje mienia
-spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych
-osoby leżące w miejscach publicznych lub których wygląd
albo zachowanie wskazuje, że wymagają pomocy
-zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych
-nieprawidłowe parkowanie i inne wykroczenia drogowe
-psy bez opieki
-niszczenie zieleni
-nielegalny handel
-uszkodzone oznakowanie drogowe lub urządzenia użytku
publicznego
-zakłócenia porządku publicznego
-wypalanie odpadów
-nietrzeźwi zakłócający porządek publiczny

01.10.2016 30.09.2017
12

1.10.201730.09.2018
12

2

2

9

8

7

17

8
46
4
11

1
61
2
4
7

2

2

1

1
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-nielegalna zbiórka publiczna
-awarie wodno-kanalizacyjne
- niezabezpieczone miejsca budów i remontów
-palenie papierosów przez nieletnich
- narkotyki
Suma
2. Ilość wydanych dowodów na wniosek:
Policja
Straż Miejska
Prokuratura
Sądy
inne - (Komenda Główna Policji)
Suma

90

105

13

19

13

19

Na początku 2018 roku został zakupiony nowy pojazd służbowy dla Straży Miejskiej marki Dacia
Dokker, który zastąpił wysłużonego Fiata Pandę. Nowym pojazdem ze względu na jego gabaryty
znacznie lepiej strażnicy radzą sobie z transportem osób ujętych, nietrzeźwych oraz bezdomnych
a także zwierząt. Dotychczasowy pojazd Fiat Panda został przekazany Brzeskiemu Centrum
Medycznemu.
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 54 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
- zabezpieczenie zdarzeń – kolizje, wypadki drogowe i inne
- ujęcia sprawców przestępstw i wykroczeń
- wymiana informacji z Centrum Dozoru Monitoringu.
Na bieżąco apelujemy i informujemy mieszkańców poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego,
prasę i portale społecznościowe o podejmowanych działaniach Straży Miejskiej.
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Ochotnicze Straże Pożarne
Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom gminy należy do zadań własnych Gminy
jako jedno ze zbiorowych potrzeb tej wspólnoty która została wymieniona w art. 7 ust 1. pkt 14
ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej
w art. 15 ust. 6 wymienia się również ochotnicze straże pożarne. Szybkie zmiany cywilizacyjne
generują różnego rodzaju zagrożenia dla środowiska, w tym dla ludności i mienia. Skala zjawiska
oraz skutki wskazują na konieczność doskonalenia sytemu ratowniczo – gaśniczego.
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 oraz 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.
Dla poprawy bezpieczeństwa i ochronny przeciwpożarowej co roku w pełnym zakresie realizowane
są szkolenia strażaków ratowników organizowane przez Państwową Straż Pożarną. Doskonalenie
zdobytej wiedzy realizowane jest w formie ćwiczeń taktyczno-bojowych na obiektach.
Organizowanie zawodów sportowo – pożarniczych których celem jest:
- mobilizowanie do szkolenia pożarniczego,
- ocena stanu wyszkolenia,
- popularyzacja zagadnień ochrony ppoż., wśród społeczeństwa,
Należy również zaznaczyć ze działalność OSP nie tylko ogranicza się do zapewnienia
ochrony przeciwpożarowej. Spełnia także inne funkcje dla społeczności lokalnej, takie jak
aktywizacja i integracja środowiska – co przejawia się w organizowaniu wspólnych festynów,
edukacji mieszkańców wsi poprzez propagowanie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej oraz pełni
funkcję kulturotwórczą i wychowawczą.
Na terenie naszej gminy działa 10 jednostek OSP.
Podstawowym sprzętem OSP są samochody bojowe ze specjalistycznym wyposażeniem do
prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych.
Źródła finansowania:
-Budżetu państwa – finasowanie jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego.
- budżetu gminy,
-dochody instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne od ognia,
-dochody własne jednostek OSP.
Finasowanie działalności OSP przez gminę.
Zadania gminy w zakresie finansowania OSP zostały określone w art. 32 ust. 2 uop. Stosownie do
tej regulacji koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP
ponosi gmina.
Wydatki z budżetu gminy – 270 951,86 zł.
Wynagrodzenia dla mechaników kierowców i koordynatora gminnego ochrony przeciwpożarowej
i ubezpieczenie społeczne wydano 49 966,39 zł.
Wynagrodzenie dla członków OSP którzy uczestniczyli w akacjach ratowniczo- gaśniczych
15 109,50 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia - 69 992,17 zł.
Zakup energii 32 990,34 zł.
Zakup usług remontowych – 34 499,13 zł.
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Zakup usług zdrowotnych 14 650,00 zł.
Zakup usług pozostałych 43 871,96 zł.
Różne opłaty i składki 7 516,13 zł.
Dotacja 2 356,24 zł.
Największe wydatki poniesione były w obszarach wynagrodzeń, zakupów i usług tj. wynagrodzenia
kierowców – mechaników, ekwiwalent, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów
i wyposażenia - zakup aparatów powietrznych typu AUER i sygnalizatorów, przecinarki STHIL TS
420 Parawan GT 020 dla OSP Wierzbnik, zakup opryskiwacza spalinowego STHIL ,Parawan GT
020 - dla OSP Bąków, zakup Defibrylatora AED Philips, który jest wykorzystywany w akcjach
ratowniczych przez strażaków ochotników, a razem z zakupionym przez gminę zestawem
szkoleniowym i Fantomem jest wykorzystywany również przez OSP Tarnów Grodkowski podczas
szkoleń przeprowadzanych dla mieszkańców w trakcie różnego rodzaju imprez w gminie., zakup
zestawu Halligan – dla OSP Gnojna, zakup opryskiwacza spalinowego dla OSP Jędrzejów, usługi
- elewacja - OSP Gnojna, instalacja elektryczna remiza Tarnów Grodkowski, instalacja elektryczna
remiza Młodoszowice, wymiana pokrycia dachowego wzmocnienie wieży remiza Jędrzejów,
remonty samochodów pożarniczych. Badanie lekarskie strażaków ratowników i kierowców –
14 650,00 zł, Kurs KPP – 4 400 zł.
Poza budżetem na zadania OSP pozyskano środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości
Ministerstwa Sprawiedliwości:
Kwotę 84 466,80 zł. przy udziale środków finansowych gminy j. 853,20 zł. – 1%
łącznie wydatkowano 85 320,00 zł
Zakpiony sprzęt to:
1) Zestaw ratownictwa technicznego LUKAS za 61 830,00 zł, - przekazany dla OSP Bąków,
składający się z:
-rozpieracza ramieniowego z akcesoriami,
-nożyc hydraulicznych,
-agregatu zasilającego,
-zestawu węży.
2) Torby ratownicze z wyposażeniem PSP R1, które przekazano dla OSP Lipowa, Gałązczyce,
Jędrzejów, Młodoszowice.
Dotacja w wysokości 2 356,24 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Wierzbnika na zakup
2 kompletów aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych.
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X. OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW, ADMINISTRACJA
W Urzędzie Miejski w Grodkowie na parterze budynku przy ul. Warszawskiej 29. funkcjonuje
Biuro Obsługi Klienta. Tam każdy może złożyć swój wniosek w wersji papierowej, oraz otrzyma
informację o sposobie załatwienia sprawy. Informacje te są również udostępnione w Biuletynie
Informacji Publicznej, w zakładce Karty usług.
W Urzędzie Miejskim w Grodkowie przyjmujemy również wnioski w wersji elektronicznej.
W każdą środę pracujemy w godzinach od 7:00 do 17:00. Jesteśmy dla Państwa dostępni w każdy
roboczy dzień pracy.
Dane kontaktowe:
tel.77 40 40 300 (centrala), 77 40 40 321 (sekretariat Burmistrza, 77 40 40 313 (Biuro Obsługi
Klienta), fax 77 415 55 16
strona, http://www.grodkow.pl
skrzynka e-mail urzędu: um@grodkow.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-PUAP: /n2289fghqy/SkrytkaESP
Staramy się aby nasz serwis internetowy był dostępny dla wszystkich użytkowników.
-Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za
pomocą klawisza Tab.
-Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron,
porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem
czytników ekranów.
-W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola
formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w
logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom
niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
-Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są
czytelne także dla osób słabiej widzących.
-Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
-Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób
niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
-W przypadku problemu z odczytaniem załączników w postaci skanów lub innych, można
kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Urzędu z prośbą o zreferowanie treści takiego pliku.
Telefon kontaktowy: 77 40 40 313.
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2012 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania
się, osoby mające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości
załatwienia spraw urzędowych.
W Urzędzie Miejskim w Grodkowie ww. osoby mogą załatwić sprawy w następujący sposób:
1. korzystając z pomocy osoby przybranej (każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, wybrana
przez osobę uprawioną). Z pomocy tej osoba uprawniona nie może skorzystać jedynie w przypadku,
gdy wnioskowane dane są chronione prawnie, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie
uprawnionej.
- przy pomocy narzędzi elektronicznych:
- poprzez wysłanie e-maila na adres: um@grodkow.pl
- przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
- przy pomocy faksu: nr (+48) 77 415 55 16.
- korzystając z pomocy tłumacza języka migowego lub przeszkolonego pracownika tutejszego
Urzędu.
Potrzebę skorzystania z tłumacza należy zgłosić na piśmie 3 dni przed wizytą w Urzędzie
(z wyłączeniem sytuacji nagłych, niecierpiących zwłoki i niemożliwych do przewidzenia) za
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pomocą poczty elektronicznej, faksu, w siedzibie urzędu (Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój
nr 10) lub listownie.
Wniosek o udostępnienie usługi tłumacza składa się według odpowiedniego wzoru.
Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika Urzędu, który skontaktuje się za
pomocą wybranego sposobu komunikacji (mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu
wizyty.
Zestawienie wydanych przez Burmistrza Grodkowa dokumentów w 2018 r.
Upoważnienia
Zarządzenia organu
Zarządzenia kierownika
wykonawczego (0050)
jednostki (120)
56
204
70
Upoważnienie wydawane były dla pracowników Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz dla
kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Grodków w celu realizacji zadań
gminy.
Zarządzenie organu wykonawczego wydawane były w celu m.in.:
- dokonywania zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
-ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych,
-ogłoszenia konkursu na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
sportu,
- w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
- w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej,
-w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grodków,
- w sprawie określenia wysokości stawek czynszu najmu i dzierżawy za lokale i inne mienie
stanowiące własność gminy Grodków,
- w sprawie formy i sposobu przeprowadzania konsultacji z radami pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi,
- w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska Dyrektorów jednostek oświatowych,
- w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych,
- w sprawie zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach gminnych położonych na
terenie gminy Grodków,
- w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów i zwołania I posiedzenia.
Zarządzenia kierownika urzędu związane były z bieżącą działalnością urzędu.
Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Grodkowa
W ramach przyjęć interesantów Burmistrz Grodkowa przyjął 68 osób. Główne tematy, które
poruszano podczas spotkania: staranie o mieszkanie, remonty mieszkań, zamiana, praca w urzędzie
na stanowisko robotnika gospodarczego w ramach robót publicznych, remonty dróg i chodników,
włamania do mieszkań, działki przekształcenia, sprzedaż i odrolnienie, sprawy społeczne, miejsce
w przedszkolu, żłobku, zalewanie posesji, susza, sprawy OSP, plac targowy, nauczanie domowe,
fundusz alimentacyjny, zbiórka charytatywna, podjazd dla wózków.
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Rynek pracy
Według danych z 2018 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 84 nowych
przedsiębiorców.
Urząd Miejski w Grodkowie co roku organizuje roboty publiczne, prace interwencyjne oraz staże.
W ramach robót publicznych przyjęto 22 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 30 osób aktywizacją zawodową na terenie gminy
Grodków w ramach której osoby te wykonywały prace na terenie miasta Grodkowa oraz
w Sołectwach.
Wydarzenia
W dniu 28 lutego 2018 r. zostało podpisane pomiędzy Burmistrzem Grodkowa a Komendantem
Powiatowym Policji w Brzegu porozumienie w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej
Policji w Brzegu dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych
z budżetu Gminy Grodków w 2018r. Na powyższy cel została przekazana kwota w wysokości
10 000,00 zł.

Dnia 26 czerwca 2018 r. odbyła się uroczysta, ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Grodkowie w kadencji 2016-2018 r.
Podczas uroczystej sesji Burmistrz Grodkowa wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej
w Grodkowie wręczyli pamiątkowe statuetki oraz dyplomy dla młodych radnych. Burmistrz
Grodkowa podziękował za pełną zaangażowania pracę dla dobra młodzieży gminy Grodków
w kadencji 2016-2018. Podziękował za wysiłek włożony na rzecz upowszechniania idei
demokracji, życząc dalszych sukcesów w życiu osobistym i szkolnym. Statuetki przyznano dla:
1. Białek Marcelina
2. Gajek Żaklina
3. Demichowicz Jan
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4. Szoma Szymon
5. Górska Aleksandra
6. Janiszewska Angelika
7. Klimczak Łukasz
8. Kukuła Estera
9. Kwarta Paulina
10. Maciąg Wiktoria
11. Manowita Agnieszka
12. Płonka Klaudia
13. Romanów Patrycja
14. Walczak Malwina
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Podczas Dożynek w gminie Grodków wręczono 3 statuetki dla „Zasłużonych dla Gminy Grodków”.
W 2018 r. Kapituła której przewodniczy Burmistrz Grodkowa wybrała do odznaczenia Panią
Ludwikę Eliasz, Pana Jana Porębskiego oraz Czesława Kocoń.

Dnia 21 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza uroczysta sesja VIII kadencji Rady Miejskiej
w Grodkowie. Na uroczystej sesji nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz wybrali ze swojego
grona Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Jadwigę Demską oraz 2 Wiceprzewodniczących Panią
Agnieszkę Gul i Pana Dariusza Gajewskiego. Na pierwszej sesji ślubowanie złożył także Burmistrz
Grodkowa Marek Antoniewicz.
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I posiedzenie pierwszej Gminnej Rady Seniorów Gminy Grodków odbyło się 20 grudnia 2018 r.
Radni seniorzy złożyli ślubowanie oraz wybrali ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę
Przewodniczącego oraz Sekretarza. W skład Rady Seniorów weszli:
1. BĄK Józefa
2. BŁASZCZYK Władysława
3. BOCHYŃSKA Józefa
4. CHMIELECKI Jan
5. CZAKON Bernadetta
6. ELIASZ Ludwika - Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Gminy Grodków
7. LULEWICZ Halina
8. MAKAR Stanisława
9. MAKARUCHA Krystyna
10. MUSIAŁ Maria
11. PODGÓRNA Janina - Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Grodków
12. POPOWICZ Krystyna
13. SOBSTYL Władysława
14. STOKŁOSA Bożena
15. ZYCH Stanisława
16. ŻUCHELKOWSKA Wanda - Sekretarz Rady Seniorów Gminy Grodków
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XI.
WSPÓŁDZIAŁANIE
Z
INNYMI
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

JEDNOSTKAMI,

INSTYTUCJAMI,

Samorząd Województwa Opolskiego
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej we wsi Gnojna przy pomocy finansowej Gminy
Grodków. Umowa z Zarządem Województwa o dofinansowanie zadania przez Gminę Grodków.
Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r.
Pomocy finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn„ Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy
Grodkowa – etap I – z ul. Otmuchowską”
Powiat Brzeski
Budowa chodnika przy drogach powiatowych. Zadanie zrealizowane zostało przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Brzegu przy pomocy finansowej Gminy Grodków. Budowa chodnika w drodze
powiatowej w Żelaznej. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r.
Przebudowa drogi powiatowej Wójtowice - Jaszów - II etap odcinek Strzegów – Bogdanów.
Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu przy pomocy finansowej Gminy
Grodków. Umowa z Zarządem Powiatu Brzeskiego o dofinansowanie zadania przez Gminę
Grodków. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r.
Pomoc finansowa gminy Grodków 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.
Współfinansowanie Oddziału w Grodkowie Wydziału Komunikacji Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Brzegu.
Policja
Przekazanie środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na tzw. służby ponadnormatywne.
Straż Pożarna
Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę części garażowej wraz
z jej kompleksową termomodernizacją Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej w Grodkowie
Organizacje pozarządowe
Współpracę samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 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
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Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Grodków w 2018 roku ogłosiła
11 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W 2018 r. Gmina Grodków zawarła
z organizacjami pozarządowymi 33 umowy na realizację zadań publicznych, w tym:
- 29 umów w wyniku otwartego konkursu ofert,
- 4 umowy w wyniku trybu pozakonkursowego, tzw. „małe granty”.
Na realizację zadań publicznych w 2018 roku Gmina Grodków zaplanowała kwotę 529 500,00 zł.
Wskutek zawartych umów Gmina Grodków przekazała organizacjom pozarządowym dotacje na
realizację zadań publicznych na łączną kwotę: 528 998,39 zł, z czego wykorzystano kwotę
525 202,63 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji, tj. 3 795,76 zł zwrócono do budżetu Gminy
Grodków.
W 2018 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.
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XII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, PROMOCJA GMINY
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie - działalność kulturalna
Cykliczne imprezy kulturalne:
Lp.

Nazwa
imprezy

Opis i charakter imprezy

1.

I Gminny Przegląd
Kolęd i Pastorałek
– Hej Kolęda

kategoria: wokaliści, zespoły
wokalne – wszystkie szkoły

2.

„Koncert
Noworoczny”

koncert kolęd w wykonaniu
zespołu In Fanki Tim

3.

4.

5.

6.
7.

„Gminny Przegląd
Kolęd
i Pastorałek”
Wielka Orkiestra
Świątecznej
Pomocy
„FERIE 2018”
Ogólnopolski
Konkurs
Recytatorski
Konkurs
Fotograficzny

kategoria: wokaliści, zespoły
wokalne - przedszkolaki
Koncerty na rzecz Fundacji
Zajęcia dla dzieci prowadzone
przez instruktorów OkiR
Zmagania uczniów szkół
podstawowych,
gimnazjalnych i średnich
„Moje Miasto Grodków”

Termin i miejsce
Realizacji
05..01.2018r.
sala w Domu Kultury
w Grodkowie
07.01.2018r.
Dom Kultury
w Grodkowie
11.01.2018r.
sala w Domu Kultury
w Grodkowie
14.01.2018r.
sala Domu Kultury
w Grodkowie
od 15 – 28.01.2018r.
sala Domu Kultury
w Grodkowie i hala
OKiR
13-14.03.2018r.
Sala Domu Kultury
w Grodkowie
Marzec 2018r. –
ogłoszony
25.03.2018r.
Rynek – Ratusz
w Grodkowie
27.04.2018r.
sala Domu Kultury
w Grodkowie
03.05.2018r.
park Domu Kultury
w Grodkowie

Współorganizacja

Przedszkole
Publiczne nr 2
w Grodkowie
PSP nr 3
w Grodkowie

8.

XVI Jarmark
Wielkanocny

Wystawy twórców ludowych,
KGW,
Program artystyczny

Urząd Miejski
Gminna Rada Kobiet
w Grodkowie
Przedszkole
Publiczne nr 2
w Grodkowie

9.

„Przedszkolaki
tańczą”

Turniej tańca przedszkolaków

10.

„Majowy Piknik”

gry i zabawy dla dzieci

11.

XXIV Powiatowy
Festiwal
Twórczości
Artystycznej Szkół

Kategorie:
taniec, plastyka, teatr,
muzyka – wszystkie szkoły

14-16.05.2018r.
sala Domu Kultury
w Grodkowie

12.

„Dni Grodkowa”

Programy artystyczne

09 - 10.06.2018r.
park Domu Kultury
w Grodkowie

Urząd Miejski
w Grodkowie

13.

Przegląd Zespołów
Artystycznych
Nieprzetartego
Szlaku

Festiwal muzyczny i taneczny

12.06.2018r.
sala i park Domu Kultury
w Grodkowie

ZHP w Grodkowie

14.

WAKACJE 2018

Zajęcia dla dzieci prowadzone
przez instruktorów OKiR

Lipiec/sierpień 2018 r.

15.

Festiwal Muzyki
Organowej
i Kameralnej im.
J. Elsnera.
„Grodkowskie Lato
Organowe 2015”.

Koncerty muzyki organowej

Lipiec/sierpień 2018r.

Marcin Lauzer

16.

Dożynki Gminne
2018

Ceremoniał dożynkowy,
programy artystyczne

25-26.08.2018r. –
Park Domu Kultury

Gminna Rada Kobiet
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17.

Ogólnopolski
Dzień
Przedszkolaka

18.

Narodowe Święto
Niepodległości

20.09.2018r. –
Park Domu Kultury

Przedszkole
Publiczne nr 2

Uroczystości związane z
obchodami Święta
Niepodległości

Pomnik Nieznanego
Żołnierza, Dom Kultury
w Grodkowie

Urząd Miejski

19.

Międzynarodowe
Konfrontacje
Muzyczne –
Muzyczna Jesień
2018

Koncerty konkursowe
zespołów z całej Polski,
koncert laureatów

Dom Kultury w
Grodkowie
17-19.11.2018r.

20.

Spotkanie
z Mikołajem

Występy artystyczne,
rozdawanie słodyczy

06.12.2018r.
Rynek w Grodkowie

Grodkowskie
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych

21.

Koncert
Charytatywny

Występy zespołów

08.12.2018r.
Dom Kultury
w Grodkowie

Grodkowskie
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych

22.

Koncerty Blues
Party

koncerty polskich
i zagranicznych wykonawców

Średnio 4 do 6 w roku

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 szkoły,
-8 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,
- podczas wyborów funkcjonuje lokal wyborczy.
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 2018 roku podczas projekcji filmów gościliśmy w kinie 8349 widzów. Odbyło się 250 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.
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Działalności rekreacyjno – sportowa Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
W roku 2018 przy Ośrodku Kultury i Rekreacji swoją systematyczną działalność o charakterze
sportowym prowadziły następujące koła zainteresowań:
- 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.
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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.
Imprezy sportowo - rekreacyjne
L.p.

Zadania
Grodkowska Liga Futsalu Okir

1
2

Sportowe Ferie 2018 – Cykl Imprez
Sportowo-Rekreacyjnych

8

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
o „Puchar Grodkowa”
Puchar Polski
Modeli Halowych F1 N
Halowy turniej piłki nożnej dziewcząt
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
o „Puchar OKiR”
Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce
Nożnej Szkół Podstawowych
Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy

9

VI Grodkowski Piknik Piłkarski
Współpraca: GAS Grodków GKS Grodków

3
4
5
6
7

VI Grodkowski Festiwal Piłki Ręcznej
10 Współorganizator: Olimp Grodków
11
12
13
14
15
16

Zawody Wędkarstwa Rzutowego
Mistrzostwa Polski PZW Grodków
„Lato w Mieście”
Cykl Imprez Dla Najmłodszych
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
o „Puchar OKiR”
Zawody Wędkarstwa Rzutowego
PZW Grodków
100-Lecie Niepodległości Mecz Piłki
Ręcznej, UKS Olimp
Turniej Tenisa Stołowego
Grodkowska liga futsalu OKiR

Termin realizacji
grudzień – styczeń,
XXXV edycja,
sezon 2017/18

Miejsce
Hala Sportowa LO

luty

Hala Sportowa OKiR

17 lutego

Hala Sportowa LO

18 marca

Hala Sportowa LO

10 marca

Hala Sportowa LO

17 marca

Stadion Miejski

17 marca

Hala Sportowa LO

1 maja

Hala Sportowa OKiR

3 maja

Stadion Miejski

2 czerwca

Hala Sportowa LO,
Hala Sportowa OKiR

28-30 lipca

Stadion Miejski

lipiec/sierpień

Stadion Miejski Park OKiR

25 sierpnia

Stadion Miejski

22 września

Stadion Miejski

11 listopada

Stadion Miejski, Hala
Sportowa LO

grudzień – styczeń
XXXVI edycja
sezon 2018/19

Hala Sportowa LO

Przykładowy harmonogram zajęć rekreacyjno-sportowych w hali sportowej OKiR Grodków
w roku 2018.
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)
104

15.30 – 17:00 zajęcia PSP 3
17:00 – 18:00 zajęcia SKS PSP 1
18:30 – 20:00 sekcja piłki nożnej KWS
20:00 – 21:30 trening Agro As *
Środa
8:00 – 15:00 lekcje wychowania fizycznego (PSP 1)
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 – 13:00 lekcje wychowania fizycznego (PSP 1)
14.oo - 17.oo zajęcia SKS PSP 1
17:00 – 18:00 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
16:30 - 17.30 trening dzieci – PSP 1
17:00 – 18:30 trening dzieci – LZS Starowice
18:30 – 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
13:30 – 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 (30 zł. za godzinę)
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Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie jest samorządową instytucją kultury oraz
pełni 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):
Biblioteka w Ratuszu”: dostępna dla użytkowników od poniedziałku do piątku w godz.8:00-18:00
w soboty w godz. 9:00-13:00
1) Czytelnia dla Dorosłych: posiada księgozbiór podręczny, zbiory regionalne, zbiory
ikonograficzne, 23 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;
2) Wypożyczalnia dla Dorosłych: udostępnianie zbiorów i rejestracja użytkowników odbywa się
w bibliotecznym systemie komputerowym SOWA; organizuje spotkania autorskie, wydarzenia
literackie i edukacyjne, warsztaty z rękodzieła itp., wystawy w holu biblioteki.
3) Oddział dla Dzieci i Młodzieży: organizuje spotkania autorskie, imprezy literackie i edukacyjne
dla dzieci, realizuje zadania z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego; dysponuje
komputerem z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do Internetu dla czytelników
z możliwością wydruku i ksero.
4) Izba Pamięci: 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.
5) Oddział Pedagogiczny - ul. Kasztanowa 3: udostępnia zbiory pedagogiczne, oraz czasopisma
specjalistyczne (4 tytuły bieżących czasopism); dysponuje 2 komputerami z bezpłatnym dostępem
do Internetu dla czytelników.
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.
Filie biblioteczne:
8) w Gnojnej: dysponuje księgozbiorem liczącym 5629 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;
9) w Jędrzejowie dysponuje księgozbiorem liczącym 5 903 woluminy; 2 komputerami
z bezpłatnym dostępem do Internetu, urządzeniem wielofunkcyjnym
10) w Kolnicy dysponuje księgozbiorem liczącym 8 059 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”,
11) w Kopicach: dysponuje księgozbiorem liczącym 3 284 woluminów; 2 komputerami
z bezpłatnym dostępem do Internetu
Działalność merytoryczna
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Podstawowe, statutowe zadanie biblioteki to gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zbiorów.
W roku 2018 Bibliotekę odwiedziło 61 019 użytkowników, którym łącznie udostępniono 106 692
zbiorów, w tym: 98 032 książek i 8 660 czasopism. Zbiory elektroniczne wykorzystano 1 539 razy.
W czytelniach użytkownicy otrzymali odpowiedzi na 10 401 kwerend oraz 8 382 razy skorzystano
z Internetu. MiGBP w Grodkowie miała w 2018 r. zarejestrowanych 3 926 użytkowników w tym:
w mieście 2 907 w filiach wiejskich 1 019.
W 2018 roku zbiory biblioteki powiększyły się o 1 967 woluminy z tego: 1 717 woluminów to
zakup, pozostałe 250 – dary.
Średnie ceny książek zakupionych w roku 2018 do Biblioteki: 22,60 zł
Na koniec 2018 r. zbiory MiGBP w Grodkowie liczyły 71 344 woluminów oraz 542 audiobooków.
Zadania Biblioteki Powiatowej:
opracowanie Bibliografii Regionalnej Powiatu Brzeskiego, współpraca instrukcyjno- metodyczna,
organizowanie szkoleń i konferencji Bibliotek Powiatu Brzeskiego.
Wydarzenia kulturalne i edukacyjne
W całym 2018 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie 531 różnych
wydarzeń w których brało 10 056 uczestników.
Najważniejsze:
Lp.

Forma

1
Spotkania
autorskie dla
dorosłych
2

Spotkania
autorskie dla
dzieci

3

Wykłady

4

Warsztaty
rękodzieła
Gry planszowe
Konkursy
regionalne
Happening
literacki,
impreza
plenerowa
Czytanie
w plenerze
Czytanie w
bibliotece
Zajęcia
tematyczne np.:
legendy polskie

4
5
6

7
8
9

10
Wystawa w IP

Opis
w ramach DKK autorka powieści obyczajowych
Karolina Wilczyńska;
Olga Rudnicka autorka powieści kryminalnych;
Teresa Zielińska dziennikarka regionalna;
Piotr Załuski autor wspomnień związanych
z internowaniem w ZK Grodków
w filiach Gnojnej i Kolnicy Małgorzata Zółtaszek
autorka książek dla dzieci;
w filii w Jędrzejowie Zofia Stanecka autorka książek
dla dzieci
W labiryntach kultury
Prof. B. Bednarek
decoupage dla dorosłych; malowanie bombek;
świąteczny obrazek
turniej gier planszowych dla dzieci
konkurs dla gimnazjalistów i uczniów kl. IV

Ilość

Ilość
uczestników

4

128

3

124

2

100

6

141

2

44

2

35

1

70

wspólne, głośne czytanie poezji Herberta

cykl od maja do września: głośne czytanie przed
ratuszem tekstów dla dzieci
cykl zajęć dla dzieci młodszych
cykl zajęć przygotowanych
użytkowników

pod

226
422

potrzeby

„Strój i ubiór ludowy na śląsku opolskim” wystawa
udostępniona
z
Muzeum
Wsi
Opolskiej
w Bierkowicach

220

4

287

107

11
Wystawy
plenerowe

12

Spacer po
Grodkowie;
Pociąg do
orkiestry

„Grodków dawniej i dziś”;
„170 lat linii kolejowej Nysa –Brzeg”;
„Zapiski o Grodkowie”
wraz z organizacją części historycznej uroczystej
sesji RM z okazji 750 lokacji (około 150
uczestników), promocja publikacji o tym samym
tytule
zwiedzanie miasta z opowieścią o jego historii

3

Wystawy
prezentowane
na ul.
Warszawskiej

3

210

Inne wydarzenia cykliczne
Kolędowanie Pod Ratuszem; IV 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.bibliotekagrodkow.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.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie zaprasza na swoją stronę
www.bibliotekagrodkow.pl
Promocja Gminy
Treść
Jesień
z Elsnerem
i Weissem
Grodkowskie
Lato Organowe
2018
Powrót do
korzeni

Podmiot
Marcin Lauzer

Plan
10 000,00

Marcin Lauzer

5 000,00

Budżet obywatelski
województwa
opolskiego

43 500,00

Umowy na
promocję przez
sport

Gminne Zrzeszenie
„Ludowe Zespoły
Sportowe”
w Grodkowie
AUTO – MOTO –
KLUB
GRODKÓW
Stowarzyszenie
Klub Sportowy
Grodkowska
Akademia Sportu
Grodkowski Klub
Sportowy

25 000,00

39 171,00 Zakup strojów dla zespołów
z terenu gminy Grodków, przyjazd
gości z Ukrainy na Jarmark
Wielkanocny, Dni Grodkowa
i Dożynki gminne, zwrot środków
wyniknął z tańszego transportu
gości z Ukrainy
25 000,00

21 000,00

21 000,00

7 000,00

7 000,00

8 000,00

8 000,00

Wykonanie
Uwagi
10 000,00 Przygotowanie,
prowadzenie
i realizacja
5 000,00 Prowadzenie koncertu
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Umowy
na Panorama Powiatu
obsługę prasową Brzeskiego
i telewizyjną
Teraz Grodków 24
Lokalna TV
Umowa
na Samorządowy
obsługę
Informator SMS
informatora
samorządowego
Jarmark
Wielkanocny
Dni Grodkowa
(750-lecie
miasta)

24 000,00

24 000,00

22 200,00
12 000,00
3 096,00

22 200,00
12 000,00
3 096,00

14 753,00

Dożynki gminne

28 000,00

Współpraca
z miastami
partnerskimi

21 440,11

14 753,00 Zakup nagród za przeprowadzone
konkursy i oprawę muzyczną
33 400,00 Organizacja obchodów, udział
gości z miast partnerskich,
Borszczów, Beckum, Heringsdorf
i Bohumin – Skrzeczoń +
Grodkowska Gra Miejska
28 000,00 Organizacja obchodów, udział
gości z miast partnerskich,
Borszczów, Beckum, Heringsdorf
i Bohumin – Skrzeczoń
21 440,11 Przejazdy do Beckum,
Borszczowa i Heringsdorf (udział
w karnawale, wyjazd
sportowców, udział w obchodach
święta miast)
5 000,00 Zakup 2-ch aparatów
fotograficznych (profesjonalny
+ do użytku codziennego)
37 500,50 Smycze, flagi, długopisy, książki,
torby ozdobne, teczki, portfele
i inne
2 300,00 Uroczyste obchody 100-lecia
niepodległości
2 500,00 Obchody rocznicowe
wprowadzenia Stanu Wojennego
w Polsce
3 187,84
Współorganizacja biegu

Zakup sprzętu
fotograficznego

33 400,00

5 000,00

Materiały
promocyjne

37 500,50

11 listopada

2 300,00

13 grudnia

2 500,00

Bieg Wilczym
Tropem
Żołnierze
Wyklęci
Nagrody
burmistrza

3 187,84
6 000,00

6 000,00 Współorganizacja uroczystości
w Starym Grodkowie
61 827,79 Dofinansowanie mniejszych
wydarzeń kulturalnych, igrzysk,
konkursów, olimpiad, zakup
kwiatów i wiązanek i inne.
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XIII. PODSUMOWANIE
Rok 2018 był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł na realizację
zadań majątkowych.
Wszystkie wnioski, które złożyliśmy do różnych programów w ramach: Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, Programów Rządowych i innych, zostały pozytywnie ocenione
i w konsekwencji otrzymaliśmy do tych zadań dofinansowanie.
W naszej gminie, ze względu na jej obszar i ilość miejscowości (miasto i 35 sołectw) jest jeszcze
wiele problemów do rozwiązania. W 2018 roku udało nam się część z tych spraw pozytywnie
załatwić, część jedynie rozpocząć.
Niektóre zadania realizujemy w tym roku, ze względu na przeciągające się procedury przetargowe,
(zdecydowanie wyższe wartości ofert, wynikające m.in. ze wzrostu cen materiałów i usług oraz
brak oferentów). Są to: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków
– etap II – Kopice i Kopice-Leśnica – część I, Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie, Zmiana sposobu
użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik oraz
budowa Sali spotkań w Więcmierzycach.
Jest też wiele zadań, które czekają na realizację, to m.in. te wpisane w Wieloletnią Prognozę
Finansową.
Realizacja tych zadań, jest i w przyszłości również będzie uzależniona przede wszystkim od
kondycji naszego budżetu i naszych możliwości finansowych.
Pomimo realizacji wielu zadań inwestycyjnych, Gmina Grodków jest w dobrej kondycji
finansowej, która powala realizację w przyszłości kolejnych, ważnych zadań dla naszej lokalnej
społeczności.

Opracował:
Andrzej Romian
Sekretarz Gminy
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