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I. WPROWADZENIE  

Raport o stanie gminy Grodków, obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Grodkowa w roku 

2021, 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. 

Głównym celem raportu jest odzwierciedlenie skuteczności realizacji zadań w 2021 roku. 

W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy według stanu 

na 31 grudnia 2021 roku. Pierwszy raport został opracowany w 2019 roku i dotyczył roku 2018. 

Dzięki temu zaistniała możliwość dokonania analizy poziomu rozwoju gminy na przestrzeni 

ostatnich kilku lat. 

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

możliwości dalszego rozwoju gminy.  

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

fundusz sołecki, marszałkowska inicjatywa sołecka, mienie komunalne, gospodarowanie 

nieruchomościami, usługi komunalne, ład przestrzenny, polityka społeczna i praca, oświata, 

bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawna administracja (w tym działania w związku z COVID-

19), współdziałanie z innymi jednostkami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz 

działalność kulturalna, promocja gminy. 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Miejskiego 

w Grodkowie i jednostek organizacyjnych Gminy oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu 

Urzędu, jednostek organizacyjnych a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak 

również  dane udostępnione przez Urząd Statystyczny w Opolu. 

1. Władze gminy 

Organ stanowiący 

Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 

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) GAJEWSKA Agnieszka - od 23 czerwca 2021 r. 

8) JOŃCZYK Ryszard 

9) KWIATKOWSKI Marek 

10) MAŚLANKA Czesław 

11) OWSIŃSKI Krzysztof 

12) PAWLAK Bogumiła 

13) SZUCHTA Jolanta 

14) WASILENKO-MIKUTA Agata 

15) ZĄBKOWSI Kamil 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wybory na nieobsadzony mandat zostały przeprowadzone 

13 czerwca 2021 r. 

W wyniku ww. wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie w okręgu wyborczym 

nr 3, radną została Pani Agnieszka Gajewska. 

Na sesji Rady Miejskiej w Grodkowie w dniu 23 czerwca 2021 r. zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym złożyła ślubowanie, objęła mandat i prawomocnie przystąpiła do 

wykonywania tego mandatu.  
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Rada Miejska obradowała 9 razy, odbyła 6 planowych posiedzeń oraz 3 posiedzenia zwołane w trybie 

art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - na wniosek Burmistrza.  

Od 30 września 2020 r. do 21 kwietnia 2021 r. ze względu na pandemię sesje Rady Miejskiej 

odbywały się w sali Ośrodka Kultury i Rekreacji.  

Od XXVII sesji Rady Miejskiej, w dniu 23 czerwca 2021r., obrady powróciły do Sali narad urzędu 

miejskiego. 

W 2021 roku Rada Miejska podjęła 83 uchwały. 

Podczas sesji, odbytej w dniu 23 czerwca 2021 r., radni m.in. udzielili Burmistrzowi Grodkowa 

wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2020.  

W głosowaniach nad udzieleniem wotum zaufania udzielenia oraz absolutorium uczestniczyło 

14 radnych. 12 było „za”, 1 się wstrzymał, a 1 radny był „przeciw”. 

W stosunku do jednej uchwały zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego 

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIV/205/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 

17 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Nowa Wieś Mała. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwale Nr XXIX/256/21 z dnia 29 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia prowizji za inkaso, wskazało 

nieistotne naruszenie prawa. 

Organ wykonawczy 

Zestawienie wydanych przez Burmistrza Grodkowa dokumentów 

Zarządzenia organu 

wykonawczego (0050) 

Zarządzenia kierownika 

jednostki (120) 
Upoważnienia 

209 82 78 

W 2021 roku Burmistrz przyjął 97 interesantów. Tematyka spotkań dotyczyła: mieszkań gminnych 

i ich remontów, ogrzewania, zadłużenia oraz wykupu, przekształcenia budynków i wynajmu lokali, 

a także wszelkich spornych spraw lokatorskich, ochotniczych straży pożarnych, działek i ich 

przekształceń oraz odrolnienia, a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

i rewitalizacji terenu. Tematami spotkań były też sprawy dotyczące dróg, chodników, parkingów 

i dojazdów do posesji, podatków i ich umorzeń, odpadów, wycinki drzew, pracy, spraw oświatowych, 

spadków, meldunków, żwirowni i odpłatności do Domu Pomocy Społecznej, a także przystanków 

autobusowych i żłobka. 

Zastępca Burmistrza przyjął 50 interesantów w sprawach dotyczących mieszkań i ich zadłużeń, 

zamiany oraz remontów, działek i dzierżawy gruntów, harcerzy, lamp ulicznych, odpadów, 

odnawialnych źródeł energii, komórek lokatorskich miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, dróg, wymiany ogrzewania oraz dojazdów. 

W całej Polsce, w tym również w Gminie Grodków przeprowadzono (od 1 kwietnia do 30 września 

2021 roku) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który przeprowadzany jest co 10 

lat. 

2. Jednostki organizacyjne 

Nie zaszły żadne zmiany strukturalne jednostek. 

3. Jednostki pomocnicze 

Nastąpiły zmiany sołtysów w dwóch sołectwach. W wyniku przeprowadzonych wyborów 

sołtysem sołectwa Tarnów Grodkowski został Pan Damian Macheta, natomiast sołectwa Przylesie 

Dolne - Pani Ilona Zeman.  

W pozostałych sołectwach nie zaszły żadne zmiany od momentu wyborów sołtysów w 2019 roku. 
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4. Młodzieżowa Rada Miejska 

5 listopada 2021 r. przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie 

V kadencji.  

W wyniku wyborów do składu Młodzieżowej Rady wybrani zostali uczniowie: 

1) Piotr Kuraś - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy; 

2) Wiktor Kaliński - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodkowie; 

3) Lena Łoza - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej; 

4) Bartosz Kubieniec - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie; 

5) Bartłomiej Klockowski - Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej; 

6) Martyna Kwaśniewska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie; 

7) Alan Serwata - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach; 

8) Wiktoria Chmielowska - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie; 

9) Judyta Gajek - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie; 

10) Natalia Grzybowska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie; 

11) Przemysław Pater - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie;  

12) Anastasiia Yanchyshyn - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie; 

13) Michalina Witos - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie; 

14) Igor Bandyk - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie.  

5. Rada Seniorów 

Powołana została na dwuletnią kadencję rozpoczynającą się 29 listopada 2020 r.  

W skład rady wchodzili: 

1) Józefa Siwek – przedstawiciel Burmistrza Grodkowa; 

2) Janina Podgórna – przedstawiciel Burmistrza Grodkowa; 

3) Stanisława Zych – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego; 

4) Alfreda Iwanicka – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego; 

5) Wanda Żuchelkowska – przedstawiciel Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Grodkowie; 

6) Halina Peszek – przedstawiciel Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie; 

7) Krystyna Popowicz – przedstawiciel Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie; 

8) Alicja Biesaga – przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej; 

9) zm. Stanisława Makar– przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej; 

10) zm. Ludwika Eliasz – przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej; 

11) Władysława Sobstyl–przedstawiciel Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów; 

12) Janina Zaleska – przedstawiciel Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; 

13) Józefa Bochyńska – przedstawiciel Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów; 

14) zm. Jan Chmielecki– przedstawiciel Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie; 

15) Maria Siewak – przedstawiciel Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie; 

16) Władysława Błaszczyk – przedstawiciel Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie. 

W 2021 roku skład rady uległ zmianie. Skład Rady Seniorów uzupełnili Pani Joanna Sendra i Pan 

Stanisław Bałaj. 

Z powodu pandemii COVID-19, pierwsza sesja Rady Seniorów II kadencji odbyła się 14 września 

2021 r. Podczas sesji radni złożyli ślubowanie i dokonali wyboru przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. Kolejna sesja odbyła się 15 listopada 2021 r. W jej trakcie 

przeprowadzono dyskusję oraz przyjęto Plan Pracy Rady Seniorów na II kadencję. 

Z inicjatywy Rady Seniorów w 2021 roku realizowane były m. in. następujące zadania: 

1) nawiązanie współpracy z seniorami ze Stowarzyszenia „Kwiat Jesieni” z Rychwałdu, którzy w 

ramach programu na rzecz osób starszych "Aktywni+" odwiedzili gminę Grodków; 
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2) organizacja III Forum Seniora Gminy Grodków; 

3) w ramach projektu „E-włączenie seniorów” realizowanego przez Fundację Mapa Pasji 

z Krakowa, grodkowscy seniorzy wzięli udział w warsztatach Otwartej Akademii Aktywnego 

Seniora; 

4) prowadzenie, aktualizowanej na bieżąco, strony „Grodkowscy Seniorzy” na Facebooku - 

prezentowane są tu bieżące działania Rady, a także wszelkie inne informacje istotne dla seniorów 

– stronę „polubiło” i obserwuje ponad 600 osób.   

6. Partnerstwa, związki międzygminne 

Ze względu na pandemię COVID-19, współpraca z partnerami zagranicznymi była mocno 

ograniczona. 

W dniach 6 - 9 sierpnia 2021r. – wyjazd delegacji do Beckum, spotkania z przedstawicielami 

samorządu i przedsiębiorcami. 

wyjazd delegacji do Heringsdorf, obchody jubileuszu partnerstwa miedzy Beckum a Heringsdorf 

9 – 10 października 2021r. – wyjazd delegacji do Bogumina – Skrzeczonia, obchody 95-lecia Chóru 

Mieszanego HASŁO. 

Gmina Grodków była członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Subregion 

Południowy, Euroregionu PRADZIAD. należała także do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 

"Brzesko-Oławska Wieś Historyczna". 

7. Ludność i dynamika zmian  

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

spadek liczby mieszkańców Województwa Opolskiego. Ten rok był bardzo trudny dla wielu naszych 

mieszkańców. M. in. z powodu COVID-19 straciliśmy wiele bliskich nam osób. 

Wiele osób uporządkowało również swój stan prawny, poprzez wymeldowanie potwierdzające swój 

fatyczny pobyt poza granicami RP.  

Nazwa 

gminy bez miast na prawach powiatu  

miejsce zamieszkania 

stan na 31 XII 

ogółem 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Grodków 19 826 19 699 19 620 19 511 19 388 19 376 19 242 19 131 18 984 18 895 

Lewin 

Brzeski  
13 594 13 498 13 389 13 299 13 175 13 064 13 020 12 940 12 844 12 766 

Głubczyce 23 270 23 144 23 012 22 776 22 658 22 527 22 395 22 280 22029 21 885 

Kietrz  11 384 11 292 11 281 11 221 11 129 11 043 10 953 10 822 10 722 10 653 

Głuchołazy  25 018 24 726 24 493 24 254 24 064 23 962 23 774 23 643 23 413 23 269 

Otmuchów 14 063 13 903 13 890 13 803 13 746 13 634 13 620 13 501 13 355 13 301 

Paczków 13 198 13 161 13 097 12 945 12 819 12 770 12 649 12 535 12 429 12 360 

Dobrodzień 10 065 10 051 10 030 10 003 10 030 9 983 9 912 8 838 9 737 9 702 

Niemodlin 13 556 13 480 13 459 13 417 13 354 13 305 13 276 13 162 13 117 13 031 

8. Tereny inwestycyjne 

Na terenie miasta posiadamy kilka atrakcyjnych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod 

zakłady pracy i mieszkalnictwo. Część z nich tj. działka Nr 45 i Nr 106 należą do Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Grodków. 

W kwietniu firma Austrotherm uruchomiła w Grodkowie nowoczesny zakład produkujący styropian. 

To trzecia obok Oświęcimia i Skierniewic fabryka, w której będą wytwarzane materiały do 

termoizolacji na potrzeby budownictwa. Zakład wykorzystuje najnowsze i unikalne na polskim rynku 
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technologie produkcji, supernowoczesny park maszynowy oraz zaawansowane systemy 

automatyzacji, digitalizacji i bezpieczeństwa produkcji od renomowanych polskich producentów. 

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi terenami inwestycyjnymi, podjęte wcześniej 

działania, tj. m.in. pozyskanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Budowa dróg publicznych 

w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie” w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg w 2021 r. 

Powstał niespełna 500-metrowy odcinek drogi łączący ul. Wrocławską z ul. Traugutta. Realizacja 

projektu przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej istniejących firm produkcyjnych, 

a przede wszystkim pozwoliła zwiększyć atrakcyjność przylegających terenów inwestycyjnych, 

w tym zapewniła bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych w Grodkowie objętych Wałbrzyską 

Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” jako Podstrefa Grodków (dz. nr 45 - 4,27 ha). 
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II. FINANSE GMINY  

1. Dochody i wydatki gminy 

Budżet Gminy Grodków realizowany jest w oparciu o uchwałę budżetową, corocznie uchwalaną 

przez Radę Miejską w Grodkowie. Uchwała określa planowaną kwotę dochodów i wydatków 

budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu. 

Podstawowe dane budżetowe w latach 2018-2021 (w złotych) 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 

1.Dochody ogółem, w tym: 78 534 814,78 95 143 108,34 99 704 606,83 104 392 076,14 

a) dochody bieżące 74 061 510,71 83 545 758,71 90 489 186,51 96 470 600,48 

b) dochody majątkowe, 

z tego: 
4 473 304,07 11 597 349,63 9 215 420,35 7 921 475,66 

dotacje i środki przeznaczone na 

inwestycje 
3 926 396,37 10 099 448,49 7 618 265,91 6 713 742,31 

2.Wydatki ogółem, w tym: 87 148 095,00 94 526 031,00 93 307 260,51 99 814 867,71 

a) wydatki bieżące 67 718 084,74 75 790 780,01 83 520 217,99 88 905 295,04 

b) wydatki majątkowe 19 430 010,26 18 735 250,99 9 787 042,52 10 909 572,67 

3.Wynik wykonania budżetu 

(dochody ogółem – wydatki 

ogółem) 

-8 613 280,22 617 077,34 6 397 346,32 4 577 208,43 

4.Wynik operacyjny 

(dochody bieżące – wydatki 

bieżące) 

6 343 425,97 7 754 978,70 6 968 968,52 7 565 305,44 

 

Realizacja dochodów podatkowych (w zł) 
L.

P. 
Rodzaj dochodów 

plan na 

31.12.2021r. 

wykonanie na 

31.12.2021r. 
% wyk. 

wykonanie na 

31.12.2020 

wzrost/spade

k do 2020 r. 

1 Udziały we wpływach z 

podatku dochodowego od osób 

fizycznych  

16 028 726,00 17 350 016,00 108,24 16 038 843,00 1 311 173,00 

2 Udziały we wpływach z 

podatku dochodowego od osób 

prawnych 

647 000,00 748 918,88 115,75 407 267,77 341 651,11 

3 Podatek rolny 3 597 880,00 3 452 188,33 95,95 3 550 417,95 -98 229,62 

4 Podatek od nieruchomości 10 082 310,00 10 052 044,77 99,70 9 923 639,71 128 405,06 

5 Podatek leśny 143 410,00 143 123,81 99,80 142 837,19 286,62 

6 Podatek od środków 

transportowych 
610 950,00 609 152,72 99,71 584 139,40 25 013,32 

7 Podatek dochodowy od osób 

fizycznych, opłacany w formie 

karty podatkowej 

16 800,00 23 970,15 142,68 20 911,18 3 058,97 

8 Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
799 540,00 977 548,70 122,26 761 922,58 215 626,12 

9 Wpływy z opłaty skarbowej 84 000,00 92 936,34 110,64 66 913,10 26 023,24 

10 Wpływy z opłaty 

eksploatacyjnej 
499 380,00 499 387,10 100,00 669 397,53 -170 010,43 

11 Ogółem dochody podatkowe 32 509 996,00 33 949 286,80 104,43 32 166 289,41 1 782 997,39 

12 Skutki obniżenia górnych 

stawek podatków przez Radę 

Miejską 

x 3 549 413,11 x 3 110 888,29 438 524,82 
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13 Skutki udzielonych ulg i 

zwolnień uchwałą Rady 

Miejskiej 

x 193 992,42 x 276 947,61 -82 955,19 

14 Skutki decyzji wydanych przez 

organ podatkowy: umorzenie 

zaległości podatkowych  

x 55 592,07 x 65 253,05 -9 660,98 

15 Skutki decyzji wydanych przez 

organ podatkowy: rozłożenie na 

raty, odroczenie terminu 

płatności 

x 0,00 x 3 780,00 -3 780,00 

16 Razem należne dochody 

podatkowe (11+12+13+14) 
x 37 748 284,40 x 35 619 378,36 2 128 906,04 

17 Należne dochody podatkowe 

przypadające na mieszkańca  

x 2 027,84 x 1 884,22 143,62 
(liczba mieszkańców faktycznie 

zamieszkałych w gminie na 

31.12.2021 r. wyniosła 18.615; 

na 31.12.2020- 18.904) 

18 Uzyskane dochody podatkowe 

przypadające na mieszkańca  x 1 823,76 x 1 701,56 122,20 

Zadłużenie Gminy Grodków w latach 2018-2021 (w złotych) 

2018 2019 2020 2021 

7 679 501,02 6 748 078,00 7 467 236,00 3 500 000,00 

z tego: na zadania inwestycyjne w ramach projektów UE 

7 679 501,02 6 748 078,00 5 467 236,00 1 015 000,00 
 

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2021 r. w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 

3,35% (zadłużenie 3 500 000,00 zł/ wykonane dochody 104 392 076,14 zł), uwzględniając 

wyłączenia 2,38%. 

Mimo trudnej sytuacji, związanej z pandemią i jej skutkami, 2021 r. był kolejnym rokiem 

pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł na realizację zadań majątkowych, 

z programów pomocowych UE oraz programów rządowych. Z pozyskanych środków na zadania 

inwestycyjne do budżetu gminy w 2021 r. wpłynęła kwota 6 713 742,31 zł, która sfinansowała 

wydatki majątkowe Gminy i pozwoliła w części spłacić kredyty na  finansowanie zadań. 

Pozyskano również środki na zadania bieżące w kwocie 1 429 661,89 zł, głównie z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. 

W 2021 r. kontynuowano w ramach Programów Pomocowych Unii Europejskiej PROW i RPO WO 

na lata 2014-2020 zadania:  

1) Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązczyce, 

Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów, w ramach PROW na lata 2014-2020, wartość projektu 

2 977 650,00 zł, planowana kwota dofinansowania 1 856 911,00 zł, umowa o dofinansowanie 

została zawarta w dniu 11 czerwca 2021 r., zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.; 

2) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie w ramach RPO WO 

na lata 2014-2020, wartość projektu 1 527 774,71 zł, planowana kwota dofinansowania 

1 006 575,81 zł, umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 20 sierpnia 2021 r., aneks 

do umowy z dnia 3 września 2021 r. zwiększający dofinansowanie z kwoty 776 173,86 zł do 

kwoty 1 006 575,81 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.; 

3) Ograniczenie niskiej emisji  w gminie  Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach 

mieszkalnych w ramach RPO WO na lata 2014-2020, wartość projektu 1 090 525,00 zł, 

planowana kwota dofinansowania 715 793,50 zł, umowa o dofinansowanie została zawarta 

w dniu 8 września 2021 r., zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.; 
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4) Ograniczenie niskiej emisji  w gminie  Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności 

publicznej w ramach RPO WO na lata 2014-2020, wartość projektu 2 638 062,50 zł, planowana 

kwota dofinansowania 1 632 026,64 zł, umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 

8 września 2021 r.; 

Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku. 

5) Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie w ramach PROW na lata 2014-2020, Brzesko-

Oławska Wieś Historyczna, wartość projektu 65 392,66 zł, planowana kwota dofinansowania 

31 815,00 zł, umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 11 października 2021 r., zadanie 

zakończone w 2021 roku. 

Z rządowych programów - Fundusz Dróg Samorządowych realizowano zadania: 

1) Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie, wartość 

zadania 1 011 996,01 zł, dofinansowanie 479,403,19 zł; 

2) Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie, rozpoczęta w 2020 r., wartość 

zadania 1 507 290,99 zł, dofinansowanie 926 459,21 zł. 

W 2021 roku przygotowywano dokumentacje na zadania, na które Gmina może pozyskać 

dofinansowanie. Tu należy wymienić zadanie: Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji 

społecznej na terenie Gminy Grodków – rewitalizacja obiektów sportowych: kompleks 

lekkoatletyczny, Otwarta Strefa Aktywności przy nowo otwartym basenie i boisko przy PSP nr 1 

w Grodkowie. 

Sytuacja finansowa Gminy Grodków była stabilna i pozwalała na realizację podstawowych zadań 

gminy, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań. 

Wydatki bieżące budżetu w pełni pokrywane były dochodami bieżącymi a nadwyżka dochodów 

bieżących kierowana była na spłatę zobowiązań  oraz wkład własny w zadaniach inwestycyjnych. 

Ograniczenia wynikające z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych są w pełni zachowane. 

Wypracowane wskaźniki w 2021 roku pozwoliły na bezpieczną gospodarkę finansową i stworzyły 

możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w kolejnych latach. 

Polityka podatkowa gminy 

Dokumenty regulujące wysokość stawek w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 

transportowych obowiązujące w 2021 roku 

1) Uchwała Nr XIII/100/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku 

oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości; 

2) Uchwała 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; 

3) Wysokość podatku rolnego zależna jest od ceny 1 q żyta  średniej ceny skupu żyta za okres 

11 kwartałów ogłaszanej przez GUS. W 2021 roku Rada Miejska nie obniżała ceny żyta będącej 

podstawą do wymiaru podatku rolnego.  

4) Wysokość podatku leśnego zależna jest od  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według 

średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku ogłaszana 

przez GUS. W 2021 roku Rada Miejska nie obniżała ceny drewna będącej podstawą do wymiaru 

podatku leśnego . 

Stawki podatku od nieruchomości pozostają nie zmienione od roku 2020. 

Wysokość podatku od środków transportu obowiązuję niezmiennie od 2016 rok. Zarówno podatek 

od nieruchomości oraz podatek od środków transportu nie są stawkami maksymalnymi.  

Ma to na celu nieobciążanie mieszańców Gminy Grodków dodatkowymi kosztami. Wzrost 

dochodów podatkowych generowany jest poprzez zwiększenie powierzchni opodatkowanej. Jest to 
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wynikiem powstawania  nowych budynków, budowli oraz zabudowywania większej ilości 

powierzchni gruntów. 

W 2021 roku na terenie gminy wspierano przedsiębiorców przeprowadzających nowe inwestycje 

bądź tworzących nowe miejsca pracy – na podstawie uchwały NR XXIV/214/21 Rady Miejskiej 

w Grodkowie z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy 

inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Grodków. W 2021 roku z takiej formy pomocy 

skorzystał jeden przedsiębiorca.  

W związku z epidemią COVID-19 Rada Miejska na wniosek Burmistrza przyjęła uchwałę w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Z takiej formy pomocy skorzystało 

3 przedsiębiorców na łączną kwotę 10 342,00 zł. 

Na bieżąco monitorujemy kompletność i prawidłowość opodatkowywania oraz stan zaległości, 

podejmują różnego rodzaju czynności egzekucyjne.  

W 2021 roku Wydział Podatków i Opłat przygotował 548 decyzji o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego na łączną kwotę zwrotu 1 760 022,59 zł.  

Wydział Podatków i Opłat dokonuje również rozliczeń podatku Vat wraz z zcentralizowanymi 

jednostkami organizacyjnymi gminy. 
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III. INWESTYCJE, FUNDUSZ SOŁECKI, MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA 

SOŁECKA  

ZADANIA INWESTYCYJNE 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Rok 

rozp/z

akoń 

Planowana 

wartość 

całego 

zadania 

Środki 

wydatkowane 

w 2021 r. 

Zakres 

1.  

Żarów - Budowa przydomowej 

oczyszczalni ścieków na placu 

zabaw 

2021 9 455,50 9 225,00 

Opracowano dokumentację projektowo-

kosztorysową. Fundusz Sołecki - 

Żarów. 

2.  
Budowa chodnika przy drogach 

powiatowych - Żelazna  
2021 59 198,00 28 109,05 

Pomoc finansowa dla Powiatu 

Brzeskiego. W dniu 23.12.2021r. 

Zawarto umowę o dofinansowanie 

z Zarządem Powiatu Brzeskiego. 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021 r. 

3.  

Remont drogi powiatowej nr 

1518 O Wójtowice -Jaszów na 

odcinku od km 9+842 do granicy 

Powiatu 

2021 20 401,00 0,00 
Powiat Brzeski  zrezygnował z realizacji 

zadania. 

4.  

Budowa dróg publicznych 

w rejonie Wałbrzyskiej Strefy 

Ekonomicznej w Grodkowie  

2019-

2021 
1 013 404,00 970 496,01 

Dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych  - dof. 60% - 

w wysokości 479.403,19 zł. 

5.  

Przebudowa ulic 

Kochanowskiego i Dąbrowskiej 

w Grodkowie 

2019-

2021 
1 717 577,13 1 025 900,86 

Dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych  dof. 70% - 

w wysokości 926.459,21 zł (w 2020 - 

303.635,86 zł, w 2021 - 622.823,35 zł). 

6.  

Przebudowa układu 

komunikacyjnego na zapleczu 

Rynku w Grodkowie  

2021 45 000,00 43 050,00 
Opracowano dokumentację projektowo-

kosztorysową. 

7.  

Droga dojazdowa do gruntów 

rolnych -Kolonia II w Osieku 

Grodkowskim 

2021-

2023 
732 000,00 31 980,00 

Opracowano dokumentację projektowo-

kosztorysową. 

8.  
Droga dojazdowa do gruntów 

rolnych Kobiela 

2019-

2021 
603 055,40 505 768,47 

Zadanie realizowane z Fundusz 

Ochrony gruntów Rolnych  

Dofinansowanie z FOGR 128.000 zł. 

9.  
Bąków - Urządzenie drogi na 

dz. 124/4  
2021 12 608,72 12 600,00 

Opracowano dokumentację projektowo-

kosztorysową. Fundusz Sołecki - 

Bąków. 

10.  
Starowice Dolne - Przebudowa 

drogi wewnętrznej na dz. Nr 432 
2021 12 900,00  12 900,00 

Opracowano dokumentację projektowo-

kosztorysową. Fundusz Sołecki - 

Starowice Dolne. 

11.  
Podniesienie standardu dróg 

gminnych 
2021 685 000,00 678 833,42 

Drogi gminne: Młodoszowice, 

Jeszkotle, Wójtowice, Lipowa, Nowa 

Wieś Mała, Wierzbnik, Gnojna, Kopice, 

Mikołajowa. 

12.  

Budowa windy zewnętrznej 

w budynku gminnym -  ZOL 

w Grodkowie  

2020-

2021 
504 300,00 480 997,69 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021 r. 
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13.  

Przebudowa części dachu 

budynku byłej remizy strażackiej 

w Gnojnej 

2021 47 000,00 46 961,48 
Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021r. 

14.  
Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Grodkowie 
2021 160 000,00 159 887,70 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021 r. Opracowano dokumentację 

projektowo-kosztorysową. 

15.  

Przebudowa dachu budynku 

byłego laboratorium przy 

ul. Szpitalnej w Grodkowie 

2021 25 500,00 25 172,66 
Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021 r. 

16.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości 

Nowa Wieś Mała 

2016-

2021 
19 274,16 5 129,10 

W dniu 17.02.2021r. Rada Miejska 

w Grodkowie przyjęła uchwałę 

w sprawie uchwalenia mpzp dla 

miejscowości Nowa Wieś Mała. Projekt 

uchwały w sprawie mpzp został 

opracowany oraz przesłany do 

uzgodnień. 

17.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

rekreacyjnych dla części wsi 

Osiek Grodkowski 

2020-

2022 
37 088,45 22 176,90 

Projekt uchwały w sprawie mpzp został 

opracowany przygotowany do  

przesłania do uzgodnień. 

18.  
Przebudowa wieży w remizie 

OSP Gałązczyce 
2021 35 500,00 35 388,38 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021 r. 

19.  

Dostosowanie budynku 

Przedszkola Publicznego nr 2 

w Grodkowie do wymagań p-poż   

2020-

2021 
30 000,00 19 670,00 

Opracowano dokumentację projektowo-

kosztorysową. 

20.  

Przebudowa budynku gimnazjum 

przy ul. Mickiewicza na 

przedszkole publiczne  

2017- 

2022 
2 540158,46 1 024 285,63 

W 01.10.2021r. zawarto umowę 

z wykonawcą robót. Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych ;Przeciwdziałania 

COVID-19 dofinansowanie w wys. 

1 500 000 zł, w tym w 2021 r. – 

1 000 000 zł, w 2022 r. - 500.000 zł.  

W 2021 r. wydatkowano kwotę 

1 024 285,63 zł. 

21.  

Oświetlenie uliczne w niektórych 

miejscowościach Gminy 

Grodków - etap II  

2021 250 000,00 237 392,90 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021 r. Miejscowości etapu II:  

Kopice cz. 2, Wierzbna 

22.  

Wykonanie zasilenia 

elektrycznego na placu zabaw 

w m. Kopice 

2021 12 000,00 11 935,83 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021r.  W 2021r. wydatkowano 

kwotę 11 935,83 zł. 

23.  

Wykonanie zasilenia 

elektrycznego boiska sportowego 

w m. Osiek Grodkowski 

2021 10 500,00 10 500,00 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021 r.  W 2021 r. wydatkowano 

kwotę 10 500,00 zł. 

24.  
Lipowa - Ogrodzenie działki 

nr 424/5 
2021 8 000,00  7 986,99 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021 r.  Fundusz Sołecki - Lipowa 

25.  
Zagospodarowanie skweru przy 

ul.  Rynek w Grodkowie  
2021 15 000,00 11 891,00 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021 r. Opracowano dokumentację 

projektowo-kosztorysową. 

26.  
Budowa ścieżek rowerowych na 

terenie gminy Grodków - etap II  
2021 40 000,00 39 975,00 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021 r. Opracowano analizę 

wykonalności inwestycji. 

27.  

Jędrzejów - Przebudowa 

stropodachu na świetlicy 

wiejskiej 

2021 22 700,00 22 549,00 
Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021 r.  Fundusz Sołecki - Jędrzejów 
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28.  
Przylesie Dolne - Remont 

świetlicy wiejskiej 
2021 15 623,00 15 409,00 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021r.  Fundusz Sołecki - Przylesie 

Dolne 

29.  
Strzegów - Budowa wiaty przy 

świetlicy wiejskiej 
2021 19 478,09 19 450,00  

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021r.  Fundusz Sołecki - Strzegów 

30.  

Bogdanów - "Oświetlenie wiaty 

i terenu przy świetlicy wraz 

z wewnętrznymi robotami 

elektrycznymi w świetlicy 

(wykonawstwo + nadzór)" 

2021 14 641,00 14 638,37 
Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021r.  Fundusz Sołecki - Bogdanów 

31.  

Dokumentacja projektowo-

kosztorysowa na remont 

zabezpieczający Wieży Bramy 

Ziębickiej przy ul. Warszawskiej 

w Grodkowie 

2021 31 000,00  31 000,00  

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 

WO w roku 2021 w zakresie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

w wysokości 15.000,00 zł.  Zadanie 

wykonane i rozliczone w 2021 r. 

32.  
Budowa basenu zewnętrznego 

w Grodkowie 

2020-

2021 
2 402 010,08 1 614 964,42 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych ;Przeciwdziałania COVID-

19  dofinansowanie w wys. 1.213.314 zł 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021 r. 

33.  

Sport jako narzędzie do 

aktywizacji i integracji 

społecznej  

2021 40 000,00 35 956,88 

Złożono wniosek o dofinansowanie 

z RPOWO na lata 20214-2020 - zadania 

do realizacji:  rozbudowa centrum 

sportowo-rekreacyjnego przy OKiR 

o kompleks lekkoatletyczny i otwartą 

strefę aktywności oraz  przebudowa 

zdegradowanego boiska sportowego na 

boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 1. 

W 2021r. Opracowano dokumentację 

projektowo-kosztorysową - Wniosek 

uzyskał dofinansowanie - zadanie 

wykonane i rozliczone. 

34.  

Wykonanie automatycznego 

systemu nawadniania boiska 

w Starowicach Dolnych 

2021 55 000,00 55 000,00 
Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021r. 

35.  
Bąków - Budowa wiaty 

tanecznej na boisku 
2021 5 000,00 5 000,00 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021r.  Fundusz Sołecki - Bąków 

36.  

Gierów - Doprowadzenie energii 

elektrycznej do altany na placu 

zabaw 

2021 10 000,00 9 956,01 
Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021r.  Fundusz Sołecki - Gierów 

37.  

Mikołajowa - 

"Zagospodarowanie działki nr 76 

(dokumentacja +wykonawstwo)" 

2021 6 962,94 3 217,65 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021r.  Fundusz Sołecki - 

Mikołajowa 

38.  
Polana - Budowa wiaty na placu 

zabaw 
2021 12 080,79 12 080,79 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021r.  Fundusz Sołecki - Polana 

39.  
Wierzbna - Budowa wiaty 

(altany) na placu zabaw 
2021 12 563,95 12 500,00 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021r.  Fundusz Sołecki - Wierzbna 

40.  
Więcmierzyce - Doposażenie 

placu zabaw 
2021 11 000,00 10 990,00 

Zadanie wykonane i rozliczone 

w 2021r.  Fundusz Sołecki - 

Więcmierzyce  
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Zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Rok 

rozp/zakoń 

Środki 

wydatkowane 

w 2021 r. 

Zakres 

1.  

Przebudowa dróg lokalnych 

w gminie Grodków 

w miejscowościach: Kolnica, 

Gałązczyce, Wierzbna, 

Bogdanów i Jędrzejów 

2020- 2022 10 000,00 

PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. 

w 2023 r. w  wys. ok 1.856.911 zł. Zadanie 

w trakcie realizacji. 

2.  

Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Grodkowie 

2019-2022 6 150,00 

RPO WO na lata 2014-2020 dof. 85 % koszt. 

kwalif. dofinansowanie w 2022 r. w wys. 

1 006 575,81 zł. Zadanie w trakcie realizacji. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia 

wszczęte w 2021r. zostało unieważnione ze 

względu na kwotę oferty przekraczającą 

możliwości zamawiającego. Przed ogłoszeniem 

nowego postępowania. 

3.  

Ograniczenie niskiej emisji  

w gminie  Grodków - 

przedsięwzięcia w 

budynkach/lokalach 

mieszkalnych 

2020-2022 287 403,42 

RPO WO na lata 2014-2020 dof. 34 % koszt. 

kwalif. dofinansowanie w wys. ok. 

715 793,50 zł.  Zawarto umowy z o udzielenie 

dotacji z 72 osobami. Zadanie kontynuowane 

w 2022 r. 

4.  

Ograniczenie niskiej emisji  

w gminie  Grodków - 

przedsięwzięcia w budynkach 

użyteczności publicznej 

2020-2022 30 692,23 

RPO WO na lata 2014-2020 dof. 63 % koszt. 

kwalif. dofinansowanie w wys. 

ok.1 632 026,64 zł. Zadanie w trakcie 

realizacji. 

5.  
Utworzenie ścieżki dydaktycznej 

w Grodkowie  
2020-2021 57 892,66 

PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. 

w 2022 r. w wys. 31 815,00 zł. Zadanie 

wykonane i rozliczone w 2021 r. 

Przykładowe realizacje: 

Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie 
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Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Pełna infrastruktura techniczna o dobrym standardzie pozwala uatrakcyjnić ofertę terenów 

inwestycyjnych, pozyskać inwestorów zewnętrznych i zapewnić dobre warunki prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Celem zadania jest stworzenie spójnej i funkcjonalnej sieci dróg publicznych w rejonie aktywności 

gospodarczej w Grodkowie. 

W ramach zadania powstał 491-metrowy odcinek drogi z odwodnieniem łączący ul. Wrocławską 

z ul. Traugutta (droga powiatowa). Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności 

komunikacyjnej istniejących firm produkcyjnych o istotnym znaczeniu  dla społeczności lokalnej 

(miejsca pracy). Przede wszystkim zaś pozwoliła zwiększyć atrakcyjność przylegających terenów 

inwestycyjnych, w tym zapewniła bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych w Grodkowie 

objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” jako Podstrefa Grodków (dz. 

nr 45: 4,27 ha). Ułatwi to ściągniecie inwestorów zewnętrznych, stworzy warunki sprzyjające 

konkurencyjności i kreowaniu nowych działalności, a przez to nowych miejsc pracy. Realizacja 

przedmiotowego zadania, dzięki zapewnieniu dostępności komunikacyjnej tych terenów, wpłynie na 

rozwój gospodarczy całej gminy. 

Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie 

 

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Głównym celem zadania jest stworzenie spójnej sieci dróg publicznych o dobrym stanie 

technicznym, poprawiających powiązania komunikacyjne wewnątrz osiedla i z centrum miasta 

Grodkowa, co w sposób pozytywny wpłynie na rozwój gminy Grodków. 

Efektami realizacji zadania jest przebudowa 655,6 mb dróg publicznych wraz z odwodnieniem. 

Realizacja zadania objęła również przebudowę 838,50 mb chodników, zamontowano 2 progi 

zwalniające oraz oznakowanie pionowe i poziome. 

Zadanie zostało realizowane w II etapach: w 2020 r. - przebudowa ul. Dąbrowskiej, w 2021 r. - 

przebudowa ul. Kochanowskiego 
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Budowa windy zewnętrznej w budynku gminnym -  ZOL w Grodkowie 

 

W ramach inwestycji wykonano rozbudowę budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

w Grodkowie o wolnostojący szyb windy zewnętrznej, o wymiarach zewnętrznych 2,75 x 3,65 m 

i wysokości 10,18 m. Ponadto, w ramach zamówienia przebudowano kanalizację sanitarną 

i instalację elektryczną oraz drogę wewnętrzną w obrębie windy.  

Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II 

 

W ramach inwestycji wykonano  budowę wolnostojących latarni oświetlenia ulicznego z oprawami 

typu LED w miejscowościach: Kopice – obwód 131 oraz Wierzbna – dz. Nr 42 i Nr 43. gmina 

Grodków 
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Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie 

 

W ramach inwestycji wykonano zespół basenów letnich zewnętrznych wraz z instalacjami 

wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu, w tym: chodniki, rampy dla niepełnosprawnych, ciąg 

pieszo-jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia odpadów stałych, zewnętrzna instalacja 

technologiczna, instalacja energetyczna z oświetleniem terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej oraz elementy małej architektury.  

Zadania realizowane w sołectwach 

1) Fundusz sołecki 

Lp Nazwa zadania inwestycyjnego 

Środki 

wydatkowa

ne (zł) 

Zakres 

1.  
Żarów - Budowa przydomowej 

oczyszczalni ścieków na placu zabaw 
9 225,00 

Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. Opracowano 

dokumentację projektowo-kosztorysową.  

Fundusz Sołecki - Żarów.   

2.  Bąków - Urządzenie drogi na dz. 124/4  12 600,00 
Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. Opracowano 

dokumentację projektowo-kosztorysową.  

Fundusz Sołecki - Bąków.   

3.  
Starowice Dolne - Przebudowa drogi 

wewnętrznej na dz. Nr 432   
12 900,00 

Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. Opracowano 

dokumentację projektowo-kosztorysową.  

Fundusz Sołecki - Starowice Dolne.   

4.  Lipowa - Ogrodzenie działki nr 424/5 7 986,99 
Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. 

Fundusz Sołecki - Lipowa   

5.  
Jędrzejów - Przebudowa stropodachu na 

świetlicy wiejskiej 
22 549,00 

Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. 

Fundusz Sołecki - Jędrzejów  

6.  
Przylesie Dolne - Remont świetlicy 

wiejskiej 
 15 409,00 

Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. 

Fundusz Sołecki - Przylesie Dolne   

7.  
Strzegów - Budowa wiaty przy świetlicy 

wiejskiej 
19 450,00 

Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. 

Fundusz Sołecki - Strzegów  

8.  

Bogdanów - "Oświetlenie wiaty i terenu 

przy świetlicy wraz z wewnętrznymi 

robotami elektrycznymi w świetlicy 

(wykonawstwo + nadzór)" 

14 638,37 
Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. 

Fundusz Sołecki - Bogdanów   
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2) Prace melioracyjne oraz remontowe 

L.p. Zakres rzeczowy 
Środki 

wydatkowane 

1. 
Melioracje - Konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych i przepustów na terenie 

Gminy Grodków  
4 059,00 

2. Gnojna - bieżąca konserwacja rowów gminnych 2 760,00 

3. Kobiela - bieżąca konserwacja rowów gminnych 4 000,00 

4. Mikołajowa - bieżąca konserwacja rowów gminnych 2 999,02 

5. 
Melioracje - Konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych i przepustów na terenie 

Gminy Grodków  
4 428,00 

 

Informacja o dofinansowaniu projektów ze Środków Unii Europejskiej oraz Środków Krajowych 

1) Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej 

Nazwa projektu 
Okres 

realizacji 

Wartość 

ogółem 

Kwota 

dofinansowania 

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

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Grodkowie 
2019-2022 1 527 774,71 1 006 575,81 

Ograniczenie niskiej emisji  w gminie  Grodków - przedsięwzięcia 

w budynkach/lokalach mieszkalnych 2020-2022 1 090 525,00 715 793,50 

Ograniczenie niskiej emisji  w gminie  Grodków - przedsięwzięcia 

w budynkach użyteczności publicznej 
2020-2022 2 638 062,50 1 632 026,64 

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

Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: 

Kolnica, Gałązczyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów 
2020- 2022 2 977 650,00 1 856 911 

Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie  2020-2021 66 000,00 31 815,00 

2) Dofinansowanie projektów ze środków krajowych 

Nazwa projektu 
Okres 

realizacji 

Wartość 

ogółem 

Wartość 

dofinansowania 

1) Samorządowy fundusz rozwoju dróg lokalnych: 

Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej 

w Grodkowie  
2019-2021 1 013 404,00 479 403,19 

Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie 2019-2021 1 717 577,13 926 459,21 

2) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela 2019-2021 603 055,40 128 000 

3) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WO w roku 2021 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont zabezpieczający 

Wieży Bramy Ziębickiej przy ul. Warszawskiej w Grodkowie 
2021 31 000,00 15 000 

 

9.  Bąków - Budowa wiaty tanecznej na boisku 5 000,00 
Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. 

Fundusz Sołecki - Bąków   

10.  
Gierów - Doprowadzenie energii 

elektrycznej do altany na placu zabaw 
9 956,01 

Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. 

Fundusz Sołecki - Gierów   

11.  
Mikołajowa - "Zagospodarowanie działki 

nr 76 (dokumentacja + wykonawstwo)" 
3 217,65 

Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. 

Fundusz Sołecki - Mikołajowa   

12.  Polana - Budowa wiaty na placu zabaw 12 080,79  
Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. 

Fundusz Sołecki - Polana   

13.  
Wierzbna - Budowa wiaty (altany) na placu 

zabaw 
12 500,00  

Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. 

Fundusz Sołecki - Wierzbna  

14.  Więcmierzyce - Doposażenie placu zabaw 10 990,00  
Zadanie wykonane i rozliczone w 2021r. 

Fundusz Sołecki - Więcmierzyce  
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IV. MIENIE KOMUNALNE, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

Informacja o stanie mienia Gminy Grodków obejmuje zbiór danych o majątku gminy wg stanu na 

31 grudnia 2021 roku. 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. 

Niniejsze opracowanie przedstawiające stan majątku Gminy Grodków zawiera dane dotyczące: 

• przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, 

• innych niż własność prawach majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw 

rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach,  

• składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie,  

• zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,  

• dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 

z wykonania posiadania, 

• innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu 

terytorialnego.  

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej. 

Mienie gminy Grodków to składniki majątkowe, których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2021 r. 

wyniosła: 242 448 791,55 zł. Na wartość tę składa się mienie zarządzane bezpośrednio przez Gminę 

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

Struktura majątku gminy przedstawiona została w załączonych do informacji tabelach. 

Łączna wartość składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zmianie 

o 11 243 530,96 zł.  

Na powyższą wartość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku wielu zdarzeń, 

zarówno w majątku zarządzanym bezpośrednio przez Gminę jak i pośrednio przez w/w jednostki. 

W poszczególnych jednostkach zmiany te kształtowały się następująco:  

1) UM wzrost o 11 112 895,13 zł, 

2) OPS spadek o 1 098,00 zł, 

3) GZSZiP wzrost o 36 641,51 zł, 

4) MiGBP wzrost o 30 082,99 zł, 

5) OKiR wzrost o 65 009,33 zł. 

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE GRODKÓW PRAW WŁASNOSCI 

ORAZ ZMIAN W STANIE MIENIA W ROKU 2021 

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 i nabywanie, a także nowe pomiary działek odzwierciedlające ich właściwą powierzchnię. 

W wyniku w/w zdarzeń stan wartościowy oraz powierzchniowy gruntów, w tym prawo użytkowania 

wieczystego na dzień 31 grudnia 2021 wynosi: 

 wartość: 15 367 717,55 w tym: 

- teren miejski Grodków: 4 604 380,05 zł, 

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

- teren wiejski (obszar 35 sołectw): 10 032 829,47 zł.  

- prawo wieczystego użytkowania na gruntach Skarbu Państwa (dz. 131/2 Grodków, dz. 163/1 

Grodków) o wartości 163 608,95 zł, 

- trwały zarząd (OPS): 8 323,04 zł. 

 powierzchnia: 1 041,9588 ha, w tym: 

- teren miejski Grodków: 135,3496 ha, 

- teren miejski Osiedle Półwiosek: 53,3106 ha,   
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- teren wiejski (obszar 35 sołectw): 853,2101 h,  

- prawo wieczystego użytkowania (dz. 131/2 i 163/1 Grodków): 0,2314 ha, 

- trwały zarząd (OPS): 0,0885 ha. 

ZDARZENIA, W WYNIKU KTÓRYCH ZWIEKSZYŁA SIĘ POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

GMINY GRODKÓW 

W okresie sprawozdawczym gminny zasób nieruchomości Gminy Grodków powiększył się 

o 3,5799 ha o łącznej wartości 590 782,87 zł w wyniku następujących zdarzeń:  

- zakupu,  

- nabycia z mocy prawa (w tym „specustawy drogowej”),  

- aktualizacji zapisów ewidencji gruntów i budynków (korekta powierzchni działek przed podziałem) 

oraz modernizacja ewidencji gruntów: 

 powierzchnia 3,5799 ha, w tym: 

  - na terenie wiejskim 0,9117 ha, 

  - na terenie miejskim Grodków 2,6682 ha, 

  - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 ha, 

 wartość 590 782,87 zł, w tym: 

  - na terenie wiejskim 107 742,50 zł, 

  - na terenie miejskim Grodków 483 040,37 zł, 

  - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 zł. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POWIERZCHNI, WARTOŚCI GRUNTÓW NABYTYCH 

W ROKU 2021 ORAZ FORMA ICH NABYCIA 

Teren miejski: 

Grodków: 

- dz. nr 211,  powierzchnia 0,0004 ha - przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,   

- dz. nr 28/10, powierzchnia 0,0136 ha – decyzja administracyjna ZRID,  

- dz. nr 37/2, powierzchnia 0,0297 ha – decyzja administracyjna ZRID, 

- dz. nr 38/2, powierzchnia 0,0056 ha – decyzja administracyjna ZRID, 

- dz. nr 39/2, powierzchnia 0,0525 ha – decyzja administracyjna ZRID, 

- dz. nr 42/4, powierzchnia 0,0079 ha – decyzja administracyjna ZRID, 

- dz. nr 42/6, powierzchnia 0,0550 ha – decyzja administracyjna ZRID, 

- dz. nr 182/2, powierzchnia 0,0376 ha – decyzja administracyjna ZRID, 

- dz. nr 37/3, powierzchnia 0,0226 ha – nabycie na cele publiczne, 

- dz. nr 38/3, powierzchnia 0,0048 ha – nabycie na cele publiczne, 

- dz. nr 39/3, powierzchnia 0,0388 ha – nabycie na cele publiczne, 

- dz. nr 439/1, powierzchnia 0,026159 ha – nabycie od Starostwa Powiatowego udziału w działce 

nr 439/1 , której Gmina Grodków jest współwłaścicielem,  

- dz. nr 183 powierzchnia 0,1659 ha i dz. nr 444 powierzchnia 2,2076 ha działki omyłkowo nie były  

  ujęte w ewidencji środków trwałych.  

Teren wiejski: 

Gałązczyce:  

- dz. nr 195/3 powierzchnia 0,001335 ha - nabycie od KOWR-u,  

Kopice:  

- dz. nr 343/1 powierzchnia 0,0010 ha - przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,  

Gola Grodkowska: 

- dz. nr 97/1 powierzchnia 0,0024 ha - przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,  

Więcmierzyce: 

- dz. nr 310/2 powierzchnia 0,4531 ha - przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,  

Strzegów: 

- dz. nr 10/4 powierzchnia 0,0061 ha - przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,  

- dz. nr 119/2 powierzchnia 0,0043 ha - przybyło - zawiadomienie z KW wznowienie znaków 

granicznych, 
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Wojsław: 

- dz. nr 275/8 powierzchnia 0,1011 ha - decyzja administracyjna ZRID, 

- dz. nr 275/10 powierzchnia 0,3258 ha - decyzja administracyjna ZRID, 

- dz. nr 276/4 powierzchnia 0,0142 ha - decyzja administracyjna ZRID, 

Kolnica:  

- dz. nr 522/9 powierzchnia 0,0024 ha - przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego. 

ZDARZENIA, W WYNIKU KTÓRYCH ZMNIEJSZYŁA SIĘ POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

GMINY GRODKÓW 

W okresie sprawozdawczym gminny zasób nieruchomości Gminy Grodków zmniejszył się 

o 3,2390 ha o łącznej wartości 338 115,14 zł w wyniku następujących zdarzeń:  

- sprzedaż gruntów niezabudowanych,   

- sprzedaż gruntów zabudowanych i gruntów pod nieruchomościami lokalowymi,   

- zbycia na mocy prawa (w tym „specustawy drogowej”),  

- aktualizacji zapisów ewidencji gruntów i budynków (korekta powierzchni działek przed podziałem) 

oraz modernizacja ewidencji gruntów:  

 powierzchni 3,2390 ha, w tym: 

  - na terenie wiejskim 2,8888 ha, 

  - na terenie miejskim Grodków 0,3501 ha, 

  - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 ha, 

 wartości ewidencyjnej: 338 115,14 zł, w tym: 

  - na terenie wiejskim 279 560,42 zł, 

  - na terenie miejskim Grodków 58 554,72 zł, 

  - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 zł. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POWIERZCHNI, WARTOŚCI GRUNTÓW ZBYTYCH W ROKU 

2021 ORAZ FORMA ICH ZBYCIA 

1. Teren miejski: 

Grodków: 

Sprzedaż: 

- lokali wraz z udziałem w gruncie – tryb bezprzetargowy: 

- dz. nr 190/6 powierzchnia 0,009450 ha – ul. Szpitalna 3/7, 

- dz. nr 749/1 powierzchnia 0,0036 ha – ul. Sienkiewicza 41/3, 

- dz. nr 264/1 powierzchnia 0,00143 ha, ul. Rynek 5/3, 

- dz. nr 230/2 powierzchnia 0,001073 ha – ul. Powstańców Śl. 20/11, 

- dz. nr 360/4 Grodków powierzchnia 0,000567 ha – tryb bezprzetargowy (na poprawę warunków 

zagospodarowania),  

- dz. nr 1111/5 Grodków powierzchnia 0,0079ha – tryb przetarg nieograniczony, 

- dz. nr 208/10  Grodków powierzchnia 0,0983 ha – tryb przetarg nieograniczony,  

- dz. nr 208/9  Grodków powierzchnia 0,0649 ha – tryb przetarg nieograniczony, 

- dz. nr 603/7  Grodków powierzchnia 0,1350 ha – tryb przetarg ograniczony, 

- dz. nr 269 Grodków powierzchnia 0,0270 ha - ubyło  w wyniku pomiaru geodezyjnego,  

- dz. nr 32/4 Grodków 0,0009 ha - ubyło  w wyniku pomiaru geodezyjnego,  

2. Teren wiejski: 

Sprzedaż: 

- lokali wraz z udziałem w gruncie – tryb bezprzetargowy: 

- Gałązczyce dz. nr 195/2 powierzchnia 0,050571 ha,  

Gola Grodkowska:  

- dz. nr 102/3 powierzchnia 0,1882 ha – tryb przetarg nieograniczony, 

Rogów: 

-  dz. nr 41 powierzchnia 0,02 ha  – tryb przetarg nieograniczony,  

Bąków:  

- dz. nr 107/4 powierzchnia 0,2862 ha  – tryb przetarg nieograniczony, 
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- dz. nr 114/8 powierzchnia 0,1600 ha  – tryb przetarg nieograniczony, 

- dz. nr 114/10 powierzchnia 0,0934 ha - tryb przetarg nieograniczony, 

Jędrzejów:  

-  dz. nr 24/1, powierzchnia 0,2000 ha  – tryb przetarg nieograniczony, 

-  dz. nr 24/2, powierzchnia 0,2320 ha  – tryb przetarg nieograniczony, 

- dz. nr 69 powierzchnia 0,4200 ha  – tryb przetarg nieograniczony, 

- dz. nr 70/6 powierzchnia 0,0069 ha  – tryb przetarg nieograniczony, 

- dz. nr 70/7 powierzchnia 0,0177 ha  – tryb przetarg nieograniczony, 

- dz. nr 154/6 powierzchnia 0,1239 ha  – tryb przetarg nieograniczony,  

Gałązczyce: 

- dz. nr 33/2 powierzchnia 0,1996 ha  – tryb przetarg nieograniczony, 

- dz. nr 195/3 powierzchnia 0,000668 ha  – tryb bezprzetargowy,  

- dz. nr 2/5 powierzchnia 0,0013 ha  – ubyło  w wyniku pomiaru geodezyjnego, 

Kopice:  

-  dz. nr 93/8 powierzchnia 0,1079 ha  – tryb przetarg nieograniczony, 

- dz. nr 396/1 powierzchnia 0,0120 ha - decyzja administracyjna ZRID, 

- dz. nr 108/1 powierzchnia 0,0029 ha, decyzja administracyjna ZRID, 

- dz. nr 301/1 powierzchnia 0,0023 ha, decyzja administracyjna ZRID, 

- dz. nr 513/1 powierzchnia 0,0014 ha, decyzja administracyjna ZRID, 

Kobiela: 

- dz. nr 59/2 powierzchnia 0,1434 ha  – tryb przetarg nieograniczony,  

Głębocko:  

-  dz. nr 185 powierzchnia 0,5600 ha  – tryb przetarg nieograniczony, 

Przylesie Dolne: 

- dz. nr 294/9 powierzchnia 0,0077 ha, tryb przetarg ograniczony,  

- dz. nr 294/8 powierzchnia 0,0096 ha, tryb przetarg ograniczony, 

Gnojna:  

- dz. nr  750/2 powierzchnia 0,0400 ha – zasiedzenie, 

Kolnica:  

- dz. nr 522/7 powierzchnia 0,0012 ha - ubyło  w wyniku pomiaru geodezyjnego. 

Na podstawie w/w zdarzeń w obrocie gruntami, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

nastąpiła zmiana w wartości gruntów i powierzchni: 

GRUNTY Stan 31.12.2020 Stan 31.12.2021 Zmiana 

Powierzchnia (ha) Teren wiejski 855,1872 853,2101 -1,9771 

Teren miejski Grodków 133,0316 135,3496 +2,3180 

Teren miejski Osiedle Półwiosek 53,3106 53,3106 0,00 

Prawo wieczystego użytkowania  0,2314 0,2314 0,00 

Trwały zarząd (OPS) 0,0885 0,0885 0,00 

Razem 1 041,8493 1 042,1902 +0,3409 

Wartość (zł) Teren wiejski 10 204 647,39 10 032 829,47 - 171 817,92 

Teren miejski Grodków 4 179 894,40 4 604 380,05 + 424 485,65 

Teren miejski 

Osiedle  Półwiosek 
558 576,04 558 576,04 0,00 

Trwały zarząd (OPS) 8 323,04 8 323,04 0,00 

Prawo wieczystego użytkowania gruntu  163 608,95 163 608,95 0,00 

Razem 15 115 049,82 15 367 717,55 + 252 667,73 
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W okresie sprawozdawczym dokonano podziału działek gminnych:  

Grodków:  

-  dz. nr 205/4 na dz. nr  205/5 i nr 205/6,   

- dz. nr 603/5 na dz. nr 603/6 i nr 603/7,  

- dz. nr 211 na dz. nr 211/1 i nr 211/2,   

- dz. nr 269 na dz. nr 269/1 i nr 269/2, 

- dz. nr 32/4 na dz. nr 32/7 i nr 32/8, 

- dz. 335/1 na dz. nr 335/3 i nr 335/4, 

Bąków:  

- dz. nr 114/7 na dz. nr 114/8 i nr 114/9,  

- dz. 114/9 na dz. nr 114/10 i nr 114/11,  

Kopice:  

- dz. nr 343/1 na dz. nr 343/5 i nr 343/6,  

Gola Grodkowska:  

- dz. nr 97/1 na dz. nr 97/7 i nr 97/8  

Jędrzejów:  

- dz. nr 154/3 na dz. nr 154/6 i nr 154/7,  

Więcmierzyce:  

- dz. nr 310/2 na dz. 310/3 i nr 310/4,  

Strzegów:  

- dz. nr 10/4 na dz. nr 10/6 i nr 10/7 ,  

- dz. nr 10/5 na dz. nr 10/8 i nr 10/9,  

Kolnica:  

- dz. nr 522/9 na dz. nr 522/13 i nr 522/14,  

- dz. nr 522/7 na dz. nr 522/11 i nr 522/12,  

Gałązczyce:  

- dz. nr 2/5 na dz. nr 2/7 i nr 2/8 

Kopice:  

- dz. nr 396 na dz. nr 396/1 i nr 396/2,  

- dz. nr 108 na dz. nr 108/1 i nr 108/2,  

- dz. nr 301 na dz. nr 301/1 i nr 301/2, 

- dz. nr 513 na dz. nr 513/1 i nr 513/2.  

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:  

- zawarto 88 umów dzierżaw, 

- zawarto 13 umów najmu, 

- zawarto 4 umowy użyczenia, 

- nie oddawano nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym,  

- nie wydawano decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności.  

Na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodków zostały ustanowione służebności 

drogowe i służebności przesyłu. Nie jest możliwe podanie dokładnej powierzchni ustanowionych na 

gruntach gminnych służebności, bowiem umowy w większości zawierają jedynie opis słowny 

przebiegu służebności bez podania powierzchni gruntu.   

MAJĄTEK KOMUNALNY GMINY GRODKÓW  

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

o łącznej wartości 74 358 817,44 zł. Łączna wartość budynków i lokali w stosunku do ubiegłego roku 

uległa zwiększeniu o 1 241 856,58 zł. 

Na powyższą wartość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku wielu zdarzeń, 

zarówno w majątku zarządzanym bezpośrednio przez Gminę. W Urzędzie Miejskim – wzrost 

o 1 241 856,58 zł.  
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Zwiększenie wartości mienia budynków i lokali będących w bezpośrednim zarządzie Gminy 

Grodków, 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. 

Zadania zrealizowane w zakresie budynków – budowa, remonty:  

- budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitala ul. Szpitalna 13 Grodków,  

- remont dachu była remiza OSP w Gnojnej (dz. nr 528/3), 

- remont remizy OSP Gałązczyce (dz. nr 193/2),  

- remont świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym (dz. nr 99), 

- remont dachu na budynku byłego laboratorium ul. Szpitalna 13 Grodków (dz. nr 189/5),  

- nakłady na budowę wiaty na placu zabaw w Polanie (dz. nr 577/15), 

- remont dachu świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie (dz. nr 138/8). 

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 związane z gospodarowaniem 

mieniem komunalnym w wysokości  1 463 963,06 zł:  

 3 964,32 zł – opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, 

 1 070,64 zł  - inne lokalne opłaty, opłata adiacencka, 

 29 765,47 zł -  opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 

 222 111,28 zł – najem, dzierżawa składników majątkowych, 

 34 381,12 zł – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, 

 1 172 670,23 zł – sprzedaż mienia. 

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY GRODKÓW  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zasoby mieszkaniowe Gminy Grodków to ogółem 

413 lokali mieszkalnych (z najmem na czas nieoznaczony i najmem socjalnym) o łącznej 

powierzchni 18 918,90 m2. Ponadto gmina dysponuje 63 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 

4 712,27 m2. 

Wymienione wyżej nieruchomości zarządzane są przez spółkę z o. o. Komunalnik z  siedzibą 

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

umowa Nr IGP.272.12.2021 z dn.16.12.2021 obowiązuje do końca 2023 roku. 

Ponadto w skład zasobu gminnego wchodzi 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych po byłym 

PFZ, które zarządzane są bezpośrednio przez Gminę. 

Na ogólną liczbę 413 lokali wodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodków 69 to lokale 

przeznaczone na najem socjalny lokalu oraz jedno pomieszczenie tymczasowe. 

Struktura lokali 

Zgodnie z danymi otrzymanymi z Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie na dzień 31 grudnia 

2021 r. 114 gospodarstw domowych zajmujących lokale mieszkalne wchodzące w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Grodków skorzystało ze wsparcia w postaci dodatku 

mieszkaniowego (z tego 101 to rodziny z terenu miasta, a 13 rodzin zamieszkuje na ternie wiejskim 

naszej gminy). Łącznie wypłacono 414 dodatki mieszkaniowe w kwocie 65 133,42 zł (z czego 347 

dodatków wypłacono rodzinom z terenu miasta w łącznej kwocie 53 299,91 zł, a 67 dodatków 

wypłacono rodzinom z ternu wiejskiego w łącznej kwocie 11 833,51 zł.) 

 Ilość Powierzchnia [m2] 
Lokalizacja w mieście 

(ilość) 

Lokalizacja na terenie 

wiejskim (ilość) 

Ogółem 413 18 918,90 337 76 

Na czas nieoznaczony 343 16 749,54 282 61 

Socjalne 69 2 145,37 55 14 

Tymczasowe 1 23,99 0 1 
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Stan na 31.12.2021r. 

Liczba zadłużonych 

nieruchomości 
Zadłużenie główne (zł) Odsetki (zł) 

224 1 136 296,59 388 785,91 

W 2021 r. do tut. Urzędu wpłynęły 24 wnioski o rozłożenie lub umorzenie powstałego zadłużenia 

czynszowego oraz prowadzono 48 sprawy w sprawie ustalenia prawa do najmu lokalu z zasobów 

gminnych.  

W dniu 31 grudnia 2021 na listach osób oczekujących na najem w 2022 roku lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodków znajdowało się: 
 Ilość oczekujących rodzin 

Na najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony  3 

Na najem  socjalnego lokalu  

w tym w ramach wyroku o eksmisję  

32 

23 

Na najem pomieszczeń tymczasowy  0 

W 2021 r. Zarządca nieruchomości podpisał 16 umów najmu socjalnego lokalu oraz 6 umów najmu 

lokalu na czas nieoznaczony. Ponadto został zrealizowany jeden wyrok eksmisyjny z lokalu 

gminnego do lokalu socjalnego. 

Lokale mieszkalne będące własnością Gminy Grodków w większości zlokalizowane 

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

technicznym wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Na bieżąco przeprowadzane są w nich 

remonty, modernizacje, usuwane są awarie oraz realizowane są zalecenia wynikające z przeglądów 

okresowych czy nakazy uprawnionych instytucji np. Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na bieżąco sprawdzana jest szczelność 

instalacji gazowych, sprawność instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej i w przypadku  

twierdzenia nieprawidłowości instalacja jest remontowana. 

W ramach remontów bieżących w 2021 roku wykonano między innymi następujące prace: 

-  przygotowano 6 mieszkań wolnostojących do zasiedlenia,  

- dokonano zmiany ogrzewania na mniej emisyjne (zasilane gazem ziemnym) w 3 mieszkaniach 

gminnych oraz wybudowano instalację gazu ziemnego do 1 lokalu,  

- wykonano remonty i naprawę stolarki drzwiowej, oraz okiennej w lokalach gminnych za kwotę 

37 tys. zł,  

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

usuwanie awarii za kwotę 64 tys. zł,  

- wpłacono zaliczki na Fundusz Remontowy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych za kwotę 

174 tys. zł.  

Łącznie w 2021 roku Gmina Grodków na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach 

100 % gminnych oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wydała ponad 576 tys. zł.  

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

Wykonywane są w pierwszej kolejności prace zapewniające bezpieczne użytkowanie budynków 

gminnych oraz prace związane ze zmianą ogrzewania w mieszkaniach gminnych na bardziej 

ekologiczne – mniej emisyjne. Z uwagi na ograniczone środki w niewielkim stopniu realizowane są 

zadnia związane z poprawą estetyki nieruchomości tj. remontem elewacji czy zagospodarowaniem 

otoczenia budynków. 

 W 2021 roku nie uległy zmianie stawki czynszu z tytułu najmu mieszkań wchodzących w skład 

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

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

(wyposażenie sanitarno-techniczne: instalacja wod-kan, gaz sieciowy, łazienka, wc). Stawki czynszu 

za lokale mieszkalne uwzględniające czynniki obniżające i  podwyższające są w następującej 

wysokości: 

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

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

3) 1,15 zł/m2 w lokalu, w którym brak trzech z wymienionych urządzeń (wyposażenia); 
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4) 4,57 zł/m2 w lokalu wyposażonym w cztery wymienione urządzenia oraz dodatkowo w c.o. 

(energia dostarczana z sieci ciepłowniczej).  

Stawka czynszu za najem lokalu w przypadku najmu socjalnego lokalu oraz najmu pomieszczeń 

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

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 o zarządzanie 

i utrzymanie cmentarzy komunalnych obowiązuje do końca 2022 r. 

Targowisko miejskie 

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

nr 208/6, 208/11, 209/2, 427/6 oraz na terenie działek nr 208/9, 208,10, 428/4, 430 których Gmina 

Grodków nie jest właścicielem  

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

Roczne wpływy w 2021r. roku z opłaty targowej to rekompensata za wpływy utracone z tytułu 

niepobierania opłaty targowej -  325 185,00 zł. 

Zabytki 

Gminna Ewidencja Zabytków gminy Grodków, to zbiór 1413 kart adresowych zabytków 

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

Grodków.  

W 2021 roku udzielono następujące datacje z budżetu gminy:  

1) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Żelaznej otrzymała 20 000,00 zł na prace 

konserwatorsko – restauratorskie polegające na utrwaleniu substancji zabytku. 

2) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Kucharzowicach otrzymała 20 000,00 zł 

na prace konserwatorsko – restauratorskie polegające na utrwaleniu substancji zabytku. 

Remonty cząstkowe  

W roku 2021 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 bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych 

oraz dróg gminnych wewnętrznych w roku  2021 wyniosła 596 673,67 zł.  

Przewozy autobusowe 

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

ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

zawarła umowę nr 805.3.62.2020, oraz aneks nr 1/2021 z Wojewodą Opolskim w sprawie dopłat 

w 2021 roku z Funduszu. Umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego Gmina Grodków podpisała z  Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. 

z siedzibą w Brzegu na podstawie której Gmina Grodków jako Organizator publicznego transportu 

zbiorowego dofinansowuje kursy pomniejszając dofinasowanie o wpływ z biletów. Realizowane 

w ramach umowy linie komunikacyjne to: 

1) Grodków - Jaszów; 

2) Grodków - Grodków przez Polana, Wierzbnik; 

3) Grodków - Grodków przez Osiek, Wierzbnik, Polana; 

4) Grodków – Jeszkotle.  

W 2021 roku w ramach w/w linii zrealizowano 54 718 wozokilometrów. Otrzymane dofinansowanie 

z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to: 

161 758,32 zł, a wkład własny Gminy Grodków do realizacji przedmiotowych przewozów to: 

67 852,47 zł. 

  



29 

 

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

Zgodnie z Umową nr IGP.272.5.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. wykonanie prac związanych z letnim 

i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników dróg gminnych na terenie miasta Grodkowa 

w roku 2021 wykonywała firma „REMONDIS” Sp. z. o. o, Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole. 

Bezpańskie zwierzęta 

W 2021r. skierowano do schroniska dla zwierząt 7 szt. bezpańskich psów. Na ich transport do 

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

Grodków w 2021r. wydano kwotę – 39 341,82 zł. 

Wymiana ogrzewania na ekologiczne 

W 2021r. w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Grodków a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska w Opolu, Gmina Grodków uruchomiła obsługę mieszkańców Gminy w zakresie pomocy 

przy wypełnianiu wniosków w programie „Czyste Powietrze” mającym za zadanie ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw w starych piecach. W ramach 

Programu w Urzędzie Gminy utworzono Punkt Konsultacyjny czynny od poniedziałku do piątku. 

W ramach działania Punktu Konsultacyjnego złożono 70 wniosków o dotację i udzielono około 600 

indywidualnych konsultacji. 

Program LIFE 

Gmina Grodków podpisała porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego 

w sprawie udziału gminy w Partnerstwie w odniesieniu do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie 

systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19. 

W Województwie Opolskim akces do udziału w  Partnerstwie zgłosiło ponad 40 gmin 

z Województwa Opolskiego oraz gminy z Republiki Czeskiej. Głównym celem projektu jest 

zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na 

wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony 

powietrza (POP), poprzez: 

 Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie POP. 

 Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie 

zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów 

lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP. 

Usuwanie wyrobów azbestowych 

W roku 2021 Gmina Grodków realizowała działania w ramach: Usuwania wyrobów azbestowych 

z terenu Gminy Grodków. W oparciu o przyznaną dotację z WFOŚIGW i NFOŚIGW oraz środki 

własne zabezpieczone w budżecie gminy w dniu 15 września 2021r. 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 70,880 t odpadów z 33 nieruchomości, których właściciele złożyli informacje 

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

WFOŚ i GW.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 52 157,63 zł, w tym dofinansowanie z: 

1)  WFOŚ i GW  - 12 778,62 zł  

2)  NFOŚ i GW – 18 255,17 zł. 

Monitoring składowiska odpadów 

Kolejny rok monitorujemy zamknięte składowisko odpadów komunalnych w Przylesiu Dolnym. 

W 2021r wydaliśmy na ten cel kwotę 7 024,00 zł. 

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

W 2021 roku Gmina Grodków obsługiwana była przez PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Świętego Jerzego 1a, 50-518 Wrocław, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego 

na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz terenów i obiektów użytku publicznego z terenu gminy Grodków 

na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Nieruchomości niezamieszkałe wyłączone 

zostały z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a ich właściciele obowiązani 

byli zawrzeć indywidualne umowy z podmiotami wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej 

(RDR). 

Zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską w Grodkowie, w 2021 r. wysokość opłaty na 

nieruchomościach zamieszkałych ustalana była w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gminę Grodków zamieszkiwało 18 615 osób, w tym 14 322 osoby objęte 

były opłatą na podstawie złożonej deklaracji (łącznie z deklaracjami złożonymi przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową i Wspólnoty Mieszkaniowe).  

Wysokość opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy oświadczyli w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o zbieraniu w sposób selektywny, 

stawka za odbiór odpadów komunalnych w 2020 r. wynosiła od stycznia do lipca 24,00 zł brutto 

miesięcznie od osoby, od sierpnia do grudnia 30 zł brutto/osoby. Natomiast w przypadku stwierdzenia 

braku segregacji przez mieszkańców, stawka podwyższona stanowiła dwukrotność stawki 

podstawowej i wynosiła 48,00 później 60zł/osoby.  

Ponadto zapisy Uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie nr XX/175/20 z dnia 30 września 2020 r. 

zwalniały w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących 

rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

Zwolnienie z opłaty, o którym mowa powyżej, dotyczyło zwolnienia w całości z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeciego i kolejnego dziecka posiadającego ważną Kartę 

Dużej Rodziny, wskazanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Rada Miejska w Grodkowie utrzymała również, iż opłatę naliczano tylko do 5 osoby 

zamieszkującej na terenie danej nieruchomości, każda kolejna osoba została zwolniona z opłaty 

w całości. 

Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Na ternie Gminy Grodków nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, Regionalną 

Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Gminy Grodków jest Instalacja do 

mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

w Domaszkowicach, Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa, do której w części trafiały 

zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. W wyniku braku regionalizacji, zmieszane odpady przekazywane 

były także do ECO Ekologicznego Centrum Odzysku sp. z o.o. Bielawy. 

W Gminie Grodków w 2021 roku prowadzono inwestycję związaną z utworzeniem gminnego punktu 

selektywnej zbiórki .  

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Na terenie Gminy Grodków nadal funkcjonował Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych utworzony w Grodkowie przy ul. Elsnera 12, którego Zarządcą jest Spółka 

Komunalnik Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 28-30, 49-200 Grodków, do którego 

mieszkańcy mogą dostarczać w ramach opłaty za odpady, wymienione w § 2 Uchwały nr XIV/115/19 

Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, tj.:  
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§ 2.1. Ustala się rodzaje wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, bezpłatnie przyjmowanych 

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

1) papier; 

2) szkło i opakowania wielomateriałowe; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

bioodpady; 

6) przeterminowane leki i chemikalia; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) odpady niebezpieczne; 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

11) odpady tekstyliów i odzieży; 

12) zużyte opony; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady selektywnie zebrane, 

z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w ilościach: 

1) zużyte opony - 4 sztuki od mieszkańca w ciągu roku; 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe - do 300 kg od mieszkańca w ciągu roku; 

3) pozostałe odpady wymienione w ust. 1 - w każdej ilości. 

3. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywa się na koszt 

dostarczającego. 

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest otwarty we wtorki i piątki w godzinach 

od 10:00 do 18:00, środy i czwartki od 07:00 do 15:00 oraz w soboty w godzinach od 08:00 do 

godz.15:00. 

5. Przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywa się 

zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, stanowiącym 

załącznik do uchwały. 

Całkowita ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

w 2021r. wyniosła 7 759,8210 Mg. Poniżej wykaz poszczególnych frakcji odebranych w 2021r.:  

1. Zmieszane odpady opakowaniowe – 640,0700 Mg,  

2. Niesegregowane odpady komunalne – 4 631,3700 Mg,  

3. Odpady ulegające biodegradacji – 982,8200 Mg,  

4. Opakowania ze szkła – 448,0300 Mg,  

5. Opakowania z papieru i tektury – 240,1000 Mg,  

6. Odpady wielkogabarytowe – 335,5500 Mg.  

7. Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 269,3200 Mg,  

8. Zużyte opony – 26,8300 Mg,  

9. Odzież – 3,2200 Mg,  

10. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 25,3680 Mg, 

Koszty poniesione przez Gminę Grodków w 2021r. związane z gminnym systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi, tj.: świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych oraz terenów i obiektów użytku publicznego z terenu Gminy 

Grodków, prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów oraz inne koszty związane 

z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły – 5 102 867,36 zł. 

Ponadto na terenie Gminy Grodków na 31 grudnia 2021 r. znajdowało się łącznie 2 348 opraw 

oświetlenia ulicznego, z czego 685 opraw stanowiło własność Gminy Grodków. 

W trakcie roku zgłoszono 79 awarii oświetlenia ulicznego. 
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Natomiast awarii uległo 299 punktów świetlnych, co stanowi ok. 13% ogólnej ilości punktów. 

W 2021 roku wyeksploatowane elementy instalacji oświetleniowej nie były wymieniane, gdyż 

w ramach umowy IGP.272.6.2020 z 30 kwietnia 2020 r. zgodnie z § 5 ust. 5 w okresie trwania umowy 

(01.05.2020 – 31.12.2021) Wykonawca (Tauron Dystrybucja Serwis S.A.) wymienił 

wyeksploatowane elementy instalacji oświetleniowej w 2020 r. 

Od 1 lipca 2021 r na stanowisku Energetyka gminnego realizujemy nowe zadanie. Wprowadzamy do 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), deklaracje źródeł ciepła. Wprowadzono 1937 

deklaracji na 4757 punktów adresowych. 
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VI. ŁAD PRZESTRZENNY  

Gmina Grodków posiada 39 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – co daje 

pokrycie planami w 72%. 

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków - 

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

w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 2, poz. 15 z dnia 10 stycznia 2011r.) stwierdzono nieważność, co 

podtrzymano wyrokiem NSA II OSK 839/16 z dnia 19 stycznia 2018r. oddalającym skargę kasacyjną.  

W roku 2021 wydano: 

- 49 decyzji o warunkach zabudowy,  

- 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- 446 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/ zaświadczeń  

   o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- 72 opinii podziałowych, 

- 8 zaświadczeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu, 

- 29 zaświadczeń o rewitalizacji, 

- 11 opinii/ informacji z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2021: 

1) kontynuowano opracowywanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

dla których zostały podjęte następujące uchwały o przystąpieniu:  

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

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Nowa Wieś Mała, 

- uchwała nr XVII/166/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski; 

2) uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski 

uchwałą nr XXII/197/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2020 r., rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Opolskiego nr IN.I.743.86.2020.KD z dnia 22 stycznia 2021 r.; 

3) podjęto uchwałę nr XXIX/255/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenu miasta Grodków.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków przyjęto 

uchwałą nr XX/222/01 z dnia 26 września 2001 r., zmieniono uchwałą nr XLIV/348/14 Rady 

Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. 

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Grodków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Grodków 

została przeprowadzona: 

1) w roku 2010, przyjęta uchwałą nr XXXVIII/398/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 

21 kwietnia 2010 r.; 

2) w roku 2014, przyjęta uchwałą nr XLVII/370/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 5 listopada 

2014r.; 

3) w roku 2018. 

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 
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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. 

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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VII. POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA  

1. Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń 

Zadania zlecone 

Formy pomocy Liczba rodzin 
Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w zł 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym rehabilitacja fizyczna 

rodzin) 

18 9 102 254 856 

Zadania własne 

Formy pomocy Liczba rodzin 
Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w zł. 

Zasiłki stałe (dotowane) 97 1  006 530 493 

Zasiłki okresowe (dotowane) 47 291 91 360 

Posiłki- pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotowane) 35 5 322 56 205 

Usługi opiekuńcze 18 3 479 83 352 

Sprawienie pogrzebu 0 0 0 

Domy Pomocy Społecznej 32 391 1 210 226 

Zasiłki celowe (w tym specjalne zasiłki celowe) 110 0 132 291 

Zdarzenie losowe 4 4 9 600 

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 w/w form pomocy jest brak 

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

mieszkaniowe), samotność itp. 

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 2021 roku Ośrodek 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. 

13. Program „CZYSTE POWIETRZE” 

14. Bon Opiekuńczy – Wieloraczki 
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Powody przyznania pomocy 

przy spełnieniu ustawowego kryterium dochodowego, które odpowiednio wynosiło: 

 dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, 

 dla osoby w rodzinie 528 zł. 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin 

OGÓŁEM W tym na wsi 

Ubóstwo 151 74 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 8 2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 12 7 

w tym: wielodzietność 8 4 

Bezrobocie 72 41 

Niepełnosprawność 121 59 

Długotrwała lub ciężka choroba 117 45 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – ogółem 
9 4 

w tym: rodziny niepełne 4 2 

Rodziny wielodzietne 1 0 

Przemoc w rodzinie 2 1 

Alkoholizm 40 15 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 5 0 

Zdarzenie losowe 4 4 

Sytuacja kryzysowa 1 1 

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”, której celem jest zapewnienie potrzebującym 

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

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

zapewnione całodobowe schronienie wraz z całodziennym wyżywieniem. Jednakże zdarzają się 

przypadki odmowy takiej formy pomocy. 

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

w Bielicach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, której ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność wymagają częściowej opieki  i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb 

życiowych.  

Ponadto podpisano również umowę ze schroniskiem im. św. Brata Alberta w Jasienicy dla osób 

bezdomnych. 

Informacja o dożywianiu uczniów szkół oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności w 2021 roku, 

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

Rzeczywista liczba uczniów objętych dożywianiem 163 86 

Koszt posiłków w zł 143 455 53 257 

Z tego ze 

środków: 

własnych gmin 28 691 15 048 

rezerwy celowej budżetu państwa 114 764 38 209 

Liczba osób w rodzinie objętych świadczeniem pieniężnego na zakup żywności 78 52 

Koszt świadczenia pieniężnego na zakup żywności 87 250 47 720 

Liczba osób dorosłych objętych pomocą w formie posiłku 23 2 

2.  W ramach pomocy seniorom oraz osobom niepełnosprawnym i chorym psychicznie w roku 2021 

zostały w ramach środków rządowych utworzone dwie placówki: 

1) Klub Senior+. 

Zasadniczym celem zadania jest zwiększenie aktywności seniorów. W 2021 r. było 30 uczestników. 

Zostały zorganizowane 3 spotkania integracyjne tj. 2 Śniadania z Burmistrzem, wspólna Wigilia oraz 

wycieczka do Muzeum Panorama Racławicka i do Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu.  
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2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie. 

W 2021 r. został otwarty Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie. Uczestnikiem ŚDS może 

być każda osoba, która z powodu choroby psychicznej ma trudności w codziennym funkcjonowaniu, 

lecz nie wymaga leczenia szpitalnego. W ŚDS były świadczone usługi w ramach indywidualnych lub 

zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, 

rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego 

i funkcjonowaniu w życiu społecznym Wydano w trakcie roku 70 decyzji administracyjnych. Gmina 

Grodków zleciła realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie Brzeskiemu  Stowarzyszeniu Chorych na SM. 

3. Formy wsparcia dla mieszkańców gminy: 

1) „GROCALENI” – Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie. Nazwa 

„ GROCALENI” pochodzi od przedrostka GR od nazwy naszej Gminy, a słowo OCALENI, że 

Grodków jako gmina jest otwarta na problemy wszystkich mieszkańców. Korzystać mogły osoby 

starsze, samotne, rodziny, dzieci, młodzież – wszyscy.  

Punkt Konsultacyjny GROCALENI działa od 1 kwietnia 2021 r. w Ratuszu w Klubie Senior. 

Wydatki na obsługę psychologiczną wyniosły razem 21 000,00 zł. Korzystało z porad miesięcznie 

średnio ok. 20 osób. Pomoc dotyczyła; porad dla dzieci i młodzieży, porad dla dorosłych, porad 

dla par, porad dla rodzin, konsultacji psychologicznych, porad dot. Uzależnień. 

2) WIGILIA dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych. 
W 2021 r. Wigilia dla samotnych, była realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej we 

współpracy ze Strażą Miejską. Z uwagi na pandemię nie odbyło się spotkanie, natomiast wraz 

z życzeniami dostarczono paczki żywnościowe dla 150 osób samotnych oraz tradycyjne potrawy 

wigilijne w formie cateringowej. 

3) PAN ZŁOTA RĄCZKA - Pomoc w naprawach dla osób 70 +. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie podjął działania mające na celu pomoc osobom 

starszym w drobnych naprawach domowych.  Pan Złota Rączka – to pomoc w naprawach dla osób 

70 +. Pomoc obejmuje drobne naprawy elektryczne, hydrauliczne, ślusarskie, stolarskie, 

malarskie, itp.  Seniorzy mogli zgłaszać potrzeby kontaktując się z pracownikiem socjalnym. 

4. Program „Wspieraj Seniora” 

Epidemia COVID-19, z jaką przyszło ludzkości się zmierzyć, zmieniła życie wszystkich ludzi, 

a najbardziej dotknęła seniorów. Podejmowaliśmy różne działania, w tym realizacje programów, 

w celu zminimalizowania negatywnych skutków zakażeń. Ww. nakierowane były w szczególności 

na pomoc seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, 

a nie byli w stanie poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć się w artykuły podstawowej potrzeby. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie realizował zadanie poprzez przyjęcie zgłoszeń 

z Centralnej Aplikacji Statystycznej, podejmował działania mające na celu ustalenie potrzeb osoby 

zgłaszającej. 

Pracownicy socjalni kontaktowali się z seniorami ustalając wskazane kryteria programu oraz zakres 

potrzeby. W większości były to potrzeby zaopatrzenia w art. spożywcze, chemiczne i realizację 

recept. Po ustaleniach pracownicy socjalni dokonywali zakupu zgodnie  ze zgłoszonymi potrzebami 

i przekazywali osobie potrzebującej. 

Najbardziej potrzebujące osoby z Gminy Grodków objęte zostały ciepłym posiłkiem. 

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

społecznej, wynikających z poszczególnych aktów prawnych, takich jak: 

Program „Posiłek w szkole i w domu„. 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. 
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5. W ramach poprawy sytuacji rodzin Ośrodek realizuje projekty dofinansowane z Funduszy 

Europejskich tj.: 

1) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

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

PŻ) – podprogram 2017 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2019 r. 

Realizatorem zadania był Ośrodek Pomocy Społecznej, który przekazywał żywność osobom 

indywidualnym oraz rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji 

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

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

przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy. 

Dystrybucja żywności odbywała się w lutym, kwietniu, lipcu, wrześniu 2021 r.  

W ramach programu wydano 22 950,16 ton żywności tj. 1648 paczek dla 415 osób. 

2) Ponadto z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie podpisano umowę z Bankiem 

Żywności w Opolu, dotyczącą zapisów ustawy z 19 lipca 2019r. o przeciwdziałaniu marnowania 

żywności – „ Nie Marnuj Jedzenia 2021”. 

Ośrodek Pomocy Społecznej codziennie odbiera pełnowartościowe produkty żywnościowe 

o krótkich terminach spożycia ze sklepu Biedronka na ul. Kościuszki, Dino ul. Warszawska, POLO 

market ul. Sienkiewicza. 

Żywność rozdzielana jest w ten sam dzień, w pierwszej kolejności dla osób najbardziej 

potrzebujących, samotnych, starszych, niepełnosprawnych. 

6. Wspieranie rodzin.  

Asystenturą rodzinną zostało objętych 31 rodzin. W roku 2021 zakończono asystenturę 

w 9 rodzinach. 

7. Program „Czyste Powietrze” 

W 2021 roku  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie wydał 41 zaświadczeń o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego dla 

potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. 

8. Karta Dużej Rodziny. 

W 2021 roku., wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyło 63 rodziny, przyznano 148 kart 

elektronicznych, 147 tradycyjnych, wydano 175 karty, w tym 89 kart dzieciom. 

9. Świadczenia rodzinne. 

W 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego kontynuował wypłatę 

świadczeń. 

W ciągu roku wypłacono: 

1) Zasiłki rodzinne w ilości 6 927 świadczeń 

2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 3 793 świadczeń w tym z tytułu: 

 urodzenia dziecka - 19 świadczeń 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 140 świadczeń 

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

ustawowego okresu jego pobierania – 0 świadczeń 

 samotnego wychowywania dziecka – 387 świadczeń 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 546 świadczeń 

 rozpoczęcia roku szkolnego – 435 świadczeń 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 786 świadczeń 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 480 świadczeń 



39 

 

3) Zasiłki pielęgnacyjne – 5  791 świadczeń 

4) Świadczenia pielęgnacyjne – 1 520 świadczeń 

5) Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 0 świadczeń 

6) Specjalny zasiłek opiekuńczy – 38 świadczeń 

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

dochodowego , które wynosi – 1 922,00 zł. – 60 świadczeń, 

8) Zasiłek dla opiekuna –  49 świadczeń 

9) Świadczenia rodzicielskie – 321 świadczeń 

Ze świadczeń rodzinnych w 2021 roku korzystało 804 rodziny, którym wypłacono świadczenia 

w łącznej kwocie 5  780 915,35 zł. 

W roku 2021 wypłacono 35 663 świadczeń (wynikających z ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci) na rzecz 3 281 dzieci w łącznej kwocie: 17 961 008 00 zł. 

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

W 2021 roku wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla 3 – rodzin w wysokości po 

4 000,00 zł - 12 000, 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. 

10. Świadczenie pieniężne ,, bon opiekuńczy – wieloraczki”. 

Szczegółowe zasady przyznania i wysokość świadczenia pieniężnego „bon opiekuńczy– 

wieloraczki”. Bon ma na celu częściowe pokrycie wydatków związaną z opieką mad wieloraczkami. 

Wysokość bonu wynosi 1 000,00 zł jednorazowo na każde dziecko z wieloraczków. 

W 2021 r. jedna rodzina złożyła wniosek i otrzymała pomoc finansową. 

11. Fundusz Alimentacyjne 

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 553 758 zł. 

Liczba osób uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku to 126. 

12. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie wezwał na wywiad alimentacyjny 

69 dłużników (stawiło się 11 dłużników). 

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

braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika: 

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

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

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

alimentacyjnego. 

W 2021 r. wydano 12 decyzji uznających dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych. Ponadto, gdy taka decyzja stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika: 

1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny. 

2) 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 197 335,21 zł w tym ustawowe odsetki w kwocie 98 467,38 zł. 

Z powyższej kwoty: 

 157 788,07 zł – zostało przekazane do budżetu państwa, 

 39 547,14 zł – przekazane zostało na dochody własne naszej gminy, 

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 

osób uprawnionych na 31 grudzień 2021 r. wyniosło 6 529 984 zł.  
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13. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

W dniu 30 listopada 2021 r. w Ratuszu odbyło się szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

i Grup Roboczych. Szkolenie dot. Procedury Niebieska Karta. W szkoleniu uczestniczyło 21 osób.  

Posiedzenie Zespołu odbywa się średnio raz na kwartał. 

W 2021r. odbyło się 4 posiedzenia Zespołu. 

Na posiedzeniach Zespołu omawiane były sprawy dotyczące zjawiska przemocy występujące na 

terenie Miasta i Gminy Grodków, omawiano stopień realizacji planu pracy Zespołu na 2021 rok, 

planowano bieżące działania, analizowano Niebieskie Karty oraz zespołowo podejmowano decyzje 

o zakończeniu procedury w niektórych rodzinach. 

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

38 w tym: Policja – 32 karty, Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 kart, 

Procedurę Niebieskiej Karty realizowano podczas spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 

Roboczych. Głównym problemem przemocy jest nadużywanie alkoholu. 

W roku 2021 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, 

 psycholog. 

Udział w/w osób był bardzo ważny. 

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

osoby, które są podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie. 

Podczas tych spotkań były podejmowane działania dla rodzin. 

 Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart-C” przez grupy robocze – 25 

 Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart-D” przez grupy robocze – 15 

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” - 38 

Liczba posiedzeń grup roboczych – 71 

Liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych - 38 

Liczba osób objętych pomocą grup roboczych: 

 kobiety - 37 

 mężczyźni - 38 

 dzieci - 20 

W 2021r. zakończono procedurę Niebieskiej Karty z uwagi na: 

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

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, 

 17 NK- rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania dalszych działań, 

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

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

dziecka, do Prokuratury zawiadamiając o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie 

oraz do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskami o spowodowanie 

podjęcia leczenia odwykowego przez członków rodziny. Motywowano osoby uczestniczące 

w procedurze do skorzystania z pomocy i porad w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjny. 

 49 – osób zostało  kierowanych do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób podejrzanych 

o stosowanie przemocy w rodzinie, 

Z uwagi na zaistniałą sytuację w kraju COVID-19 oraz wprowadzone obostrzenia prace Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych były znacznie ograniczone. W związku, z tym 

wprowadzono również telefoniczne porady prawnika oraz psychologa. 

Nadmieniam, że Zespół Interdyscyplinarny przy współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. 
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych prowadził działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

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 2021 r. 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. 

14. Dodatki mieszkaniowe 

W 2021 r. o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 158 rodziny z terenu gminy. 

Ogółem w roku 2021 r. wypłacono 1 112 dodatków mieszkaniowych na kwotę 156 179,66 zł. 

Ilość załatwianych spraw w ramach dodatków mieszkaniowych 2021 r. 
Wyszczególnienie ogółem 

Rozpatrzonych wniosków 216 

Decyzje przyznające 195 

Decyzje odmowne 21 

Wstrzymania wypłacania dodatków mieszkaniowych z powodu nie opłacania na bieżąco opłat 

czynszowych 

0 

Decyzje wygaszające 4 

Łącznie wydano decyzji 220 

Kwota w zł 156 179,66 

15. Zryczałtowany dodatek energetyczny. 

W 2021 r. o dodatki energetyczne ubiegało się 19 rodzin z terenu gminy. 

Ogółem w roku 2021 r. wypłacono 151 dodatków energetycznych na kwotę 2 076,00 zł 

Ilość załatwionych spraw w 2021 r. 

L.p. Wyszczególnienie Ogółem 

1 Rozpatrzonych wniosków o dodatek energetyczny 35 

2 Decyzje przyznające dodatek energetyczny 35 

3 Decyzje odmowne 0 

 Kwota w zł 2 016,09 

16. Działalność profilaktyczna 

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2021 rok, przyjętego 

uchwałą Nr XXII/184/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2021 wydatkowano kwotę: 442 698,37 zł.  

W ramach realizacji zadań przeprowadzono: 

1) zadanie publiczne pt. „Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy 

wśród dzieci i młodzieży”. W ramach zadania realizowany był rekomendowany program 

profilaktyczny „Unplugged”, którego głównym celem jest ograniczenie substancji 
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psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, tytoń) przez młodzież. Adresatami zadania byli 

uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych z gminy Grodków oraz ich rodzice. 

2) zadanie publiczne pt. „Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci 

i młodzieży”. W ramach zadania realizowany był rekomendowany program profilaktyczny 

„Debata”, którego głównym celem jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków 

stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Adresatami zadania byli uczniowie w wieku 12-

15 lat oraz nauczyciele biorący udział w zajęciach na terenie szkół podstawowych z terenu gminy 

Grodków. 

3) zadanie publiczne pt.” Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę 

trzeźwego oraz zdrowego stylu życia”. W ramach zadania realizowane były zajęcia sportowo-

rekreacyjne oraz zajęcia tematyczne, które miały na celu zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży, zgodnie z ich zainteresowaniami oraz pasją, propagując jednocześnie 

zdrowy styl życia. 

4) program profilaktyczno-zdrowotny pt. "Słyszę ciszę…” oraz „Małymi kroczkami poznaję siebie 

i ciebie” w PSP nr 1 w Grodkowie,  którego odbiorcami byli uczniowie, ich rodzice oraz 

nauczyciele tej placówki. Celem programów było m.in. wdrożenie działań zmierzających do 

niwelowania hałasu na przerwach międzylekcyjnych poprzez stworzenie na terenie szkoły stref 

ciszy, niwelowanie nieodpowiednich, agresywnych postaw pojawiających się wśród dzieci i 

młodzieży (agresja słowna, czynna, psychiczna, społeczna, cyberprzemoc) a także 

uświadamianie zagrożeń oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do 

efektywnych form spędzania czasu wolnego w ciszy. 

5) projekt pt. „Tydzień profilaktyki w Grodkowskiej Trójce” w PSP nr 3 w Grodkowie, którego 

odbiorcami byli uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele tej placówki. W ramach tego projektu 

odbyły się warsztaty o tematyce profilaktycznej oraz kiermasze talentów, w których dzieci mogły 

odkrywać zamiłowania do różnych form twórczości artystycznej i sportowej. Tematyka zajęć 

obejmowała między innymi: radzenie sobie z emocjami, integracja grupy rówieśniczej, 

samoakceptację, wychowanie do samodzielności i odpowiedzialności oraz porozumiewanie się 

z nastolatkami. Duzy nacisk był położony także na zdrowe odżywianie i praktykowanie 

zachowań prozdrowotnych. 

6) warsztaty profilaktyczne, których uczestnikami byli uczniowie wszystkich szkół podstawowych 

z naszej gminy w obszarze ograniczania szkód zdrowotnych wywołanych epidemią COVID-19 

pt” Co zmienia epidemia”, „Trening redukcji stresu”, „Nie bój się lęku”, „ Smutno aż boli”, 

„Wiesz jak jest. Jest stres”. 

7) zajęcia sportowo-rekreacyjne na kompleksie boisk sportowych „ORLIK 2012” dla dzieci 

i młodzieży; 

8) projekt „Otwórz się na pomoc”, który skierowany był do dzieci i rodziców i miał na celu 

przeciwdziałanie alkoholizmowi,  

9) terenowe szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych pt. „Tajemniczy klient”, którego celem 

było ograniczenie naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

osobom nieuprawnionym, w tym szczególnie dzieci i młodzieży oraz zwiększenie ilości 

sprzedawców, którzy kontrolują dowód osobisty młodo wyglądających klientów.  

10) szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przemocy w rodzinie, 

17. Instytucje pomocowe. 

Na terenie Grodkowa dla mieszkańców naszej gminy działały instytucje pomocowe: 

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

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

rozwodami oraz porad psychospołecznych.  

2) Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu „DORMED” w Grodkowie, która 

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

3. Stowarzyszenie Abstynenckie „Nowe Życie”, przy którym działa grupa samopomocowa „AA”. 
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18. Rynek pracy 

Według danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

Ministra właściwego do spraw gospodarki w 2021 roku, na terenie gminy Grodków, w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Grodkowie, zarejestrowało swoją działalność 31 nowych przedsiębiorców. 

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

W ramach robót publicznych w roku 2021 przyjęto do pracy 15 mieszkańców gminy Grodków. 

W ramach prac interwencyjnych przyjęto 2 osoby, natomiast w ramach stażu zatrudnienie znalazły 

2 osoby. Ogólnie w Urzędzie Miejskim w Grodkowie objęto aktywizacją zawodową 19 osób z terenu 

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

w Sołectwach.  
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VIII. OŚWIATA 

Demografia stanowi zasadniczy element, warunkujący kształt sieci przedszkoli, szkół podstawowych 

i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie jednostki samorządu terytorialnego, tym samym 

podejmując działania związane z ustaleniem kształtu sieci szkół, przedszkoli i instytucji opieki nad 

dziećmi do lat 3 nieodzownym jest precyzyjna analiza sytuacji demograficznej na terenie Gminy. 

Liczba dzieci urodzonych w latach 2009 – 2021 

 

Dane wskazują, że po okresie stabilizacji urodzeń w okresie 2014-2019, niestety po 2019 roku 

następuje znaczy spadek liczby urodzeń dzieci. W 2021 roku - 101 urodzeń w stosunku do 2009.r-

262 urodzenia. W tym okresie urodziło się w Gminie Grodków 2,6 razy mniej dzieci. 

W celu poprawy sytuacji demograficznej, wśród wielu działań pozostaje prowadzenie przez Gminę 

określonej polityki w zakresie zapewnienia opieki jej najmłodszym mieszkańcom, tj: 

- od wielu lat Gmina zapewnia opiekę przedszkolną wszystkim zainteresowanym, 

- współfinansuje na określonych warunkach pobyt dzieci w placówkach opieki dla dzieci do lat 3, 

prowadzonych przez inne podmioty na terenie Gminy, 

- utworzono żłobek, zapewniając miejsca dla 50 wychowanków, 

- rozbudowywana jest sieć przedszkoli, 

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

- zorganizowane jest dożywianie dzieci we wszystkich jednostkach oświatowych, 

- zapewniono sprawnie funkcjonujący system dowozów. 
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I. LICZBA UCZNIÓW WEDŁUG OBWODÓW SZKÓŁ (Na podstawie urodzeń liczby dzieci) 

L

p. 
Nazwa  

Rok 

szkol

ny 

2019/ 

2020 

Rok 

szkol

ny 

2020/ 

2021 

Rok 

szkol

ny 

2021/ 

2022 

Rok 

szkol

ny 

2022/ 

2023 

Rok 

szkol

ny 

2023/ 

2024 

Rok 

szkol

ny 

2024/ 

2025 

Rok 

szkol

ny 

2025/ 

2026 

Rok 

szkol

ny 

2026/ 

2027 

Rok 

szkol

ny 

2027/ 

2028 

Rok 

szkol

ny 

2028/ 

2029 

1. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 1 w Grodkowie 
365 364 367 375 369 356 335 312 281 255 

2. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 3 w Grodkowie 
573 575 561 531 520 488 475 440 409 376 

3. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Jędrzejowie 
232 230 208 195 185 176 167 172 173 167 

Oddziały Przedszkolne   

w Jędrzejowie 
79 79 79        

RAZEM 311 309 287 195 185 176 167 172 173 167 

4. 

Publiczna Szkoła Podstawowa              

w Lipowej 
218 217 199 186 174 154 146 144 144 139 

Oddziały Przedszkolne 

w  Lipowej 
72 66 71        

RAZEM 290 283 270 186 174 154 146 144 144 139 

5. 

Publiczna Szkoła Podstawowa                    

w Kolnicy 
142 141 127 118 110 111 115 116 114 108 

Oddział Przedszkolny 

w Kolnicy + oddział 

zamiejscowy w  Bąkowie 

58 56 57        

RAZEM 200 197 184 118 110 111 115 116 114 108 

6. 

Publiczna Szkoła Podstawowa                    

w Gnojnej 
130 132 137 140 149 140 143 150 142 133 

Oddział Przedszkolny 

w Gnojnej 
68 67 70        

RAZEM 198 199 207 140 149 140 143 150 142 133 

7. 
Publiczna Szkoła Podstawowa                      

w Kopicach 
128 126 133 133 128 121 112 105 97 91 

RAZEM klasy I -VIII 1788 1785 1732 1678 1635 1546 1493 1439 1360 1269 

8. 
Przedszkole Publiczne Nr 2 w 

Grodkowie 
361 356 334        

9. 
Przedszkole Publiczne  

w Kopicach 
56 56 49        

1

0. 

Przedszkole Publiczne  

w Wierzbniku 
21 17 15        
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II. BAZA LOKALOWA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I INSTYTUCJI OPIEKI 

NAD DZIEĆMI DO LAT 3. 

W stosunku do ubiegłego roku nie zaszły żadne zmiany. 

1) Gmina była organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych,3 przedszkoli, 1 żłobka 

publicznego. 

2) Gmina dotowała: jedną szkołę podstawową, 1 szkołę podstawową dla dorosłych, 2 przedszkola, 

1 klub malucha. 

III. OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

Na terenie Gminy funkcjonują dwie placówki sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, są to:  

1) Klub Malucha „Pluszowy Kącik”  

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

w godzinach od 630 do 1630. 

Odpłatność za pobyt dziecka przebywającego w Klubie Malucha do 10 godzin dziennie wynosi 

500,00 zł miesięcznie plus 9,00 zł dziennie za wyżywienie. 

Wysokość przekazanej dotacji w 2020 roku to 37 800,00 zł. 

W 2020 roku Klub Malucha otrzymał wsparcie z Programu „Maluch+” 135,00 zł miesięcznie na 

dziecko, łącznie otrzymał dotację w wysokości 24 300,00 zł. 

W roku 2021 roku otrzymał wsparcie z Programu „Maluch+” 80,00 zł miesięcznie na dziecko 

i uzyskał dotację w wysokości 14 400,00 zł. 

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

Sprawuje opiekę nad 50 dziećmi w czasie do 10 godz. dziennie w godzinach od 630 do 1630. Za  pobyt 

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

rozpoczętą godzinę. 
Odpłatność za pobyt dziecka przebywającego w żłobku do 10 godzin dziennie wynosi 200,00 zł 

miesięcznie plus 6,00 zł dziennie za wyżywienie. 

Dzięki ubieganiu się i udziałowi Gminy w programach, piąty rok z rzędu żłobek otrzymuje wsparcie 

finansowe z Rządowego Programu „Maluch+” pomniejszając tym samym zarówno koszty 

utrzymania, jak również odpłatność rodziców.   

W 2020 roku otrzymano wsparcie z Programu „Maluch+” 135,00 zł miesięcznie na dziecko, a więc 

otrzymano dotację w wysokości 81 000,00 zł. 

W roku 2021 roku dotacja na dziecko jest niższa niż w roku ubiegłym, w związku z czym otrzymano 

wsparcie z Programu „Maluch+” 80,00 zł miesięcznie na dziecko i uzyskano dotację w wysokości 

48.000,00 zł. 

Uwzględniając liczbę oczekujących na miejsce w żłobku, 12 dzieci na dzień 24 maja 2021 r., 

niezbędnym staje się pozyskanie dodatkowych miejsc. Z chwilą zakończenia adaptacji budynku po 

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

Elsnera na żłobek. 

IV. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków obejmują opieką dzieci w godzinach od 6:30 do 

16:30. Czas pracy poszczególnych przedszkoli na bieżąco dostosowywany jest do potrzeb rodziców. 

Funkcjonująca na obszarze Gminy sieć przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych 

przy szkołach podstawowych, przy uwzględnieniu systemu dowozów, zapewnia opiekę dzieciom w 

wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy. 

Uwzględniając zmiany prawa polegające na konieczności zapewnieniu opieki wszystkim dzieciom 

w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, na 

terenie miasta zachodzi konieczność rozbudowy sieci przedszkoli (adaptacja budynku byłego 

Gimnazjum Publicznego Nr 2 na Przedszkole). 

Dodatkową uzupełniającą ofertę dla mieszkańców Gminy stanowią przedszkola niepubliczne 

zlokalizowane w Gałązczycach i w Grodkowie. 

W Gminie Grodków dzieci objęte są opieką przedszkolną w: 



47 

 

1) 3 przedszkolach publicznych, w których łącznie funkcjonuje 17 oddziałów przedszkolnych, 

2) 8 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

3) 2 przedszkolach niepublicznych, gdzie łącznie funkcjonuje 4 oddziały przedszkolne 

Jednostki wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 (stan na 30 czerwca 2021 r.) 

Lp. Przedszkole 
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

etatów 

pedago- 

gicznych 

Liczba etatów 

niepedagogicznych 
Średnia 

liczba 

dzieci 

w oddziale 

Średnia  

liczba etatów 

pedagogiczny

ch na oddział 

Średnia  

liczba etatów 

niepedagogicz

nych na 

oddział 

Adminis

tracja 
Obsługa 

1. 

Przedszkole 

Publiczne Nr 2                 

w Grodkowie 

301 13 32,927 1,00 15,00 23,2 2,533 1,23 

2. 

Przedszkole 

Publiczne                         

w Kopicach 

45 2 7,341 0,25 4,19 22,5 3,671 2,22 

3. 

Przedszkole 

Publiczne                             

w Wierzbniku 

36 2 3,998 0,25 2,75 18,0 1,999 1,50 

4. 
Przedszkole                   

w Gałązczycach 49 2 2,26 0,30 2,10 24,5 1,13 1,20 

5. 

Niepubliczne 

Przedszkole 

„Puchatek”* 

29 2 4,00 1,00 0,75 14,5 2,00 0,875 

Razem 460 21 50,526 2,80 24,79 ------ -------- ------- 

Średnia liczba dzieci/etatów na oddział 21,9 2,406 1,314 

*Dane podane przez dyrektorów niepublicznych przedszkoli 

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 (stan na 

30 czerwca 2021 r.) 

L.p. Nazwa 
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Liczba etatów 

pedagogicz-

nych 

Średnia liczba 

Dzieci 

w oddziale 

Średnia liczba 

etatów na 

oddział 

1. Oddział przedszkolny w PSP Gnojna 33 2 2,808 16,5 1,404 

2. 
Oddział przedszkolny 

w PSP Jędrzejów 

40 2 3,202 20,0 1,601 

3. 
Oddział przedszkolny 

w PSP Kolnica + Bąków 

32 2 4,831 16,0 2,416 

4. Oddział przedszkolny w PSP Lipowa 34 2 2,329 17,0 1,165 

RAZEM 139 8 13,17 ----------- ---------- 

Średnia liczba dzieci/etatów na oddział 17,4 1,646 

 

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach: 

1) dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 

86,98% ogółu dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,  

2) do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty uczęszczało 78 dzieci, co stanowi 13,02% 

ogółu dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 
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Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ze względu na wiek dziecka w roku 

szkolnym 2020/2021 (stan na 30 września 2020 r. wg danych w SIO) 

L.p. Nazwa Liczba dzieci 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA 

1. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie 298 

2. Przedszkole Publiczne w Kopicach 44 

3. Przedszkole Publiczne w Wierzbniku 35 

4. Oddział przedszkolny w PSP Gnojna  32 

5. Oddział przedszkolny w PSP Jędrzejów 39 

6. Oddział przedszkolny w PSP Kolnica + Bąków 32 

7. Oddział przedszkolny w PSP Lipowa 34 

RAZEM 514 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA 

8. Przedszkole w Gałązczycach 47 

9. Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Grodkowie 29 

RAZEM 76 

OGÓŁEM 590 

V. SZKOŁY PODSTAWOWE  

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

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

Stan organizacji szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2020/2021 (stan 

na 30 czerwca 2021 r.) 

Lp. Szkoła 
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddzia

-łów 

Liczba 

etatów 

pedago- 

gicznych 

Liczba etatów 

niepedagogicznych 
Średnia 

liczba 

dzieci w 

oddziale 

Średnia  

liczba 

etatów 

pedagogi-

cznych na 

oddział 

Średnia  

liczba 

etatów 

niepeda-

gogicznyc

h na 

oddział 

Adminis-

tracja 
Obsługa 

1. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1 

w Grodkowie 

276 15 32,603 1,0 10,00 18,4 2,174 0,73 

2. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 3 

w Grodkowie 

511 22 60,246 2,0 12,50 23,2 2,738 0,66 

3. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

w Jędrzejowie 

166 11 27,788 1,0 9,50 15,1 2,526 0,81 

4. 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Gnojnej  
62 7 13,796 0,75 2,75 8,9 1,971 0,39 

5. 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Kolnicy 
108 8 15,669 1,0 7,63 13,5 1,959 0,86 

6. 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Kopicach 
101 8 15,419 0,75 2,25 12,6 1,927 0,375 

7. 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Lipowej 
151 10 22,691 1,0 8,36 15,1 2,269 0,78 
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8. 
Szkoła Podstawowa                        

w  Gałązczycach* 100 8 13,04 2,50 3,0 12,5 1,63 0,69 

9. 
Szkoła Podstawowa dla 

Dorosłych  w Grodkowie* 
9 1 1,22 0,25 0,25 9,0 1,22 0,50 

RAZEM  1.484 90 202,472 10,25 56,24 ----- -------- 

Średnia liczba dzieci/etatów na oddział 16,5 2,25 0,739 

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

Dorosłych. 

W bieżącym roku szkolnym do szkół podstawowych uczęszczało ogółem 1506 uczniów, w tym do 

szkół dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 1408 

uczniów, co stanowi 93,5% ogółu uczniów, a do szkół prowadzonych przez inne podmioty 

uczęszczało 98 uczniów, co stanowi 6,5% ogółu uczniów. 

VI. KOSZT UTRZYMANIA UCZNIA 

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.  

Szkoły o małej liczbie uczniów generują zdecydowanie wyższe koszty ich utrzymania. 

W celu poprawy efektywności finansowania zadań oświatowych dodatkowo dokonywane są zmiany 

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

weryfikowaniu stanu zatrudnienia, konsekwentnym weryfikowaniu arkuszy organizacyjnych, 

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

działania wymuszane są względami ekonomicznymi niemniej jednak podejmowanie określonych 

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

kształcenia i zapewnienia właściwych warunków nauki, pracy. 

W poniższych tabelach przedstawiono koszty utrzymania dziecka/ucznia w roku 2020. 

Przedszkola 

Lp. Przedszkole 
Roczny koszt 

utrzymania dziecka 

Miesięczny koszt 

utrzymania dziecka 

Razem koszty płacowe 

plus rzeczowe 

bez remontów 

1. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie 10 055,33 837,94 2 996 488,28 

2. Przedszkole Publiczne w Kopicach 16 718,67 1 393,22 735 621,63 

3. Przedszkole Publiczne  w Wierzbniku 12 978,37 1 081,53 454 242,83 

4. Przedszkole w Gałązczycach* 9 214,09 767,84 451 490,19 

5. Niepubliczne Przedszkole „PUCHATEK”* 9 360,36 780,03 270 450,44 

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

Różnice w kosztach utrzymania wynikają m.in. z faktu, że w niepublicznych przedszkolach: 

 nauczyciele nie muszą być zatrudniani na podstawie Karty Nauczyciela tylko na podstawie 

Kodeksu Pracy, 

 nauczyciele mogą być zatrudniani, np. na okres 10 miesięcy, 

 zatrudniając nauczycieli nie uwzględnia się stopnia awansu zawodowego, 

a ponadto na koszt utrzymania ma także wpływ wielkość przedszkola. 
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Szkoły podstawowe 

Lp. Szkoła 
Roczny koszt 

utrzymania ucznia 

Miesięczny koszt 

utrzymania ucznia 

Razem koszty płacowe 

plus rzeczowe 

bez remontów 

1. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Grodkowie 
11 031,61 919,22 3 077 5401,38 

2. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 

w Grodkowie 
11 441,45 953,45 5 846 582,37 

3. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Gnojnej 
19 848,40 1 654,03 1 230 601,06 

oddziały przedszkolne 6 716,81 559,73 214 937,93 

OGÓŁEM  

(szkoła + oddziały przedszkolne) 
15.378,07 1 281,51 1 445 538,99 

4. 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Jędrzejowie 
17 266,28 1 438,86 2 900 735,48 

oddziały przedszkolne 5 602,57 466,88 218 500,22 

OGÓŁEM 

(szkoła + oddziały przedszkolne) 
15 068,77 1 255,73 3 119 235,70 

5. 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Kolnicy  
16 620,03 1 385,00 1 761 723,36 

oddziały przedszkolne 11 309,38 942,28 361 836,31 

OGÓŁEM 

(szkoła + oddziały przedszkolne) 
15 388,11 1 282,34 2 123 559,67 

6. 
Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Kopicach 
15 230,64 1 269,22 1 538 294,73 

7. 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Lipowej 
14 777,87 1 231,49 2 231 458,06 

oddziały przedszkolne 5 989,06 499,09 203 627,97 

OGÓŁEM 

(szkoła + oddziały przedszkolne) 
13 162,63 1 096,89 2 435 086,03 

8. Szkoła Podstawowa w Gałązczycach* 15 965,66 1 330,47 1 596 565,70 

9. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych* 2 910,00 242,50 26 190,00 

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

Dorosłych 

W związku z licznymi zmianami będącymi skutkiem wdrażania reformy oświaty na terenie Gminy, 

koszty w szkołach ponoszone m.in. w bieżącej działalności nie stanowią miarodajnego wskaźnika. 

Mają charakter dostosowawczy. 

Różnego rodzaju zmiany organizacyjne dostosowujące sieć szkół i przedszkoli do nowego ustroju 

szkolnego wymuszają na jednostkach samorządu terytorialnego ponoszenie dodatkowych nakładów, 

np. dostosowanie obiektu pod kątem organizacyjnym, wyposażenie, pomoce dydaktyczne.  

Jest to jednak sytuacja przejściowa, która ustabilizuje się w najbliższym okresie. 

Na koszt utrzymania ma wpływ szereg czynników, m.in.: 

 liczebność oddziałów, 

 kwalifikacje nauczycieli, 

 liczba godzin dodatkowych zajęć, 

 liczba godzin na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 uczniowie objęci kształceniem specjalnym. 
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PODSUMOWANIE 

Wysokość subwencji oświatowej na zadania szkolne na rok 2019 –14 364 536,00 zł, na rok 2020 -

14 812 117,00 zł 

Wysokość dotacji celowej na dofinasowanie zadań w zakresie wychowania  przedszkolnego na rok 

2019 po dokonanej korekcie wyniosła –597 611,20 zł, na rok 2020-598 220,00 zł 

Razem wysokość subwencji i dotacji –2019 r.-14 962 147,20; na rok 2020.- 15 410 337,00 zł 

Wydatki na zadania szkolne wyniosły –2019 r.-19 161 204,72 zł; na rok 2020-19 149 582,61 zł 

Wydatki na zadania przedszkolne wyniosły -2019 r.- 4 837 341,68 zł, na rok 2020-5 277 176,96 zł 

Razem wydatki na zadania oświatowe –24 426 759,57 zł 

Różnica w łącznej kwocie 9 016 422,57 zł to środki własne gminy 

VII. DODATKOWE GODZINY ORGANU PROWADZĄCEGO  

Dane tabelaryczne obrazują liczby godzin jakie przydzielono poszczególnym szkołom 

i  przedszkolom poza planem nauczania tzw. siatką godzin, finansowanych z budżetu Gminy. 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 

Lp. Przedszkole 

Liczba godzin tygodniowo 

Razem 

godzin 
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1. 
PP Nr 2                    

w Grodkowie 
7 7  154 14 6   7 215 410  

2. 
PP                               

w Kopicach 
2  4 49     2 24 81 1 

3. 
PP                         

w Wierzbniku 
 1 2  2    2 28 35  

4. 

Oddziały 

przedszkolne 

PSP Gnojna 

        2 10 12  

5. 

Oddziały 

przedszkolne 

PSP 

Jędrzejów                                 

        1  1 1 

6. 

Oddziały 

przedszkolne 

PSP Kolnica 

        2 30 32 1 

7. 

Oddziały 

przedszkolne 

PSP Lipowa 

1        2  3  

RAZEM GODZIN 

(tygodniowo) 
10 8 6 203 16 6   18 307 574 3 

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba godzin uległa zwiększeniu o 82,5, tj. o około 3,8 etatów 

nauczycielskich 
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Szkoły podstawowe 

Rodzaj zajęć/ Szkoła 

Liczba godzin tygodniowo 
Razem 

godzin 
PSP Nr 1  

Grodków 

PSP Nr 3  

Grodków 

PSP 

Gnojna 

PSP 

Jędrzejów 

PSP 

Kolnica 

PSP 

Kopice 

PSP 

Lipowa 

Biblioteka 30 45 6 17 10 10 15 133 

Informatyczne centrum 

multimedialne 
3       3 

Świetlica 50 119 15 45 26 31 45 331 

Pedagog 22 22 7 16 7 4 14 92 

Logopeda 7 15 3 5 4 2 4 40 

Dodatkowy wf (klasy 

sportowe) 
6 20      26 

Zajęcia sportowe (SKS) 3 4 1 3 1 2 2 16 

Gimnastyka korekcyjno 

– kompensacyjna 
1 6 1 3 1   12 

Zajęcia artystyczne  7  19    26 

Nauczanie indywidualne 18 14 6 10 10 2 8 68 

Zajęcia rewalidacyjne  83,5 24 24   49 180,5 

Nauczyciel 

wspomagający 
11 16 4 8 5  10 54 

Zajęcia dydaktyczno -

wyrównawcze 
3 6 3,5 2 2 2  18,5 

Zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne 
8 15,5      23,5 

Zajęcia indywidualnie  

lub w grupie do 5 

uczniów 

        

Zindywidualizowana 

ścieżka edukacyjna 
1  1     2 

Inne zajęcia 

specjalistyczne 
2 2    3  7 

Dodatkowe zajęcia dla 

powracających z 

zagranicy  

(j. polski + zaj. 

wyrównawcze) 

4 8 1 3 3  3 22 

Administrator sieci 

komputerowych 
    30   30 

RAZEM GODZIN 

(tygodniowo) 
169 383 72,5 155 99 56 150 1084,5 

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba godzin uległa zwiększeniu o 50, tj. o około 2,8 etatów 

nauczycielskich. 

Z danych zawartych w powyższych tabelach wynika, jak ogromne nakłady musi po-nieść Gmina, 

zapewniając zgodny z zasadami prawa proces dydaktyczno–wychowawczy i opiekuńczy w szkołach 

i przedszkolach.  

VIII. DOŻYWIANIE DZIECI I UCZNIÓW 

Rodzice pokrywają jedynie koszty produktów potrzebnych do przygotowania posiłków. Stawka 

żywieniowa pozostawała bez zmian wynosiła 6,00 zł dziennie, w tym śniadanie – 1,50 zł, obiad – 

4,00 zł i podwieczorek - 0,50 zł 

Liczba wydawanych posiłków dla dzieci i uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę. 
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Lp. Przedszkole 

/szkoła 

Liczba 

dziennie 

wydawan

ych 

śniadań 

Liczba 

dziennie 

wydawanyc

h obiadów 

Liczba 

dziennie 

wydawanych 

podwieczo-

rków 

Liczba 

posiłków 

refundowa

-nych 

przez OPS 

Uwagi 

 

1. PP Nr 2 w 

Grodkowie 
347 242 347 - 

PP Nr 2 – 347 (Kościuszki – 192, 

Elsnera – 60, Powstańców Śl. – 

45), Żłobek - 50 

2. PP w Kopicach 45 100 45 - 

Obiady: 

PP Kopice – 45 

PSP Kopice - 55 

3. PP w 

Wierzbniku 
36 36 36 -  

RAZEM 428 378 428 -  

4. PSP Nr 1 

w Grodkowie 
 291  2 

PSP Nr 1 – 162 

PP Nr 2  - 92 (Elsnera – 52, 

Powstańców - 40) 

PSP Gnojna – 21 

PSP Kolnica (odział przedszkolny 

w Bąkowie) - 16 

5. PSP Nr 3 

w Grodkowie 
 260  -  

6. 
PSP Gnojna  21  - 

Obiady przygotowywane  

w PSP Nr 1 

7. PSP Jędrzejów 26 67 - -  

8. PSP Kolnica 31 60 - -  

9. PSP Kopice  55  - 
Obiady przygotowywane  

w PP w Kopicach 

10. PSP Lipowa 27 75  -  

RAZEM 84 829 - 2  

OGÓŁEM 512 1.207 428 2  

W roku szkolnym 2020/2021 tylko 2 uczniów było objętych programem dożywiania – posiłki 

finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Szkoły i przedszkola włączają się w realizację programów mających na celu kształtowanie wśród 

dzieci dobrych nawyków żywieniowych, a w szczególności zwiększenie ilości spożywanych przez 

nie owoców i warzyw oraz produktów mlecznych – „Program dla szkół” – Owoce i warzywa w szkole 

i Mleko w szkole realizowany  

w klasach I – V (PSP Nr 1 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, Jędrzejowie i Kolnicy), a także programów 

propagujących zdrowy styl życia i kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, np. Śniadanie 

daje moc (PSP Nr 1 w Grodkowie), Trzymaj formę (PSP Nr 1 i 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy), 

Zdrowo jem, więcej wiem (PSP Nr 1 w Grodkowie,  

PSP w Lipowej, PP Nr 2 w Grodkowie), Dobrze jemy (PP w Kopicach) itp 

IX. DOWOZY SZKOLNE  

Obowiązek dowozów realizowany jest w całości przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli 

w Grodkowie własnymi środkami transportu. 

Pojazdy, którymi realizowane są dowozy są w dobrym stanie technicznym. Ocena ta wynika m.in. 

z ustaleń kontroli przeprowadzanych przez takie instytucje, jak: Policja, Inspekcja Transportu Ruchu 

Drogowego, Stacje Kontroli Pojazdów. 

Uczniowie dowożeni na koszt gminy 

Dowozami w roku szkolnym 2020/2021 objęto grupę 630 uczniów z terenu Gminy Grodków.  

Dowozy realizowane są 3 busami i 7 autobusami, z których 2 busy i 6 autobusów jest w ciągłym 

ruchu, natomiast 1 bus i 1 autobus stanowią rezerwę  na wypadek awarii lub innego zdarzenia.  
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Dzieci w trakcie dowozów znajdują się pod stałą opieką opiekunów. 

Dowozem do szkół, przedszkoli i ośrodków objęci są uczniowie niepełnosprawni. 

W 2020 roku koszt poniesiony z tytułu dowozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli wyniósł 

380 327,70 zł. 

Ponadto busem wraz z przyczepą gastronomiczną, w każdym dniu zajęć dowożone są śniadania 

i obiady ze stołówki zlokalizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodkowie do 

Przedszkola Publicznego Nr 2 w Grodkowie na ul. Elsnera, Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Gnojnej oraz Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego  

w Bąkowie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kolnicy. 

X. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

Stypendium szkolne  finansowane jest w 80% z budżetu państwa oraz w 20% ze środków własnych 

gminy. Przysługuje ono uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej 

z niskich dochodów w rodzinie, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 

lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub gdy rodzina jest niepełna.  

W roku szkolnym 2020/2021 wydano decyzje przyznające stypendium szkolne dla 37 uczniów. 

Kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 35 361,51 zł, z czego 28 289,20 zł to dotacja celowa, 

a 7 072,31 zł to wkład własny gminy. 

Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe finansowane są  z dochodów jednostki 

samorządu terytorialnego. 

W roku szkolnym 2020/2021 przyznano stypendium motywacyjne dla 281 uczniów w łącznej kwocie 

34 000,00 zł. 

Kolejnymi zadaniami o charakterze pomocy materialnej dla uczniów jest: Rządowy program 

„Wyprawka szkolna” oraz dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe. 

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczony jest na zakup podręczników 

i materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

W roku szkolnym 2020/2021 z tej formy pomocy skorzystało 20 uczniów. Na realizację zadania 

pozyskano środki finansowe w kwocie 6 723,19 zł.  

Celem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 

jest poprawa sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa w proces 

wyrównywania szans edukacyjnych z różnych środowisk. Możliwe jest to poprzez zapewnienie 

uczniom, w szczególności objętych obowiązkiem szkolnym, bezpłatnego dostępu do podręczników 

z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z wysokich cen tych, podstawowych dla każdego 

ucznia, materiałów edukacyjnych. 

Dotacja celowa dla szkół na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata szkolne, 

z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych 

uczniów także przysługuje dotacja. Natomiast dotacja na materiały ćwiczeniowe jest udzielana 

każdego roku. Z tej formy pomocy korzystają wszyscy uczniowie szkół podstawowych z klas I -VIII. 

W roku szkolnym 2020/2021 otrzymano dotację na podręczniki i materiały edukacyjne dla 717 

uczniów, a na materiały ćwiczeniowe dla 1.488 uczniów. Na realizację tego zadania pozyskano środki 

finansowe w kwocie 171 810,05 zł. 
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XI. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY 

1) nieodpłatny wypoczynek w okresie wakacji letnich w Ośrodku „Czerwony Kozioł” 

w Głuchołazach (14 – dniowy pobyt)– na zlecenie Opolskiego Kuratora Oświaty organizator kolonii 

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Opolu – za-kwalifikowało się 20 uczniów ze szkół 

podstawowych z terenu Gminy;  

2) tygodniowy pobyt wakacyjny w Starym Borku k. Kołobrzegu - organizator Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe PHU „MABOTUR” - 214 uczniów w trzech turnusach, w tym 7 uczniów 

nieodpłatnie (w ramach nagrody ufundowanej przez Burmistrza Grodkowa za szczególne osiągnięcia 

edukacyjne). Koszt uczestnictwa jednej osoby to kwota 345,00 zł.  

Gmina Grodków w ramach pomocy zapewniła bezpłatny dowóz wraz z opieką nauczycieli. 

XII. NAGRODY DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW 

W roku 2019/2020 Burmistrz Grodkowa przyznał 23 Nagrody Burmistrza Grodkowa dla 

wyróżniających się uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągniecia sportowe.  

XIII. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

Przedstawione w poniższej tabeli informacje dotyczące osiągnięć uczniów w konkursach, 

przeglądach i zawodach przekazali dyrektorzy szkół. 

W roku szkolnym 2020/2021 pomimo pandemii COVID-19 i obowiązującego przez większość roku 

szkolnego zdalnego nauczania, a w związku z tym odwołania większości konkursów, turniejów, 

przeglądów artystycznych oraz zawodów sportowych uczniowie oraz dzieci szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Grodków w rywalizacji z rówieśnikami odnieśli liczne sukcesy w skali 

gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju.  

Przedstawione w poniższej tabeli informacje dotyczące osiągnięć uczniów i dzieci w konkursach, 

przeglądach i zawodach przekazali dyrektorzy szkół i przedszkoli. 

Szkoła Konkursy, przeglądy, zawody sportowe 
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

Wojewódzki Konkurs Chemiczny – etap gminny: I, IV miejsce 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap gminny: II, III i VI miejsce 

Wojewódzki Konkurs Fizyczny – etap gminny: III miejsce 

Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap gminny: III miejsce 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – etap gminny - II i III miejsce, 1x udział 

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny– etap gminny: IV, V i VI miejsce 

KONKURSY TEMATYCZNE, WIEDZY, OLIMIADY, TURNIEJE 

1) Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim – etap wojewódzki: I miejsce oraz udział 2 uczniów 

2) Turniej BRD Opole 2021 – etap powiatowy: VI miejsce oraz udział; etap wojewódzki – udział w finale  

KONKURSY ARTYSTYCZNE 

1) Konkurs literacko-plastyczny pt. „W drodze do Polski – wspomnienie powstań śląskich” etap 

wojewódzki: udział 7 uczniów 

2) Gminny Konkurs Plastyczny „Ziemia ważna sprawa” – I miejsce: 7 uczniów 

3) Konkurs Plastyczny „W świecie zdalnego nauczania” – etap wojewódzki: udział 4 uczniów 

4) Konkurs Literacki dla uczniów klas IV-V i VI – VII szkół podstawowych w ramach realizacji projektu 

„Opolskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża” – etap wojewódzki: udział 3 uczniów 

5) Konkurs Plastyczny „W świecie zdalnego nauczania” w ramach realizacji projektu „Opolskie dla 

podstawówek – zdalne nauczanie zbliża” – etap wojewódzki: udział 4 uczniów  

6) Konkurs Plastyczny pod hasłem „Pierwszy dzień w szkole? Opowiem ci o bezpieczeństwie” - etap 

wojewódzki: udział 12 uczniów 

ZAWODY SPORTOWE 

1) Wojewódzka Liga Piłki Ręcznej w kategorii dzieci dziewcząt – I miejsce 

2) Wojewódzka Liga Piłki Ręcznej w kategorii dzieci chłopców – III miejsce 
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 KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

Wojewódzki Konkurs Fizyczny – etap gminny: I, II, IV i V miejsce 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap gminny: I, IV miejsce i 1x udział 

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny– etap gminny: III miejsce 

Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap gminny: I miejsce i 3x udział 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – etap gminny: I, V i VI miejsce oraz 4x udział 
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Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – etap gminny: I i II miejsce 

Wojewódzki Konkurs Geograficzny – etap gminny: I, II i III miejsce 

Wojewódzki Konkurs Chemiczny – etap gminny: 2x II, III i V miejsce  

Wojewódzki Konkurs Biologiczny – etap gminny:  I i II miejsce 

KONKURSY TEMATYCZNE, WIEDZY, OLIMIADY, TURNIEJE 

1) XV edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” – Junior – wyróżnienie 

2) Ogólnopolski Konkurs „Być jak Ignacy” – I moduł – II miejsce  
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KONKURSY ARTYSTYCZNE 

1) Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Koci świat” – wyróżnienie 

2) Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Projekt kartki świątecznej” – laureat 

3) Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Projekt kartki wielkanocnej Opole 2021” – 2 laureatów 

4) Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zdrowo, bo sportowo” – II i III miejsce 

5) Gminny Konkurs Plastyczny „Mikołaj oczami dziecka” – 5 laureatów 

6) Gminny Konkurs Plastyczny „Szopka” – 4 laureatów 

7) Gminny Konkurs Plastyczny „Ziemia ważna sprawa” – I miejsce 

8) Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona książka” – udział 

9) Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena” – udział 

10) Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Portret mojej mamy” - udział 

11) VI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek – I i II miejsce  

12) Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolęda raz jeszcze” – I i II miejsce 

13) XXI Przegląd Kolęd i Pastorałek – II miejsce, 4x wyróżnienie 

14) Wojewódzki przegląd Piosenek Czesława Niemena (online) – wyróżnienie 

15) Wojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej „Śpiewajmy razem” – I, II, 2x III miejsce 

16) Ogólnopolski Konkurs Literacki „Miłe słówka dla mamy” – udział 

17) Ogólnopolski Konkurs Literacki „Popisz się talentem 2021. Starujemy w przyszłość” - udział 

ZAWODY SPORTOWE 

1) Wojewódzka Liga w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców – II miejsce 

2) Międzynarodowy Turniej w piłce ręcznej „Świdnica Cup” – IV miejsce 

3) Ogólnopolski Turniej o Puchar Gór Opawskich w piłce ręcznej chłopców – IV miejsce 

4) Memoriał Kuby Marcinkowskiego w piłce ręcznej chłopców 
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny– etap gminny: IV miejsce 

Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap gminny: 1x udział 

KONKURSY TEMATYCZNE, WIEDZY, OLIMIADY, TURNIEJE 

1) Konkurs Matematyczno- Informatyczny InstaLogik 2020/2021- etap powiatowy: dwa II miejsca; etap 

ogólnopolski – II miejsce 

2) Konkurs SKO dla szkół – etap regionalny: III miejsce  

KONKURSY ARTYSTYCZNE 

1) Ogólnopolski Konkurs na ilustrację IKABOG – LAUREATKA 

2) Konkurs Plastyczny „Aktywni w pracy, aktywni poza pracą w czasie pandemii – etap wojewódzki:                 

I miejsce 

3) Konkurs „Śpiewamy i wirusom się nie damy” – etap wojewódzki: wyróżnienie 

4) Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” - organizator PP Nr 2 w Grodkowie (5-6 latki)– 

I miejsce z wyróżnieniem 

5) Konkurs Plastyczny o odnawialnych źródłach energii – etap wojewódzki: wyróżnienie  

6) Konkurs Plastyczny „Ziemia ważna sprawa” – etap gminny: I miejsce 
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

Wojewódzki Konkurs Chemiczny – etap gminny: II miejsce 

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny– etap gminny: 1x udział 

KONKURSY ARTYSTYCZNE 

1) Konkurs Plastyczny „W świecie zdalnego nauczania” – etap wojewódzki 

ZAWODY SPORTOWE 

1) Badminton drużynowy dzieci i młodzieży – etap gminny                         

2) Tenis stołowy indywidualny dzieci i młodzieży – etap gminny  

3)  XII Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców im. Andrzeja Orzechowskiego 
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny – etap gminny: I miejsce – zakwalifikowanie się do etapu 

wojewódzkiego 

Wojewódzki Konkurs Fizyczny – etap gminny: VI miejsce 

Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap gminny: IV i V miejsce 



57 

 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap gminny: V miejsce i 2 x udział 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego– etap gminny: VI miejsce i 3x udział 

KONKURSY TEMATYCZNE, ARTYSTYCZNE 

1) Konkurs Plastyczny „Ziemia ważna sprawa” – etap gminny 

2) Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” - organizator PP Nr 2 w Grodkowie (online) 

(5-6 latki) – udział 

3) Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” 

4) Konkurs „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” 

ZAWODY SPORTOWE 

1) Unihokej chłopców: etap gminny i powiatowy  

2) Unihokej dziewcząt: etap gminny i powiatowy  
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 KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny – etap gminny: II miejsce 

Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap gminny: II, VI miejsce i 1x udział 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – etap gminny: 2x udział 

KONKURSY ARTYSTYCZNE I INNE 

1) Ogólnopolski Konkurs SKO dla szkół – wyróżnienie III stopnia  
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

1) Wojewódzki Konkurs Polonistyczny – etap gminny: III miejsce 

2) Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – etap gminny: IV miejsce i 2x udział 

KONKURSY ARTYSTYCZNE 

1) Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”  - organizator PP Nr 2 w Grodkowie (online) 

(5-6 latki) – udział 

2) Gminny Konkurs Taneczny „Przedszkolaki tańczą” - organizator PP Nr 2 w Grodkowie (online) – II 

miejsce; 

3) Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – etap 

wojewódzki: II miejsce i 10 uczniów udział 
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KONKURSY ARTYSTYCZNE 

1) Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” - organizator PP Nr 2 w Grodkowie (online)  

- udział  7 grup – I miejsce, dwa wyróżnienia  

2) Gminny Konkurs Taneczny „Przedszkolaki tańczą” - organizator PP Nr 2 w Grodkowie (online) – I i 

III miejsce 

3) Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym „Chcemy lepiej niż rodzice chodzić pieszo przez ulicę” 

organizator PP Nr 2 w Grodkowie (online)- III miejsce oraz dwa wyróżnienia 

4) Konkurs Plastyczny „Projekt kartki świątecznej bożonarodzeniowej” (organizator Młodzieżowy Dom 

Kultury w Opolu) – wyróżnienie 

5) Konkurs Plastyczny „Projekt kartki wielkanocnej” (organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu) 

– wyróżnienie 

6) Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dziś pokażę Wam jak o zęby swoje dbam” - wyróżnienie 

7) Ogólnopolski Konkurs Literacki „Moje miasto”  - udział 3 dzieci, jedno podziękowanie 

8) Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Miś Uszatek lubi pomagać”  - I, II i III miejsce 

9) Konkurs Plastyczne „Mikołaj oczami dziecka” (organizator OKiR w Grodkowie) – udział; 

10)  Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna” (organizator OKiR w Grodkowie) –   II 

miejsce; 

11)  Konkursy plastyczne organizowane przez portal internetowy Bliżej przedszkola: 

 „Projekt kartki Bożonarodzeniowej” – podziękowanie; 

 „Portret mojej mamy” – podziękowanie; 

 „Konkurs logopedyczny” – podziękowanie; 

 „Palcem po mapie”- podziękowanie; 

 „Jestem Polak mały” - podziękowanie  
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KONKURSY ARTYSTYCZNE 

1) Gminny Konkurs Plastyczny „Bezpieczny przedszkolak na drodze” – III miejsce 

2) Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Nasza Opolska wieś widziana oczami dziecka” - udział  
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 KONKURSY ARTYSTYCZNE 

1) Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek  „Hej kolęda, kolęda” - organizator PP Nr 2 w Grodkowie 

(online) – udział 

2) Gminny Konkurs Tańca „Przedszkolaki tańczą” - organizator PP Nr 2 w Grodkowie (online)  – udział 

3) Gminny Konkurs Plastyczny „Bezpieczny przedszkolak na drodze” – udział 
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4) Między przedszkolny Konkurs Wiedzy o Przyrodzie „Przyjaciele przyrody” (organizator Przedszkole 

w Gałązczycach) - udział 

XIV. WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU W KLASACH VIII SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku 
Zajęcia                

edukacyjne 

 

Szkoła 

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA 
JĘZYK 

ANGIELSKI 
JĘZYK NIEMIECKI 

Procent 

punktów 
Stanin 

Procent 

punktów 
Stanin 

Procent 

punktów 
Stanin 

Procent 

punktów 
Stanin 

PSP Nr 1 64 6 52 6 80 8 57 7 

PSP Nr 3 58 5 52 6 67 6 48 6 

PSP Gnojna 77 9 47 5 63 5   

PSP Jędrzejów 45 2 23 1 35 1   

PSP Kolnica 54 4 37 4 51 3   

PSP Kopice 71 8 38 4 59 5   

PSP Lipowa  44 2 26 2 48 3   

SP Gałązczyce 34 1 23 1 34 1   

POWIAT BRZESKI 55 4 42 5 62 5 47 5 

WOJEWÓDZTWO 

OPOLSKIE 
58 5 45 5 66 6 60 7 

WYNIKI KRAJOWE 60 5 47 5 66 6 49 6 
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Średnie wyniki w % szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku 
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XV. UWARUNKOWANIA KADROWE – STRUKTURA ZATRUDNIENIA, DOSKONALENIE 

I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI 

W roku szkolnym 2020/2021 liczba nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych wynosiła 

284 osoby (+2) w stosunku do roku 2019/2020), w tym w jednostkach dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Grodków było zatrudnionych 243 nauczycieli (+4), a w jednostkach 

oświatowych prowadzonych przez inne podmioty 41 nauczycieli (-2). 

XVI. PROGRAMY I PROJEKTY RZĄDOWE 

Dyrektorzy szkół i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 przy współudziale GZSziP pozyskują 

dodatkowe środki finansowe na wspomaganie funkcjonowania szkół i instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3, składając wnioski i przystępując do konkursów, projektów i programów rządowych.  

W roku szkolnym 2020/2021 od 1 września 2020 r. pozyskano dodatkowe środki w następujących 

programach i projektach: 

1) dofinasowanie 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 – Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Lipowej pozyskano środki na dofinasowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy 

dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych  (sala gimnastyczna) – 

wnioskowano o kwotę 9.434,00 zł, a otrzymano 9.434,00 zł. Czas realizacji do grudnia 2021 r. 

2) dofinasowanie 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 – finansowanie 

zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności 

z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć 

z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – do 

programu przystąpiło sześć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków oraz 

szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Szkoła w Gałązczycach”. 

Wnioskowano o wsparcie finansowe w wysokości 38 850,00 zł (34 650,00 zł szkoły prowadzone 

przez Gminę Grodków, 4 200,00 zł szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie), na realizację 

555 godzin zajęć, w tym: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie – finasowanie 135 godzin zajęć w wys. 

9 450,00 zł; 

b) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie – finasowanie 140 godzin zajęć w wys. 

9 800,00 zł; 

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej – finasowanie 60 godzin zajęć w wys. 4 200,00 zł; 

d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie - finasowanie 30 godzin zajęć w wys.2 100,00 zł; 

e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy– finasowanie 60 godzin zajęć w wys. 4 200,00 zł; 

f) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach – finasowanie 40 godzin zajęć w wys. 2 800,00 zł; 

g) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej – finasowanie 30 godzin zajęć w wys. 2 100,00 zł; 

h) oraz szkoła, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Szkoła 

w Gałązczycach”-Szkoła Podstawowa w Gałązczycach - finasowanie 60 godzin zajęć 

w wysokości 4 200,00 zł; 

Czas realizacji do 22 grudnia 2021 r.  

3) 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 brała udział 65 uczniów z klas I – III Publicznych Szkół 

Podstawowych z: Jędrzejowa, Kopic i Lipowej. Gmina Grodków współfinansowała udział 

uczniów w projekcie w wysokości 24.700,00 zł, w tym wkład własny w kwocie 11 700,00 zł (180 

zł za jednego uczestnika), wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 13.000,00 zł (200 zł 

za jednego uczestnika); 

Czas realizacji do końca grudnia 2021roku.  

4) Program „MALUCH+ 2021” skierowany na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki 

na dziećmi w wieku dla lat 3 – programem został objęty Żłobek Publiczny w Grodkowie - 

uzyskano wsparcie finansowe na funkcjonowanie istniejących miejsc opieki dla dzieci – uzyskano 

dofinansowanie dla 50 miejsc przez 12 miesięcy w roku 2021 w wysokości 48 000,00 zł (80,00 zł 
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miesięcznie na jedno miejsce), wkład własny 12 000,00 zł – całość projektu 60 000,00 zł; czas 

realizacji do 31 grudnia 2021 r. Na dzień 31 sierpnia 2021 r. z realizacji programów i projektów 

pozyskano dotacje w wysokości 70 434,00 zł, natomiast wkład własny Gminy to 23 700,00 zł, a 

całość projektów opiewała na kwotę 94 134,00 zł.  

5) Projekt „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!” współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Samorząd 

Województwa Opolskiego – szkoły prowadzone przez Gminę Grodków otrzymały laptopy dla 

nauczycieli, jako kryterium została przyjęta liczba nauczycieli, dla których szkoła jest głównym 

miejscem zatrudnienia; ogółem otrzymano 95 laptopów na kwotę około 285 000,00 zł, w tym: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie – 15 laptopów na kwotę około 45 000,00 zł; 

b) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie – 29 laptopów na kwotę około 87 000,00 zł; 

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej – 7 laptopów na kwotę około 21 000,00 zł; 

d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie - 16 laptopów na kwotę około 48 000,00 zł; 

e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy– 8 laptopów na kwotę około 24 000,00 zł; 

f) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach – 8 laptopów na kwotę około 24 000,00 zł; 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej – 12 laptopów na kwotę około 36 000,00 zł; 

6) Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) – program publicznej sieci telekomunikacyjnej dający 

szkołom możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu – wszystkie 

szkoły na terenie Gminy Grodków zostały zarejestrowane w OSE. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że szkoły i przedszkola realizują szereg projektów i programów, 

które wzbogacają i uatrakcyjniają ofertę edukacyjną w zakresie dydaktycznym, wychowawczym 

i opiekuńczym. 
 

XVII.PRACE REMONTOWE WYKONANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Nazwa  Zakres prac Kwota 

PSP Nr 1 w 

Grodkowie 

- wymiana stolarki okiennej 

- naprawa instalacji wodnej 

- częściowa wymian rynien 

- remont kominów oraz ław kominowych 

- remont ogrodzenia – bramy wjazdowej oraz bramki 

96 871,89 

PSP Nr 3 w 

Grodkowie 

- wymiana pokrycia dachu nad salą gimnastyczną 

- naprawa instalacji elektrycznej 

- naprawa oświetlenia oraz instalacji elektrycznej 

56 686,36 

PP Nr 2 w 

Grodkowie 

 - naprawa instalacji elektrycznej  

- naprawa urządzeń na placu zabaw 

- montaż rozdzielni modułowej oraz gniazda w kuchni 

4 538,70 

PSP w Gnojnej 
- naprawa instalacji odgromowej 

- naprawa instalacji elektrycznej 
528,90 

PSP w  Jędrzejowie 

- remont i przebudowa wejścia do szkoły 

- roboty remontowo-budowalne pomieszczeń 

- malowanie Sali gimnastycznej 

- wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach 

29 233,10 

PSP w Kolnicy - remont – przebudowa komina 8 800,00 

PSP w Kopicach 
- remont instalacji wodociągowej 

- naprawa rynien i dachu 
7 171,17 

PSP w Lipowej 
- remont wiatrołapu wraz z wymianą drzwi 

wejściowych 
6 850,00 

PP w Wierzbniku 

- wymiana kotła wraz z modernizacją kotłowni i 

instalacji co w obiekcie 

- naprawa dachu i rynien 

- wymiana ogrodzenia 

- remont elewacji budynku 

114 260,00 

PP w Kopicach - naprawa uszkodzonych lamp oświetleniowych 7002,00 
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- naprawa – wymiana pokrycia dachu, rynien i ław 

kominowych 

- roboty budowlano- malarskie 

Żłobek Publiczny                      

w Grodkowie 

- naprawa instalacji elektrycznej 

- wymiana okien 

- naprawa systemu sygnalizacji ppoż po zalaniu 

- remont pomieszczeń po zalaniu 

- wymiana rur kanalizacyjnych 

39 705,38 

GZSziP 

- wymiana okien 

- malowanie pomieszczeń biurowych 

- wykonanie wodociągu doprowadzającego bieżącą 

wodę do bazy autobusowej 

- naprawa instalacji elektrycznej na bazie autobusowej  

30 770,00 

RAZEM 402 417,50 
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IX. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY  

STRAŻ MIEJSKA W GRODKOWIE  

Siedziba Straży mieści się na dworcu PKP przy ul. Warszawskiej w Grodkowie. Straż pracuje na 

dwie zmiany od 7:00 – 20:00 oraz zgodnie z harmonogramem pracy, także w weekendy i święta. 

W straży jest sześć etatów. 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 dostęp do oprogramowania CEPIK i PESEL. 

W wyniku podjętych czynności służbowych Straż Miejska zrealizowała 1233 interwencje, nałożyła 

76 mandatów karnych, 219 osób pouczyła oraz skierowała 24 wnioski o ukaranie do Sądu 

Rejonowego w Nysie. 

Stosunek procentowy realizowanych interwencji na terenach miasta i gminy to 40% tereny wiejskie 

i 60% miasto. 

Stosunek procentowy otrzymanych zgłoszeń według zmianowości to 88% do godziny 15:00 i 12% 

po godzinie 15:00. 

Rodzaje i ilość wykroczeń 
Lp. Rodzaj wykroczeń Ilość 

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń:  

a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 18 

b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym  

c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 47 

d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 142 

e) wykroczenia przeciwko osobie 1 

f) wykroczenia przeciwko zdrowiu 2 

g) wykroczenia przeciwko mieniu  

h) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów  

i) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 6 

j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 31 

k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 1 

2. przepisach wprowadzających Kodeks pracy  

3. ustawie o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 16 

4. ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 3 

5. ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 

6. ustawie o ochronie zwierząt  

7. ustawie o odpadach 10 

8. ustawie - Prawo ochrony środowiska  

9. ustawie - Prawo o miarach  

10 ustawie - Prawo wodne  

11 ustawie o publicznym transporcie drogowym  

12 ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

13 ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 7 

14 ustawie o ochronie przyrody  

15 ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

16 
ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

o gminach uzdrowiskowych 
 

17 ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  

18 ustawie o bateriach i akumulatorach  

19 ustawie - Kodeks wyborczy  

20 akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 8 

21. innych 1 

Ogółem 320 
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Do bieżących działań straży należą: 

 

Pozostałe działania Straży Miejskiej 
   Ilość 

1 

k
o

n
tr

o
le

 

Posesji 878 

2 Sklepów 290 

3 Meldunkowe 38 

4 Ruch drogowy 65 

5 Melin 9 

6 Pustostanów 37 

7 Terenów szkolnych 600 

8 Wysypisk 120 

9 

aw
ar

ie
 Wodno-kan 6 

10 Gazowe  

11 Oświetlenie  

12 Energetyczne  2 

13 

u
sz

k
o

d
ze

n
ia

 

Dróg 17 

14 Znaki 34 

15 Budynków  1 

16 Urządzeń użyt. publ. 5 

17 Pomoc i asysty 26 

18 Zabezpieczenie imprez i uroczystości 9 

19 Rozmowy profil./ostrzegaw. 94 

20 Doręczono korespondencji 11 

21 Współpraca z instytucjami i służbami 176 

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

podmiotów 
2995 

 Ilość 

1. Dokonywanie wywiadów środowiskowych wobec osób przeznaczonych do wymeldowania 46 

2. Zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych (zagrożenia budowlane, niezabezpieczone place 

budów, otwarte studnie i studzienki, zerwane przewody elektryczne) oraz niewybuchów 12 

3. Wykonywanie konwoju na rzecz Urzędu Miejskiego 5 

4. Doprowadzanie do Komisariatu Policji, miejsc zamieszkania, pogotowia ratunkowego osób 

nietrzeźwych, sprawców czynów zabronionych lub wymagających pomocy medycznej  
14 

5. Odłów bezpańskich psów: 30 

6. Psy bez opieki, trzymane w niewłaściwych warunkach lub stwarzające uciążliwość dla 

mieszkańców oraz pogryzienia osób, Pozostałe zwierzęta 
191 

7.  Ujawnianie przestępstw 3 

8. Zlecanie utylizacji padłych zwierząt 31 

9. Odnajdywanie zagubionych rzeczy  

10. Kierowanie ruchem na drogach w związku z kolizjami, wypadkami drogowymi lub 

remontami dróg 
13 

11. Udzielanie pomocy prawnej innym jednostkom straży miejskich  

12. Kontrole pieców 41 

Ogółem 386 
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Akcje prowadzone przez Straż Miejską: 

Akcja „Nieletni” – zakres działań skierowany jest wobec osób nieletnich, przebywających w czasie 

zajęć lekcyjnych poza szkołą, często w okolicznościach świadczących o demoralizacji. W każdym 

przypadku wagarów uczniowie transportowani są do szkoły, gdzie powiadamia się dyrekcję, a także 

pisemnie rodziców. 

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” realizowana od kilku lat w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 

i Przedszkola Publicznego przy ul. Morcinka. Celem jej jest bezpieczne dotarcie dzieci do 

powyższych placówek, dlatego strażnicy egzekwują od kierowców przestrzeganie przepisów o ruchu 

drogowym oraz kierują ruchem w sytuacjach nasilonego ruchu pojazdów. 

Akcja „Piesi” – realizowana jest na terenie miasta i gminy, polegająca na kontroli w ruchu drogowym 

pieszych przechodzących w miejscach do tego nieprzeznaczonych, czym stwarzają dla siebie 

i kierowców zagrożenie. 

Akcja „Rowerzyści” – realizowana na terenie Grodkowa, polegająca na kontroli w ruchu drogowym 

rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń 

wspomagających ruch. 

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. 

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: 

26.06.2021 r. Udział w letnim pikniku rodzinnym w Gałązczycach na stadionie. Przeprowadzono 

z dziećmi zabawę z wykorzystaniem auto-chodzika, zaprezentowano sprzęt i radiowóz i rozdano 

odblaski. Wraz z OSP przeprowadzono szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej przy użyciu fantoma. 

03.11.2021 r. Prelekcje w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie. 

Przeprowadzono zajęcia z wychowankami z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrony 

zwierząt i środowiska oraz zaprezentowano sprzęt i rozdano odblaski. 

23 Patrol sołectw 2271 

24 Zabezpieczenie imprez z Policją 2 

25 Zabezpieczenie kolizji z Policją 6 

26 Ujęcia przestępców z Policją  

27 Chronione obiekty komunalne i urządzenia publiczne  

28 Kontrola osobista, przeglądanie bagaży 10 

29 Patrol targowiska 104 

30 Zawiadomienia rodziców i szkół - Nieletni 2 

31 Transport bezdomnych osób do schronisk 3 

32 Zakłócenia porządku i spokoju 84 

33 Zagrożenia w ruchu drogowym 247 

34 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 135 

35 Zagrożenia życia i zdrowia 37 

36 Zagrożenia pożarowe, katastrofy 2 

 Ogółem 8316 
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Uczestniczono w następujących spotkaniach:  

- 19.09.2021 r. Udział w 75 rocznicy mordu na Żołnierzach NSZ, która odbyła się na Polanie Śmierci  

   w Starym Grodkowie.  

- 11.11.2021 r. Udział w uroczystościach Święta Niepodległości. 

- 12.12.2021 r. Udział w uroczystościach 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Grodkowie 

Monitoring miejski Grodkowa 

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 41 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.  

  

Sprawozdanie za okres 2021 

1. Ilość kamer 19 

 Rodzaj i ilość zarejestrowanych zdarzeń  

-miejsca niebezpieczne: wyrwa, dziura w jezdni, uszkodzone studzienki, itp. 3 

-kolizje  

-wypadki  

-pobicia, rozboje, przemoc fizyczna i inne agresywne zachowania  

-kradzieże  

-dewastacje mienia  

-spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych  8 

-osoby leżące w miejscach publicznych lub których wygląd albo zachowanie wskazuje, że 

wymagają pomocy 
4 

-zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych 1 

-nieprawidłowe parkowanie i inne wykroczenia drogowe 39 

-psy bez opieki  

-niszczenie zieleni  

-nielegalny handel 4 

-uszkodzone oznakowanie drogowe lub urządzenia użytku publicznego  

-zakłócenia porządku publicznego  

-wypalanie odpadów  

-nietrzeźwi zakłócający porządek publiczny  

-nielegalna zbiórka publiczna  

-awarie wodno-kanalizacyjne  

- niezabezpieczone miejsca budów i remontów  

-palenie papierosów przez nieletnich  

- narkotyki  

Suma 59 

2. Ilość wydanych dowodów na wniosek:  

Policja 21 

Straż Miejska 5 

Prokuratura  

Sąd  

Suma 26 
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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. 

W niniejszym okresie uzupełniono dwa wakaty oraz pozyskano pomieszczenie biurowe od 

sąsiadującego ze strażą Caritas. Pomieszczenie będzie spełniać rolę socjalnego, ponadto straż 

zakupiła dwa służbowe rowery, które zostały wykorzystane do patroli miasta i gminy. 

W 2021 r. zamontowana została kolejna tablica informacyjna wyświetlająca prędkość 

przejeżdżających pojazdów na ul. Krakowskiej, której zadaniem jest uspokojenie prędkości pojazdów 

wjeżdżających do Grodkowa. Biorąc pod uwagę pozyskane z urządzenia dane statystyczne można 

jednoznacznie stwierdzić, że większość kierowców stosuje się do przepisów ruchu drogowego.  

Od listopada 2020 r. Straż Miejska wydłużyła czas pracy o jedną godzinę i pracuje od 7:00 do 20:00 

oraz umożliwiono klientom dokonywanie płatności za wystawione mandaty karne w formie 

elektronicznej.  

Na bieżąco apelujemy i informujemy mieszkańców poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego, 

prasę i portale społecznościowe o podejmowanych. 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Na terenie gminy tak jak w ubiegłym roku działa 10 jednostek OSP.  

W tym w ramach Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Ochotnicze Straże Pożarne spełniające 

wiodąca rolę w systemie ochrony przeciwpożarowej gminy. Są to jednostki OSP Bąków, Tarnów 

Grodkowski i Wierzbnik 

Wyposażenie jednostek 

1) OSP Baków - samochód gaśniczy Jelcz GCBA 004 6/32 rok prod.1989 oraz samochód 

ratownictwa technicznego VW typu T -4, przyczepa lekka BLLYS oraz sprzęt specjalistyczny: 

Motopompa szlamowa,  Motopompa szlamowa HONDA, motopompa TOHATSU, Opryskiwacz 

spalinowy STHIL SR 450, Agregat prądotwórczy HONDA, piła do drewna HUSGVARNA, 

Motopompa szlamowa WT 30 X, Agregat prądotwórczy Eisemann H2801, Piła do stali  i betonu TS 

-420  STIHL, Agregat hydrauliczny LUKAS. 

2) OSP Tarnów Grodkowski - samochód gaśniczy Star 244 GBA -2,5/16 rok prod.1984 i Jelcz 010 

GCBA 5/30 rok prod.1997 oraz sprzęt specjalistyczny: Motopompa szlamowa, Motopompa 

TOHATSU, Pilarka do drewna HUSGVARNA, Agregat prądotwórczy WOLF 3001 Pilarka do 

drewna HUSGVARNA, Motopompa szlamowa Honda, Piła do betonu i stali, Agregat hydrauliczny 

LUKAS, Pompa pływająca Niagara GXV160 K1N15, Agregat oddymiający BRIGGS&STRATTON 

, Silnik zaburtowy  HONDA BF 10 z pontonem na 6 osób. 

3) OSP Wierzbnik – samochód gaśniczy Jelcz GCBA 004 6/32 rok prod 1991, Mitsubishi GLBA Rt 

1,5/1,0 rok prod. 2005, samochód kwatermistrzowski VW T4 oraz  sprzęt specjalistyczny: 

Motopompa KOHLER, Motopompa TOHATSU, Motopompa szlamowa WT30X, Agregat 

prądotwórczy HONDA, Pilarka spalinowa STIHL, Agregat prądotwórczy HONDA 2600, Pilarka 

spalinowa HUSGVARNA 142 , Agregat hydrauliczny  LUKAS. 

4) OSP Gnojna – samochód gaśniczy  typu Star 244  GBA 2,5/16 rok prod. 1987 sprzęt 

specjalistyczny: Motopompa TOHATSU, Pilarka Spalinowa STIHL MS181/35, Agregat 
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prądotwórczy HONDA EA 2600, Motopompa szlamowa WT 30 X , Zestaw hydrauliczny Lukas LCS 

-35. 

5) OSP Starowice Dolne – samochód gaśniczy Star 200 GBA 2,5/16 rok prod.1984 sprzęt 

specjalistyczny: Motopompa TOHATSU, Motopompa szlamowa WT 40 X, Agregat prądotwórczy 

HONDA EA 2600. 

6) OSP Jędrzejów – samochód pożarniczy LUBLIN GLM 8 sprzęt specjalistyczny: motopompa 

szlamowa. Motopompa TOHATSU, Motopompa szlamowa WT 30 X, Pilarka spalinowa MS 251 

STHIL, Agregat prądotwórczy HONDA Opryskiwacz spalinowy STIHL SR 430. 

7) OSP – Gałązczyce - samochód pożarniczy  Ford TRANSIT 2,0 GLM 8 sprzęt specjalistyczny: 

motopompa TOHATSU, Motopompa szlamowa WT 40 X, Agregat prądotwórczy HONDA, Piła do 

drewna  STIHL MS 231. 

8) OSP Lipowa – samochód pożarniczy VWT4, sprzęt specjalistyczny: motopompa TOHATSU, 

Motopompa szlamowa WT 30 X, Pilarka spalinowa MS 251 STIHL, Agregat prądotwórczy GEKO 

2801E-A/MHBA 

9) OSP Kolnica - samochód pożarniczy VW T 4  GLM 8 sprzęt specjalistyczny: Motopompa 

szlamowa WT 40 X, Motopompa TOHATSU, Agregat prądotwórczy HONDA, Pilarka spalinowa 

STHIL MS181 CBE 

10) OSP Młodoszowice - samochód pożarniczy Jelcz GCBA 6/32 oraz sprzęt specjalistyczny; 

Motopompa TOHATSU, Motopompa szlamowa WT 30 X, Agregat prądotwórczy GEKO 2801E-

A/MHBA, Pilarka spalinowa MS 362  STIHL. 

Wszystkie jednostki posiadają torby osp R-1 z tlenoterapią ,deski ortopedyczne oraz defibrylatory 

AED do udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.  

Szkolenie-ćwiczenia  

Z uwagi na pandemię COVID - 19 szkolenia strażaków ratowników zostały  zawieszone. 

Zorganizowano wyłącznie kurs kwalifikowanej pomocy (KPP) strażaków ratowników. Kurs 

ukończyło 15 ratowników. Gminne zawody sportowo – pożarnicze z uwagi na istniejącą sytuację 

odwołano. 

Statystka działań ratowniczych 

Na terenie gminy i poza gminą jednostki OSP  brały udział w zdarzeniach 364  razy 

Zestawienie wyjazdów za 2021 r. 

Miejsce zdarzenia Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 
Alarm fałszywy Razem 

Gmina Grodków i gminy ościenne 

Rok 2020 

67 

87 

281 

116 

16 

7 

364 

210 

Działania w 2021 roku ukierunkowane były na: 

1) Doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych; 

2) Zapewnienie gotowości bojowej (paliwo, naprawy bieżące, szkolenia, badania lekarskie); 

3) Podnoszenie standard remiz; 

4) Finansowanie jednostek OSP będących w KSRG – z uwagi na fakt, iż to one ponoszą największe 

wydatki w związku z licznymi wyjazdami do różnego rodzaju zdarzeń i to one generują największe 

wydatki w obrębie zakupów i usług. 
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X. SPRAWNA ADMINISTRACJA 

Petycje i Skargi 

W 2021 roku wpłynęło do Urzędu 5 petycji. Na trzy petycje udzielono odpowiedzi, jedna została 

wycofana przez wnioskodawcę, a jedną przekazano wg właściwości.  

 

W 2021 r. roku wpłynęły trzy skargi na działalność Burmistrza Grodkowa, Kierownika OPS i 

Sekretarza Gminy. Wszystkie one zostały rozpatrzone i uznane jako bezzasadne.  

Przesyłki  

W 2021 roku ogólna liczba przesyłek przychodzących do Urzędu Miejskiego to 19 044, w tym za 

pośrednictwem platformy e-PUAP 3 212. 

Liczba przesyłek wychodzących z Urzędu Miejskiego to 18 450, w tym za pośrednictwem platformy 

e-PUAP 458. 

Działania wspierające walkę z COVID-19 

Rok 2021 to nadal czas pandemii związanej z lawinowo narastającymi zachorowaniami na COVID-

19, który postawił każdego z nas w obliczu sytuacji ekstremalnie trudnej, gdyż dotyczył  

bezpośrednio naszego zdrowia i życia, a zarazem w dużej mierze nieprzewidywalnej, z uwagi na 

nieznajomość natury i specyfiki oddziaływania samego źródła zagrożenia, jakim jest koronawirus. 

W związku z dalszym rozwojem pandemii Covid-19 w 2021 roku Urząd Miejski w Grodkowie 

wdrożył szereg działań mających na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa 

zarówno naszym pracownikom jak i klientom.  

Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej: maseczki i rękawiczki. Przy 

wejściach do Urzędu zainstalowano automatyczne dozowniki do dezynfekcji rąk, 

a w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach udostępniono płyny do dezynfekcji. Część 

pracowników Urzędu wykonywała swoją pracę zdalnie. W czasie trwania epidemii Urząd 

funkcjonował w reżimie sanitarnym – obowiązywał min. wymóg zachowania dystansu, noszenia 

maseczek ochronnych i regularnej dezynfekcji dłoni. Urząd Miejski był otwarty dla klientów, 

przyjmował na bieżąco wszystkie sprawy. 

Stan epidemiologiczny w Polsce ograniczył kontakt człowieka z człowiekiem ze względu na 

rozprzestrzenianie się wirusa. Nie doszło do wielu zaplanowanych spotkań z mieszkańcami oraz 

dziećmi w szkołach i przedszkolach. Strażnicy przez wiele miesięcy realizowali zadania i realizują je 

nadal, zlecone przez Wojewodę Opolskiego polegające na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się 

wirusa. Straż Miejska w całej Polsce podjęła ścisłą współpracę z Policją realizując m.in. czynności 

kontrolne w przestrzeni publicznej, punktach handlowych, usługowych, środkach transportu, 

targowiskach nie posiadając wiedzy z kim mają do czynienia narażając swoje zdrowie i życie. 

W dalszym ciągu kontrolujemy osoby przebywające na kwarantannach i izolacjach domowych. Na 

dzień 31 grudnia 2021r. przeprowadzono 7224 kontrole. 

W związku z powyższym kontrolujący stali się kontrolowanymi, część funkcjonariuszy Straży 

Miejskiej zaraziło się wirusem lub byli podejrzani o zarażenie i musieli także odbyć kwarantannę lub 

izolację domową. Na szczęście przebieg choroby nie był ciężki i wszyscy mogli powrócić do pracy 

W związku z zaistniałą sytuacją Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie wdrażał działania mające 

na celu łagodzenie i pomoc skutków pandemii, w następujący sposób: 

1. Dystrybucja maseczek dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

2. Otrzymanie środków dezenfenkcyjnych w ilość 50 płynów do rąk oraz 2 kartony maseczek.  

3. „Opolskie przeciw COVID-19”. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy 240 szt. zestawów 

domowych do ochrony osobistej przeciw COVID-19. Jeden zestaw obejmuje: 3 szt. maseczek 

ochronnych, 6 szt. rękawiczek ochronnych, 1 szt. płynu do dezynfekcji rak, 1 szt. ulotka 

informacyjna, 1 szt. opakowanie  ochronne. OPS rozprowadza wśród osób starszych, ubogich, 

samotnych i niepełnosprawnych. 
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4. Przygotowanie oraz dostarczanie gorących posiłków dla osób niesamodzielnych w czasie epidemii 

COVID -19 realizowanych w ramach projektu pn. „ Nie – Sami – Dzielni - rozwój usług społecznych 

oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowane w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 20144-2020, współfinansowanego ze środków unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Od 01 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.. z posiłku skorzystało 35 osób. Posiłki dostarczała 

restauracja. 

5. „Marszałkowski kurier społeczny” podczas epidemii COVID -19 realizowany w ramach projektu 

pn. „ Nie – Sami – Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” 

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Usługa dla 25 osób od 1 stycznia 2021 r.  do 31 stycznia  021r. oraz 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r. 

Rok szkolny 2020/2021 był drugim z kolei, w którym edukacja z uwagi na pandemię koronowirusa 

była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej. 

Szkoły: 

1) 1 września 2020 r. wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną; 

2) od 24 października 2020 r. uczniowie klas IV – VIII – kształcenie na odległość (zdalne); 

3) od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III przeszli na kształcenie na 

odległość (zdalne); 

4) od 18 stycznia 2021 r. do 21 marca 2021 r. uczniowie klas I – III wrócili do nauczania 

stacjonarnego; 

5) od 22 marca do 2 maja 2021 r. uczniowie wszystkich klas - kształcenie na odległość (zdalne); 

6) od 3 maja 2021 r. uczniowie klas I -III  wrócili do nauki stacjonarnej; 

7) od 17 maja do 30 maja 2021 r. uczniowie klas IV- VIII – nauka w trybie hybrydowym; 

8) od 31 maja 2021 r. uczniowie wszystkich klas wrócili do regularnej nauki stacjonarnej 

Przedszkola i instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 (Żłobek, Klub Malucha): od 27 marca do 

18 kwietnia 2021 r. – zamknięte. 

W okresach funkcjonowania stacjonarnego szkół i przedszkoli zgodnie z rozporządzeniem MENiS 

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po 

uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić 

zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być 

zagrożone zdrowie uczniów. Zawieszenie zajęć, może dotyczyć w szczególności grupy, oddziału, 

klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych 

zajęć. 

Pomimo, że przez większość roku szkolnego uczniowie byli objęci nauczaniem z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne),to w czasie kształcenia stacjonarnego 

Dyrektorzy byli zmuszeni do kilkudniowego zawieszania zajęć stacjonarnych i przechodzenia na 

nauczanie zdalne za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.  
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I tak organ prowadzący wyrażał zgodę na kilkudniowe zawieszenie zajęć stacjonarnych i przejście 

na nauczanie zdalne w: 

1) Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie: we wrześniu - całkowite zawieszenie zajęć dla 

wszystkich uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych; 

2) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodkowie: we wrześniu - całkowite zawieszenie zajęć 

dla wszystkich uczniów; 

3) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grodkowie: we wrześniu -  zawieszenie zajęć uczniów 

klas IV- VIII, w październiku - zawieszenie zajęć uczniów klas I – III oraz jednej z klas I – III;  

4) Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej: w maju – zawieszenie zajęć uczniów dwóch klas; 

5) Publicznej Szkole Podstawowej w Kolnicy: w grudniu i na przełomie lutego i marca – zawieszenie 

zajęć w oddziale przedszkolnym; 

6) Przedszkolu Publicznym w Kopicach: w listopadzie – całkowite zawieszenie zajęć; 

7) Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Grodkowie: w listopadzie – zawieszenie zajęć w dwóch 

oddziałach, w grudniu - zawieszenie zajęć w czterech oddziałach, w lutym - zawieszenie zajęć 

w jednym oddziale, w marcu - zawieszenie zajęć w pięciu oddziałach i w dwóch oddziałach. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło cztery programy, które będą wspierały dzieci i młodzież po 

długotrwałym okresie kształcenia na odległość (nauczania zdalnego). Programy mają charakter 

kompleksowy i dotyczą różnych aspektów rozwoju młodego człowieka. 

Szkoły z Gminy Grodków przystąpiły do udziału w dwóch spośród czterech programów wsparcia: 

1) Pomoc w uzupełnianiu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające – mają na celu utrwalenie 

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, są przeznaczone 

dla uczniów klas IV – VIII (PSP Nr 1 i 3 w Grodkowie, PSP w: Gnojnej, Jędrzejowie, Kolnicy, 

Kopicach i Lipowej oraz Szkoła Podstawowa w Gałązczycach); 

2) „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły” – ma na celu przywrócenie i podniesienie 

poziomu sprawności fizycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej (PSP Nr 1 w Grodkowie). 

Rok 2021 był dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie im. Józefa Elsnera 

częściowo kontynuacją pracy w ramach zaostrzonego rygoru sanitarnego. Dbając o zabezpieczenie 

zarówno pracowników jednostki, jak i jej użytkowników, biblioteka ustaliła reguły pracy 

bibliotekarzy i pozostałych pracowników, funkcjonowania jednostki, obsługi użytkowników oraz 

reguły przemieszczania się po lokalu biblioteki na czas pandemii COVID-19. Powyższe zasady 

uregulowane zostały zarządzeniami dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Grodkowie im. Józefa Elsnera. 

Ponadto użytkownicy biblioteki mieli do dyspozycji płyny dezynfekujące, zaś pracownicy zostali 

wyposażeni w maseczki ochronne, rękawiczki, środki dezynfekujące oraz osłony pleksi. Większość 

wymienionych wyżej zabezpieczeń zostało zakupione jeszcze w 2020r., zaś całość środków, które 

zostały przeznaczone na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w 2021r. to kwota 141,60 zł.  

W pierwszych miesiącach 2021 roku jednostka działała w zaostrzonym rygorze epidemiologicznym. 

Kolejne miesiące pozwoliły na stopniowy powrót do standardowej działalności, w już znacznie 

ograniczonych obostrzeniach. Sytuacja ta pozwoliła na tradycyjną pracę biblioteki.  
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XI. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI, INSTYTUCJAMI 

I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

Zadania inwestycyjne realizowane przy współpracy z innymi jednostkami 

Powiat Brzeski 

Pomoc finansowa Gminy Grodków z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie 

stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Kwota 7965,00 zł 

Pomoc finansowa Gminy Grodków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu 

ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników Warsztatów 

Zajęciowych w Jędrzejowie. Kwota 20 000 zł. 

Współfinansowanie Oddziału Zamiejscowego w Grodkowie Wydziału Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Brzegu. Kwota 58 867,50  zł. 

Współfinansowanie działalności Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie. 

Kwota 223 907,14 zł. 

Policja 

Dofinansowanie tzw. „służb ponadnormatywnych” realizowanych przez funkcjonariuszy Policji na 

terenie Gminy Grodków w kwocie 15 000,00 zł oraz dofinansowanie do zakupu urządzenia do 

pomiaru zawartości alkoholu – Drager 9510 IR, na kwotę 2500,00 zł. 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie im. Józefa Elsnera stara się stale 

współpracować ze swoim otoczeniem. Elementami otoczenia biblioteki są: 

1) samorząd Gminy Grodków będący organizatorem biblioteki,  

2) Rada Miejska w Grodkowie oraz Rada Seniorów Gminy Grodków, 

3) placówki oświatowe (szkoły podstawowe i średnie oraz przedszkola z terenu całej Gminy 

Grodków),  

4) inne instytucje kultury (lokalne oraz z terenu województwa opolskiego i inne), 

5) biblioteki powiatu brzeskiego oraz inne biblioteki z terenu województwa opolskiego, 

6) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, 

7) Biblioteka Narodowa, 

8) lokalne grupy działania – np. LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, 

9) stowarzyszenia – np. Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 

10) jednostki koordynujące działania w dziedzinie podziału środków UE, 

11) seniorzy – stowarzyszenia i kluby seniorów z terenu Gminy Grodków, Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Grodkowskiej, 

Lp

. 
Nazwa zadania inwestycyjnego 

Środki 

wydatkowane z 

budżetu gminy  

Zakres 

1.  
Budowa chodnika przy drogach 

powiatowych - Żelazna 
28 109,05 

Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego. W dniu 

23.12.2021r. Zawarto umowę o dofinansowanie 

z Zarządem Powiatu Brzeskiego. Zadanie wykonane 

i rozliczone w 2021r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 

28 109,05 zł. 

2.  

Wydatki na zakup i objęcie akcji 

i udziałów - sfinansowanie działania 

polegającego na objęciu przez Gminę 

Grodków udziałów w tworzonej, SIM 

Opolskie spółka z o. o., z siedzibą w 

Nysie 

3 000 000,00 

Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania 

polegającego na objęciu przez Gminę Grodków 

udziałów w utworzonej  spółce SIM Opolskie spółka 

z o. o., z siedzibą w Nysie. W dniu 29.11.2022 r. 

zawarty został akt notarialny założenia spółki. 

Dokonano wpłaty w wysokości 3.000.000,00 zł na 

kapitał zakładowy spółki. 
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12) inne jednostki (SOSW w Grodkowie, Dom Dziecka w Strzegowie, DPS w Grodkowie, Poradnia 

Pedagogiczno-Psychologiczna w Grodkowie, Zakład Karny w Grodkowie), 

13) inne podmioty i osoby prywatne chcące podejmować współpracę z Miejską i Gminną Biblioteką 

Publiczną w Grodkowie im. Józefa Elsnera. 

Podstawą współpracy z powyższymi podmiotami jest partnerstwo, wspólne działanie i zorientowanie 

na efekty, na które składają się przede wszystkim korzyści dla mieszkańców Gminy Grodków.  

Rok 2021, pomimo uwzględnienia pandemii COVID- 19, był rokiem rozwojowym, przynoszącym 

wiele zmian i nowości w ofercie biblioteki. Pomimo dalszych obostrzeń sanitarnych jednostka mogła 

już wyjść do swojego otoczenia i realizować zaplanowane działania z czego w największym stopniu 

skorzystały jednostki oświatowe oraz indywidualni użytkownicy naszej Gminy. 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie im. Józefa Elsnera  nadal nie ustaje 

w opracowywaniu nowych pomysłów, cały czas stara się wychodzić z nowymi działaniami do swoich 

odbiorców, do swojego otoczenia, chcąc stale poszerzać wachlarz swoich propozycji, jednocześnie 

wywiązując się z nałożonych na nią obowiązków ustawowych oraz z oczekiwań organizatora 

jednostki, które wpisują się w strategię kulturalną Gminy Grodków. 

Sprawna współpraca z lokalnym samorządem oraz innymi jednostkami pozwoliła również na 

zrealizowanie trzech dofinansowanych zadań: 

1) „Doposażenie bibliotecznych pomieszczeń ekspozycyjnych w Grodkowie oraz organizacja 

działań przybliżających mieszkańcom Gminy Grodków dziedzictwo historyczne i kulturowe” – 

umowa podpisana z Marszałkiem Województwa Opolskiego w ramach PROW 2014-2020 – 

dofinansowanie w wysokości 31 815 zł,  

2) „Polsko-czeskie spacery – Zwiedzanie Grodkowa i Bohumina” w ramach XIII naboru Funduszu 

Mikroprojektów Pradziad - umowa podpisana ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu 

Pradziad – dofinansowanie w wysokości 9 079,70 euro, 

3) „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 w ramach Kierunku interwencji 1.1. - dofinansowanie w 

wysokości 16 154 zł. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

W 2021 roku współpraca Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi była realizowana na 

podstawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Gmina Grodków realizowała zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w niżej wymienionych obszarach: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

3) pomocy społecznej,  

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej, 

6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

8) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Grodków w 2021 roku ogłosiła 

9 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Gmina Grodków zawarła 

z organizacjami pozarządowymi 23 umowy na realizację zadań publicznych, w tym: 

- 22 umowy w wyniku otwartego konkursu ofert, 

- 1 umowę w wyniku trybu pozakonkursowego, tzw. „małe granty”. 
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Na realizację zadań publicznych w 2021 roku Gmina Grodków zaplanowała kwotę 1 091 612,00 zł. 

Wskutek zawartych umów na realizację zadań publicznych organizacje pozarządowe wykorzystały 

kwotę: 999 141,88 zł. 

Ze względu na trwający w dalszym ciągu na terenie kraju stan epidemii koronawirusa i obostrzenia 

związane z tym stanem nie wszystkie zadania publiczne ujęte jako priorytetowe w Programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. udało się zrealizować. Wprowadzone 

restrykcje związane z epidemią koronawirusa spowodowały, że część otwartych konkursów ofert nie 

zostało w ogóle ogłoszonych. 
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XII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, SPORT, PROMOCJA GMINY  

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W GRODKOWIE 

Jak co roku, zaplanowano różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, uroczystości patriotyczne, 

okolicznościowe, wyjazdy, przeglądy, konkursy, zawody rekreacyjne oraz inicjatywy kulturalne, 

sprzyjające integracji i rozwojowi społeczności lokalnej.  

Zajęcia i wydarzenia kulturalne, które nie zostały zrealizowane od stycznia do lipca 2021 roku były 

wynikiem narzucanych ograniczeń oraz zaleceń mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się koronawirusa SARS-CoV-2. 

W związku z powyższym w od stycznia nie odbyło wiele zaplanowanych wydarzeń. Dodatkowo 

zostały zawieszone zajęcia w całorocznych sekcjach artystycznych (od stycznia do lipca 2021 roku) 

Wraz ze znoszeniem obostrzeń, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie na bieżąco realizował 

działania amatorskiego ruchu artystycznego a także zaplanowane wydarzenia kulturalne zgodnie 

z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz w ścisłym reżimie 

sanitarnym. 

Codzienna edukacja artystyczna: 

W Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie działa 31 sekcji 

ZAJĘCIA MUZYCZNE 10 sekcji 121 uczestników 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE I GRAFICZNE 5 sekcje 42 uczestników 

ZAJĘCIA TANECZNE 3 sekcje 41 uczestników 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE 9 sekcji 145 uczestników 

ZAJĘCIA RUCHOWE 4 sekcje 47 uczestników 

Główne wydarzenia kulturalne organizowane przez OKiR: 

1) WAKACJE Z OKIR – LIPIEC/SIERPIEŃ 2021 

W ramach wakacji w mieście przez lipiec i sierpień odbywały się warsztaty dla dzieci i młodzieży 

z gminy Grodków. Były to zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe, modowe, eksperymentalne, 

rzeźbiarskie, kulinarne, recyklingowe, fotograficzne oraz filmowe. W ramach wakacji została 

również zorganizowana wycieczka do opolskiego ZOO. Wiek dzieci 4 – 16 lat. Warsztaty 

przygotowali i prowadzili instruktorzy OKiR. 

2) „GRODKOWSKIE LATO ORGANOWE” 

W ramach festiwalu odbył się 25.07.2021 - Koncert na altówkę i organy w wykonaniu: Marcina 

Lauzera i Aleksandry Jackiewicz oraz 01.08.2021 - Koncert organowy w wykonaniu Pawła Ożgi 

i Mikołaja Ożgi. 

3) DOŻYNKI GMINNE – 29.08.2021 

W ramach wydarzenia odbyła się uroczysta msza święta w Kościele św. Michała Archanioła 

w Grodkowie. Następnie, jak co roku korowód dożynkowy udał się do parku Domu Kultury, 

gdzie odbył się tradycyjny ceremoniał dożynkowy oraz krótki program artystyczny. 

4) JESIEŃ Z ELSNEREM I WEISSEM 

W ramach wydarzenia odbyły się dwa koncerty: 

10.10.2021 - koncert zespołu „Lute Duo Plus” - Pani Anny Kowalskiej i Antona Biruli 

06.11.2021 - recital fortepianowy w wykonaniu Man Li Szczepańskiej-Matkowskiej 

Imprezy okolicznościowe organizowane przez OKiR 

1) DZIEŃ KOBIET – 07.03.2021 

Spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez zespół wokalny NaChwile, Zespół działa przy 

OKiR. Prowadząca: Monika Dzienisieńko 

2) DZIEŃ DZIECKA – 01.06.2021 

Atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy. W roku 2021 

zorganizowany na Stadionie Miejskim. Wśród wielu atrakcji były dmuchańce, darmowa wata 

cukrowa oraz popcorn. Instruktorzy OKiR przygotowali liczne gry plenerowe, zawody, konkursy 

i zabawy ruchowe. 
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3)  DZIEŃ SENIORA - 14.11.2021 

Spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez zespół wokalny NaChwile, Zespół działa przy 

OKiR. Prowadząca: Monika Dzienisieńko 

4)  PIERNICZKOBRANIE - 18.12.2021 

W ramach zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia co roku, dla wszystkich mieszkańców 

gminy Grodków odbywają się warsztaty świąteczne, na których pod okiem instruktorów 

dekorowane są bożonarodzeniowe pierniczki. 

Koncerty organizowane przez OKiR 

1) BLUES PARTY - 02.10.2021 

Celem imprezy jest integracja fanów muzyki bluesowej. Z powodu pandemii w roku 2021 udało 

się zorganizować tylko jeden koncert. Tym razem na grodkowskiej scenie zagościł zespół Tribute 

to DEEP PURPLE – Made in Warsaw. 

2) PIKNIK POD CISEM - 10.07.2021 

Letnie spotkanie w parku Domu Kultury wokół sceny plenerowej. Wystąpił zespół Weronika 

Dzienisieńko – solistka studia wokalnego OKiR oraz Izabela Możdżeń & Fanki Tim. 

Przeglądy i konkursy organizowane przez OKiR 

1) MOJE MIASTO GRODKÓW – KONKURS FOTOGRAFICZNY – 30.06.2021 

Na konkurs wpłynęły 123 prace, profesjonalne jury przyznało 8 nagród w kategorii dzieci oraz 

13 nagród i 14 wyróżnień w kategorii: dorośli. Wręczenie nagród odbyło się 30.06.2021r. Na 

wystawie znalazło się 85 prac. 

2)  PORTRET MIKOŁAJA – KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI - 06.12.2021  

To już II edycja konkursu dla dzieci i przedszkolaków. Na konkurs wpłynęło 128 prac. 

Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z klas I-IV szkoły 

podstawowej. Jury, któremu przewodniczył św. Mikołaj nagrodziło laureatów a pozostałym 

uczestnikom wręczyło symboliczne paczuszki. 

Współorganizacja i udział w imprezach zewnętrznych: 

1) III GRODKOWSKIE FORUM SENIORÓW – 21.09.2021 

2) 75 ROCZNICA ZBRODNI UB/NKWD W RAMACH OPERACJI „LAWINA” – 18.09.2021 

3) BIEG TROPEM WILCZYM – BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – 19.09.2021 

4) 40 ROCZNICA OGŁOSZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE – 12.12.2021 

Współpraca z instytucjami oraz szkołami: 

Sala oraz sprzęt potrzebny do realizacji imprez szkolnych i przedszkolnych udostępniany jest 

nieodpłatnie. 

Podczas przygotowań do różnorodnych uroczystości, uczniowie mogą liczyć na profesjonalną pomoc 

i wsparcie pracowników oraz instruktorów OKiR w obszarze oprawy muzycznej, warsztatów 

wokalnych, projektu scenografii jak również obsługi technicznej (praca z mikrofonem, nagłośnienie, 

oświetlenie, obsługa sprzętu audio-wizualnego). 

Niestety z powodu pandemii taka forma współpracy w 2021 roku była niemożliwa do zrealizowania. 

Sala Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie wynajmowana jest również na różnego rodzaju 

pokazy, szkolenia, zebrania, komisje, sesje, spotkania firm, instytucji, zarządów i inne. 

W 2021 roku odbyło się 39 spotkań zorganizowanych przez lokalne firmy, organizacje, 

stowarzyszenia oraz instytucje. Udostępniona została zarówno sala kameralna jak i widowiskowa 

a także nagłośnienie i oświetlenie wraz z obsługą techniczną. 

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. W obszarze aktywizacji dzieci i młodzieży z terenów wiejskich 

instruktorzy biorą udział w piknikach wakacyjnych, obchodach Dnia Dziecka oraz Spotkaniach 
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z Mikołajem, podczas których prowadzą konkursy, zabawy dla najmłodszych, gry plenerowe, 

zawody sportowe oraz warsztaty artystyczne. 

W 2021 roku odwiedziliśmy 7 sołectw. Zrealizowaliśmy 11 spotkań z dziećmi i młodzieżą z terenu 

naszej gminy. Nasi pracownicy oraz instruktorzy odwiedzili następujące sołectwa (2x Lubcz, 2x 

Gnojną, 3x Tarnów Grodkowski, Kopice, Kobielę, Wojsław, Kolnicę). 

Działalność e-learningowa 

Na kanałach social mediowych oraz stronie internetowej www.okir.pl prezentowane były filmy 

zrealizowane w ramach projektu e-learningowego – filmiki instruktażowe / szkoleniowe / wykłady 

pozwalające kreatywnie spędzać czas izolacji domowej. W ramach działalności nagraliśmy 20 

zróżnicowanych tematycznie filmików. 

1)  projekt kronika OKiR 

2) prezentowanie na fb informacji o najważniejszych wydarzeniach z przeszłości OKiR oraz 

ciekawych 

3) zdjęć, screenów z kronik oraz starych nagrań 

4) przygotowanie i nagranie przez dzieci życzeń na dzień Babci i dzień Dziadka 

5) nagranie piosenki Walentynkowej i teledysku na Dzień Kobiet 

6) w związku ze świętem wszystkich zakochanych postanowiliśmy nagrać piosenkę dedykowaną 

wszystkim zakochanym. Kolejnym projektem był teledysk na Dzień Kobiet przez zespół 

NaChwile. 

7) cykl lekcji o instrumentach smyczkowych i klawiszowych (skrzypce, altówka, pianino, 

fortepian) 

8) w trakcie pandemii specjalnie dla przedszkolaków zostały nagrane materiały filmowe o tym jak 

są zbudowane oraz jak brzmią prezentowane instrumenty. Nagrania zostały przekazane do 

Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie a następnie zaprezentowane przedszkolakom. 

9) Cykl lekcji rękodzieła do samodzielnego wykonania w domu. Tematyka lekcji to; kartka na dzień 

Ojca, masy plastyczne, drzewo rodzinne, minecraftowe crafty, szkicownik, pisanki oraz stroiki 

świąteczne. 

10) Cykl spotkań kulinarnych – babka z majonezem, pączki Pani Krysi – filmiki instruktażowe 

Działalność kina „Klaps” 

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. 

W 2021 roku podczas projekcji filmów gościliśmy w kinie 4854 widzów. Odbyło się 195 seansów. 

Imprezy sportowo – rekreacyjne: 

FERIE ZIMOWE – odwołane z powodu sytuacji epidemiologicznej 

15 maj – Stadion Miejski 

Turniej Piłki Nożnej LZS z udziałem 12 drużyn 

29 maj – Stadion Miejski 

Turniej Piłkarski „Memoriał Marka Proczyszyna” z udziałem 10 drużyn 

1 czerwca - Stadion Miejski 

„Dzień Dziecka z OKiR” -  cykl imprez dla dzieci z udziałem ok. 300 osób 

5 czerwca – Kopice 

„Dzień Dziecka” - cykl imprez dla dzieci z udziałem ok. 100 osób 

11 czerwca – Lubcz 

„Dzień Dziecka” - cykl imprez dla dzieci z udziałem ok. 50 osób 

17 czerwca - Stadion Miejski 

„Turniej Charytatywny dla Boryska” - zawody dla najmłodszych 
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17 czerwca - Stadion Miejski 

Turniej Piłkarski o „Puchar Prezesa OZPN” z udziałem 8 drużyn 

26 czerwca – Kobiela 

„Dzień Dziecka” - cykl imprez dla dzieci z udziałem ok. 30 osób 

27 czerwca – Stadion Miejski 

Sportowy Turniej Charytatywny -  AP Starowice i GZ LZS Grodków 

3 lipca – Gnojna 

„Dzień Dziecka” - cykl imprez dla dzieci z udziałem ok. 70 osób 

4 lipca – Hala Sportowa LO 

Puchar Polski Modeli Halowych F1D 

organizowany i z udziałem sekcji Modelarni OKiR 

20 lipca – Park Domu Kultury 

Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej  

24 lipca – Basen Kąpielowy OKiR 

Uroczyste otwarcie nowego basenu letniego 

28 lipca – Kort Tenisowy OKiR 

„Dzień Otwarty na Korcie” - impreza rekreacyjna dla miłośników tenisa ziemnego 

13-14-15 sierpnia – Hala Sportowa LO 

Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Modeli Halowych F1D 

organizowany i z udziałem sekcji Modelarni OKiR 

20 sierpnia – Park Domu Kultury 

Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej  

24 sierpnia – Stadion Miejski OKiR 

Spotkanie z uczestnikami Międzynarodowego Rajdu  „Back to Westerbok” 

28 sierpnia – Koporevica (Czechy) 

Udział sekcji Klubu Weterana Sportu w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej 

26 września – Stadion Miejski OKiR 

Turniej dla dzieci „Bawi Nas Piłka” z udziałem 15 drużyn 

9 październik – Stadion Miejski OKiR 

Turniej dla dzieci GZ LZS Grodków z udziałem 12 drużyn 

15 październik – boisko sportowe w Tarnowie Grodkowskim 

Turniej Charytatywny „ Gramy dla Kasi” 

31 październik – Stadion Miejski OKiR 

Turniej Piłkarski Młodzików LZS Starowice z udziałem 4 drużyn 

6-7 listopad – Hala Sportowa LO 

Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Modeli Halowych F1D 

organizowany i z udziałem sekcji Modelarni OKiR 

5 grudzień – Krosno 

Udział sekcji Modelarni OKiR w Mistrzostwach Polski Modeli Halowych F1D  

grudzień – Hala Sportowa OKiR 

XXXIX edycja Ligi Futsalu OKiR z udziałem 6 drużyn 

Sekcje sportowo –rekreacyjne mając na celu propagowanie sportu wśród dorosłych i młodzieży, 

zabezpieczenie czasu wolnego, integracja środowiska 
 Nazwa Czas Miejsce 

1 Tenis ziemny Wg ustaleń Członków Kort OKiR ul. Wiejska 

2 Modelarnia Środy i piątki Godz. 17.00 Internat ZSR 

3 Tenis stołowy Pn- czwart. 17.oo- 21.30 Stadion miejski (szatnia) 

4 Wędkarstwo rzutowe Wg ustaleń Członków Stadion miejski, Hala sportowa 

5 Sekcja bridża sportowego Pon., czw.19.oo Kino „klaps” 
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Klub Weterana Sportu  

propagowanie sportu wśród dorosłych, integracja środowiska, organizowanie imprez sportowo-

rekreacyjnych. Hala sportowa OKiR. Piłka nożna -wtorki 18:30, piłka ręczna – piątki 18:30 

 

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRODKOWIE  

.Zadania biblioteki realizowane są w lokalu grodkowskiego ratusza. Jednostka zajmuje wschodnie 

skrzydło, zajmując jego trzy kondygnacje.  

Na parterze znajduje się: 

Dział Udostępniania dla Dorosłych-Wypożyczalnia - udostępnia zgromadzone zbiory, organizuje 

spotkania autorskie, wydarzenia literackie i edukacyjne oraz warsztaty,  

Dział dla Dzieci i Młodzieży - udostępnia czytelnikom księgozbiór dziecięcy i młodzieżowy. 

Organizuje spotkania autorskie, imprezy literackie i edukacyjne, a także lekcje biblioteczne.  

Pierwsze piętro zajmują:  

Dział Udostępniania dla Dorosłych-Czytelnia - posiada księgozbiór podręczny, zbiory regionalne, 

zbiory ikonograficzne, 35 tytułów czasopism, dokumenty życia społecznego w wersji papierowej 

i zdigitalizowanej, oferuje dostęp do komputerów z bezpłatnym dostępem do internetu oraz tablety, 

discmany i czytniki; czytelnia wyposażona jest również w dwa urządzenia wielofunkcyjne dające 

możliwość kserowania, skanowania i wydruku; oferuje również usługi bindowania i laminowania; 

pracownicy czytelni organizują także bezpłatne kursy z obsługi komputera i programów 

komputerowych dla dorosłych, imprezy edukacyjne dotyczące promocji wiedzy o regionie, a także 

lekcje biblioteczne, realizują również zadania biblioteki powiatowej,  

Dział Udostępniania dla Dorosłych-Zbiory Pedagogiczne - gromadzi i udostępnia zbiory 

pedagogiczne oraz czasopisma specjalistyczne, 

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów - od 2001 roku opracowuje zbiory Miejskiej 

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie im. Józefa Elsnera w systemie bibliotecznym SOWA, 

biura administracji biblioteki.  

Na trzeciej kondygnacji ratusza znajduje się Dział Edukacji Regionalnej - organizuje wystawy 

regionalne, historyczne, promujące twórczość artystów lokalnych zarówno profesjonalistów jak 

i amatorów, gromadzi muzealne zbiory regionalne. Prowadzi również zajęcia edukacyjne dotyczące 

promocji regionu, a także zajęcia edukacyjno-plastyczne oparte na wielu innych dziedzinach nauki.  

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie im. Józefa Elsnera to również cztery filie 

wiejskie:  

-w Kolnicy (samodzielne pomieszczenia) - dysponuje księgozbiorem liczącym 8873 woluminów, 

czasopismami, komputerem z bezpłatnym dostępem do internetu oraz urządzeniem kopiującym. 

Organizuje również spotkania autorskie dla dzieci, imprezy literackie i edukacyjne, oraz lekcje 

biblioteczne,  

-w Gnojnej (działalność na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej) - dysponuje 

księgozbiorem liczącym 5081 woluminów, czasopismami, komputerem z bezpłatnym dostępem do 

internetu dla użytkowników oraz urządzeniem kopiującym. Organizuje spotkania autorskie dla 

dzieci, imprezy literackie i edukacyjne, realizuje też zajęcia biblioteczne,  

-w Jędrzejowie (działalność na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie) - dysponuje 

księgozbiorem liczącym 2551 woluminy, komputerem z bezpłatnym dostępem do internetu oraz 

urządzeniem kopiującym, 

-w Kopicach (działalność na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach) - dysponuje 

księgozbiorem liczącym 3046 woluminów oraz komputerem z bezpłatnym dostępem do internetu.  

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

Pierwsza połowa 2021 roku upłynęła bibliotece na działalności w ramach pandemii COVID-19. 

Pomimo zmieniających się ustawowych obostrzeń działalność jednostki nie została znacząco 

zachwiana, jedynie odwiedziny użytkowników biblioteki odbywały się w odpowiednim reżimie 

sanitarnym. Również wizyty dzieci szkolnych oraz przedszkolnych zostały wstrzymane przez 

dyrektorów szkół i przedszkoli przez pierwsze miesiące roku, jednak tak szybko, jak pozwalały na to 
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przepisy pandemiczne uruchomione zostało na nowo prowadzenie wszelkich zajęć dla jednostek 

edukacyjnych. 

Rok 2021 przyniósł Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie im. Józefa Elsnera 

wprowadzenie do oferty nowych działań: 

 Noc Bibliotek, 

 akcja „Mała Książka. Wielki człowiek”, 

 akcja „Posprzątajmy wspólnie Grodków“, 

 elektroniczne wypożyczenia biblioteczne Academica, 

 zajęcia dla dzieci i młodzieży na bazie nowych technologii (podstawy programowania, zabawy z 

użyciem konsoli), 

 promocja literatury naukowej w klubie seniora, 

 „Sleeveface – ubierz się w książkę”, 

 inne. 

Rok 2021 upłynął również pod kątem realizacji poniższych projektów: 

1) „Doposażenie bibliotecznych pomieszczeń ekspozycyjnych w Grodkowie oraz organizacja 

działań przybliżających mieszkańcom Gminy Grodków dziedzictwo historyczne  i kulturowe” – 

umowa podpisana z Marszałkiem Województwa Opolskiego w ramach PROW 2014-2020 – 

dofinansowanie w wysokości 31 815 zł, całość zadania na kwotę 50 000 zł,  

2) „Polsko-czeskie spacery – Zwiedzanie Grodkowa i Bohumina” w ramach XIII naboru Funduszu 

Mikroprojektów Pradziad - umowa podpisana ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu 

Pradziad – dofinansowanie w wysokości 9 079,70 euro, całość zadania na kwotę 10 682,00 euro, 

3) „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Priorytetu 1. Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 w ramach Kierunku interwencji 1.1. - 

dofinansowanie w wysokości 16 154 zł, całość zadania na kwotę 46 154,29 zł. 

Ustawowa działalność biblioteki (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych oraz szerzenie wiedzy z zakresu kultury i innych dziedzin nauki) z końcem 2021 roku 

pozwoliła odnotować poniższe dane: 

 

Zbiory biblioteczne Szt. 

Książki  54 467 

Książki pozyskane w ramach DKK 359 

Audiobooki  563 

Książki elektroniczne 60 

Gry planszowe 93 

Książki z dużą czcionką 64 

Zakupione książki 2 077 

ZAKUP 1 818 

zakupione ze środków własnych 1 234 

zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej  584 

DARY 259 

Książki ubytkowane  9 287 

Liczba dostępów do licencji IBuk 300 kodów 

Liczba dostępów do licencji Legimi 60 kodów 

Liczba zdigitalizowanych obiektów 268 

Liczba tytułów czasopism 35 

Najbardziej poczytne książki 

Literatura piękna dla dorosłych: Magdalena Witkiewicz „Nie ma jak u mamy” 

Literatura piękna dla dzieci: J.R.R. Tolkien „Hobbit” 

Literatura pedagogiczna: Tadeusz Pilch „Zasady badań pedagogicznych” 
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Użytkownicy Ilość osób 

Zarejestrowani użytkownicy 2 512 

w tym miasto 1 730 

w tym wieś 782 

Zarejestrowanie użytkownicy w punktach bibliotecznych 258 

Przybliżona liczba użytkowników niepełnosprawnych  58 

 

Działalność 

Liczba odwiedzin (wszystkie usługi) 24 063 

Wypożyczone książki 41 194 szt. 

Udostępnione czasopisma 2 037 szt. 

Wypożyczone zbiory audio 168 szt. 

Wypożyczone gry planszowe 149 szt. 

Obsługiwane punkty biblioteczne 5 

Wypożyczenia w punktach bibliotecznych 458 szt. 

Liczba odsłon strony www 9 450 

Liczba sesji Legimi i Ibuk Libra (książka elektroniczna) 260 

Liczba wypożyczeń w Legimi i Ibuk Libra (książka elektroniczna) 967 

Odpowiedź na kwerendy (czytelnie) 2 016 

Korzystanie z internetu 695 

Działalność literacka 

Zorganizowane spotkania 64 

Uczestnicy 1 226 

Działalność edukacyjna 

Zorganizowane spotkania 149 

Uczestnicy 2 141 

Działalność on-line 

Zorganizowane działania on-line 14 

Uczestnicy 3 215 

 

Posiadane urządzenia – cel użytkowania 

Czytniki – odczyt e-booków 2 szt. 

Odtwarzacze CD – odsłuch audiobooków 3 szt. 

Tablety – zajęcia na bazie nowych technologii 11 szt. 

Konsole – zajęcia na bazie nowych technologii  1 szt. 

PROMOCJA 

Skuteczne działania promocyjne to podstawa funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej, 

świadczącej usługi swoim użytkownikom. Efektywna promocja to skuteczne  informowanie, czyli 

przekazywanie informacji we właściwym miejscu, we właściwym czasie i we właściwej formie. 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie im. Józefa Elsnera informuje o swojej 

działalności na różnych płaszczyznach tj.:  

 w stosunku do aktualnych użytkowników, 

 w stosunku do potencjalnych użytkowników. 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie im. Józefa Elsnera chcąc dotrzeć do jak 

największej liczby potencjalnych użytkowników, promuje swoją działalność w wielu formach tj.: 

 plakaty, bannery, ulotki, zaproszenia, gazetka biblioteczna, przekaz ustny, lokalne media – wersja 

papierowa, media społecznościowe, strona www, lokalne portale informacyjne, e-mail, sms, 

Nadrzędnym celem stosowania w/w narzędzi promocyjnych jest informowanie o działalności. 

Nośniki informacji muszą być dostosowane do różnego rodzaju odbiorców: w różnym wieku, 

o różnym zaawansowaniu znajomości technologii, o różnym statusie społecznym, o różnym 
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poziomie wykształcenia. Różnorodność ta pozwala na jasne przekazanie informacji tak szerokiej 

grupie odbiorców, a także zrozumienie przez nich przekazu.  

Sposoby promowania się to nie tylko czysto techniczna forma przekazu. Informowanie to również 

public relations, czyli dbanie o relacje z otoczeniem, co wpływa na kreowanie pozytywnego 

wizerunku jednostki organizacyjnej.  

WYDARZENIA KULTURALE I EDUKACYJNE  

W 2021r. Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie im. Józefa Elsnera udało się 

zorganizować 213 różnego rodzaju wydarzeń, w których uczestniczyło w sumie 6 582 osoby. 

Zaznaczyć należy, że były to spotkania organizowane zarówno w tradycyjnej formie, jak również 

wydarzenia, które odbyły się w wersji on-line. 

Spośród ważniejszych wydarzeń 2021 roku można wskazać: 

 
21 stycznia - Dzień Babci i Dziadka - zajęcia czytelniczo-plastyczne (układanie wierszy, wykonywanie laurek) – filia 

w Gnojnej, 

 luty – marzec - Akcja Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na wspólne czytanie; zbiórka i przekazanie książek do innych 

bibliotek, 

 9 lutego – 31 marca - „Press Photo - Damian Wolak“ - wystawa fotografii, 

10-11 lutego - „Do zakochania jeden krok...” - zajęcia literacko-plastyczne (głośne czytanie wierszy o miłości 

i przyjaźni, wykonywanie kartek walentynkowych) – filia w Gnojnej, 

18-19 marca - „Wiosna, wiosna, ach to ty…”- zajęcia czytelniczo-plastyczne (czytanie wierszy o wiośnie, prace 

plastyczne „Zwiastuny wiosny”) – filia w Gnojnej, 

20 kwietnia - zajęcia czytelniczo-plastyczne w grupie przedszkolnej 3-4- latków - (głośne czytanie opowiadań 

o wiośnie, prace plastyczne) – filia w Gnojnej 

21 marca - Światowy Dzień Poezji  – film na FB (fragmenty wierszy) i konkurs, 

30 kwietnia – 30 czerwca - wystawa „Zabytkowy Grodków“ , grupowe zwiedzanie                  z mapką „Średniowieczny 

Grodków“, wykłady w szkołach wiejskich, dystrybucja mapek, pocztówek, kolorowanek i publikacji książkowej – 

projekt dofinansowany przez Marszałka Województwa Opolskiego, 

 23 kwietnia – 14 maja - akcja „Sleeveface – ubierz się w książkę”, 

 8 maja – akcja „Posprzątajmy wspólnie Grodków“, 

 8 – 15 maja - Tydzień Bibliotek – nagranie filmów z serii „Bibliotekarze i zaproszeni goście czytają”. Bibliotekarze 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego czytali baśnie Wioletty Piaseckiej. Prezentowane były na FB i wykorzystywane 

na zajęciach w Przedszkolu Publicznym nr 2, Oddziale Przedszkolnym w Gnojnej, 

11-12 maja - Czytanie w plenerze, „Wiosenne spotkanie z przyrodą” (spacer i wyszukiwanie w książkach 

przyrodniczych roślin rosnących na terenie szkoły) – filia w Gnojnej, 

12 maja – spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem, 

26 maja – szkolenie „Wspomaganie szkół po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej”, 

26 maja – 1 czerwca - XX Ogólnopolski Tydzień Czytania – Cała Polska czyta dzieciom - pod hasłem „Lubimy czytać 

polskich autorów” - nagranie filmów – prezentacja na FB i rozesłanie do przedszkoli na terenie Gminy Grodków, 

15 czerwca – święto bookcrossingu, 

 5 lipca - Bezpieczne wakacje – spotkanie dla dzieci z policjantem, 

12 lipca - Bezpieczne wakacje – spotkanie dla dzieci z ratownikiem medycznym, 

 lipiec – sierpień – zajęcia wakacyjne: „Turystyczny Grodków“,  „Zielony Grodków“, „Zagadkowy Grodków“, 

12 lipca – 6 sierpnia – „Wakacyjne spotkania z książką” – filia w Kolnicy, 

 13 lipca – 6 września - „Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940)“ - wystawa 

wypożyczona z Muzeum Wsi Opolskiej, 

 3 sierpnia – „Wtorki z programowaniem” – zajęcia wakacyjne dla dzieci,  

 4 sierpnia – „Puzzle dla dzieci” – zajęcia wakacyjne dla dzieci, 

5 sierpnia - „Czwartki z konsolą” – zajęcia wakacyjne dla dzieci, 

10 sierpnia - „Wtorki z programowaniem” – zajęcia wakacyjne dla dzieci,   

11 sierpnia – „Gry planszowe w bibliotece” – zajęcia wakacyjne dla dzieci, 

12 sierpnia – „Czwartki z konsolą” – zajęcia wakacyjne dla dzieci, 

 17 sierpnia - „Wtorki z programowaniem” – zajęcia wakacyjne dla dzieci,  

18 sierpnia - „Puzzle dla dzieci” – zajęcia wakacyjne dla dzieci, 

19 sierpnia - „Czwartki z konsolą” – zajęcia wakacyjne dla dzieci, 

24 sierpnia - „Wtorki z programowaniem” – zajęcia wakacyjne dla dzieci,  

25 sierpnia - „Gry planszowe w bibliotece” – zajęcia wakacyjne dla dzieci, 

26 sierpnia - „Czwartki z konsolą” – zajęcia wakacyjne dla dzieci, 
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1 września – 31 października - Akcja Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na wspólne czytanie – nagrodą dla biblioteki 

był komplet książek, m.in. Michała Rusinka, 

 4 września – Narodowe Czytanie, 

8 września - promocja literatury naukowej w klubie seniora (wśród użytkowników i obsługi klubu) z zakresu 

gerontologii, gerontologopedii, psychologii,  przewodników, poradników dla seniorów i osób pracujących z osobami 

starszymi, dodatkowo prezentacja audiobooków oraz sprzętu do ich odsłuchu, 

18 września – 12 listopada - zwiedzanie miasta z mapką „Zagadkowy Grodków“ (w języku polskim i czeskim), 

prezentacja wystawy fotograficznej „Bohumin oczami Grodkowian”, promocja i dystrybucja kolorowanek, pocztówek 

i mapek – projekt dofinansowany przez Polskie Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregiony Pradziad, 

16 września – DKK dla dzieci, omawiana książka „Czerwony wilczek” E. Chotomskiej, 

23 września - „Co nam w koszu jesień niesie?”- zajęcia czytelniczo-plastyczne – filia w Gnojnej, 

29-30 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - zajęcia biblioteczne w Oddziale Przedszkolnym 5-6-latków 

oraz w kl.1 PSP w Gnojnej, 

29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – Cała Polska czyta dzieciom - spotkanie z przedszkolakami 

przed biblioteką, 

2 października – DKK dla dzieci, omawiana książka „Tutu” B. Gawryluk, 

5 - 7 października  – „Pierwsza wizyta w bibliotece”, pasowanie na czytelnika (klasy 1, 2) – filia w Kolnicy, 

7 października - zajęcia czytelniczo-plastyczne - Październik Miesiącem Dobroci dla Zwierząt – filia w Gnojnej, 

9 października - Noc Bibliotek, tematem przewodnim były lokalne legendy - zajęcia plastyczne i aktorskie pt. 

„Teatrzyk papierowy – legenda o Śląskim Kopciuszku”, "Gra Biblioteczna" (znalezienie po 3 krasnali na piętrze, 

zagadki), dekorowanie krasnali-ciasteczek, giga kolorowanki (sceny z lokalnych legend), wystawa "Legendy 

z Grodkowa i okolic", zajęcia plastyczne - wykonanie papierowego domku dla krasnala, wspólne czytanie lektur 

o regionie, 3 spektakle: uczestnicy zajęć papierowego teatrzyku (życie Joanny Schaffgotsch i Karola Goduli), 

uczniowie klasy 3 przedstawili legendę o "Kołaczu z posypką", grupa teatralna Świta św. Michała (dorośli mieszkańcy) 

pokazała szczegóły z życia Karola Goduli i Joanny Schaffgotsch, 

12 października – „Książka moim przyjacielem” - lekcja tematyczna, uczniowie kl. 3 – filia w Kolnicy, 

19 października – 31 grudnia – akcja „Mała Książka. Wielki Człowiek”, 

 26 października - zajęcia z elementami biblioterapii, tematyka spotkania „Przyjaźń”, 

10 listopada - "Kto Ty jesteś?..." - czyli słów kilka o Niepodległości - zajęcia biblioteczne w grupie przedszkolnej 5-

6-latków i w kl.1 – filia w Gnojnej, 

24-26 listopada – Światowy Dzień Pluszowego Misia - zajęcia biblioteczne w Oddziałach Przedszkolnych i młodszych 

klasach – filia w Gnojnej, 

25 listopada – spotkanie autorskie z Gabrielą Anną Kańtor, 

29 listopada - szkolenie „Obsługa czytelnika z niepełnosprawnościami” dla bibliotekarzy bibliotek publicznych 

powiatu brzeskiego zorganizowane wraz z Fundacją Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt w Opolu), 

1 grudnia – 31 grudnia - wystawa „Święty Mikołaj“, 

1 grudnia -  warsztaty rękodzieła  „Zimowy domek“, 

3 grudnia - „Mikołajkowy zawrót głowy”- zajęcia czytelniczo-plastyczne - kl.1 i 3 – filia w Gnojnej, 

 4 grudnia -  „Mikołajki w bibliotece”, gry i zabawy – filia w Kolnicy, 

 4 grudnia – DKK i Sobota w Bibliotece - omawiana książka  „Trzy pytania” Jon. J. Muth, prezentacja nowości i zajęcia 

plastyczne w Dziale Edukacji Regionalnej 

7 grudnia - zajęcia z elementami biblioterapii, tematyka „Poczucie własnej wartości”, 

9 grudnia – DKK dla dzieci - omawiana książka to „Jestem dużym tatą, ale czasami  udaję kota” R. Witka, 

9 grudnia - „Święta tuż, tuż...”- zajęcia plastyczne, kl.1-3 – filia w Gnojnej, 

9 - 10 grudnia – „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, uczniowie klas 1, 2 – filia w Kolnicy, 

28 grudnia – 5 stycznia - „Kolędowanie pod Ratuszem“ – w roku 2021 online, udział wzięło 7 zespołów, każdy został 

nagrany (wizja i fonia) w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie, a następnie w kolejnych dniach prezentowany na 

youtube.com, profilu Biblioteki w Ratuszu, 

Cykliczne spotkanie brydżowe – każda środa, 

 Wystawy prac plastycznych dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 i Klubu Malucha „Pluszowy Kącik”- cały rok. 
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Promocja Gminy  
Treść Podmiot Nr umowy Wykonanie Uwagi 

Umowy na promocję 

przez sport 

Gminne Zrzeszenie 

„Ludowe Zespoły 

Sportowe” w 

Grodkowie 

1/S/2020  

11 000,00  

Ludowe Zespoły 

Sportowe Klub 

Sportowy Starowice 

Dolne 

5/S/2020 

13 000,00  

Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Grodkowska 

Akademia Sportu 

3/S/2020 

11 000,00  

Grodkowski Klub 

Sportowy 

4/S/2020 
4 000,00  

Auto Moto Klub 

Grodków 

2/2020 
20 000,00  

Uczniowski Klub 

Sportowy OLIMP 

6/S/2021 
10 000  

Umowy na obsługę 

prasową i telewizyjną 

Panorama Powiatu 

Brzeskiego 

1/P/2020 
30 000,00  

Lokalna TV 2/P/2020 22 788,00  

Umowa na obsługę 

informatora 

samorządowego 

Samorządowy 

Informator SMS 

Umowa z 

11.12.2020 3 100,83  

Zakup książek 
  

630,00 
Zakup publikacji 

przeznaczonych na upominki 

Otwarcie Sali 

gimnastycznej 

w Lipowej 

  

429,87  

Spotkanie z 

marszałkiem, umowa na 

Kanalizację w Kopicach 

  

1.710,00  

Święto Policji – zakup 

resuscytatorów 

  
491,00  

Otwarcie 

Środowiskowego Domu 

Społecznego 

  

1 000,00  

Dożynki gminne 
  

20 255,79 
Nagrody, usługa 

gastronomiczna 

Materiały promocyjne 

  

20 110,70 

Ozdobne teczki, parasole, 

kubki, zestawy piśmiennicze, 

smycze, kalendarze itp. 

Dziedzictwo kulinarne 

Gminy Grodków 

  
1 400,00 

Nagrodę za organizację 

otrzymały 2 sołectwa 

Jubileusz Kabaretu  

NIE DO ZDARCIA 

  
1 800,00  

Bieg Belfra 

  

2 500,00 

Jesteśmy współorganizatorem 

biegu z Kuratorium Oświaty 

w Opolu 

11 listopada   710,95  

Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka 

  
467,83 Podsumowanie 

Rocznica Stanu 

Wojennego 

  
1 100,00 Usługa gastronomiczna 

Żołnierze wyklęci   4367,84 Współorganizacja wydarzenia 
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Konkurs na 

najpiękniejszą choinkę 

  
2.499,00 nagrody 

30 lecie partnerstwa 

Beckum - Heringsdorf 

  
1.974,32 upominki 

Nagrody Burmistrza 

  

17.729,28 

Konkurs plastyczny w PSP 

nr3, Słodycze dla dzieci, 

Mistrzostwa Polski modeli 

w Lipowej, 3 maja, zawody 

Gołębiarzy, Diabetycy, Święto 

Policji, międzynarodowy rajd 

rowerowy, Master Handball 

i inne 

Razem 204 065,41  

Konkurs z Ustawy 

o Sporcie 

Ludowy Zespół 

Sportowy Klub 

Sportowy Starowice 

Dolne 

8/S/2021 

49.760,00  

Dotacja celowa – konkurs 

ogłaszany w pierwszym 

półroczu (Organizacja 

współzawodnictwa 

i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w zakresie 

piłki ręcznej i  piłki nożnej) 

Uczniowski Klub 

Sportowy OLIMP 

7/S/2021 

100.000,00  

Ludowy Zespół 

Sportowy Klub 

Sportowy Starowice 

Dolne 

10/S/2021 

50.000,00  

Dotacja celowa – konkurs 

ogłaszany w pierwszym 

półroczu (Organizacja 

współzawodnictwa 

i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w zakresie 

piłki ręcznej i  piłki nożnej 

Uczniowski Klub 

Sportowy OLIMP 

9/S/2021 
110.000,00  

Razem 309 760,00 
 

Razem na stanowisku promocji gminy 513 825,41 
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XIII. PODSUMOWANIE 

Rok 2021 był kolejnym, po 2020 trudnym rokiem. Przede wszystkim nadal borykaliśmy się 

z pandemią koronawirusa i wynikających z jej ograniczeń i skutków.  

Pomimo tego, 2021 rok był rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł na 

realizację zadań majątkowych, z programów pomocowych UE oraz programów rządowych.  

W 2021 r. kontynuowano w ramach Programów Pomocowych Unii Europejskiej PROW i RPO WO 

na lata 2014-2020 zadania:  

1) Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązczyce, 

Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów; 

2) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie;  

3) Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach 

mieszkalnych; 

4) Ograniczenie niskiej emisji  w gminie  Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności 

publicznej; 

5) Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie. 

Z rządowych programów - Fundusz Dróg Samorządowych realizowano zadania: 

1)  Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie; 

2)  Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie. 

W 2021 roku przygotowywano dokumentacje na zadania, na które Gmina może pozyskać do-

finansowanie. M.in. zadanie: Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej na terenie 

Gminy Grodków – rewitalizacja obiektów sportowych: kompleks lekkoatletyczny, Otwarta Strefa 

Aktywności przy nowo otwartym basenie i boisko przy PSP nr 1 w Grodkowie.  

Sytuacja Gminy Grodków jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań gminy oraz 

kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych. 

 

 
Zebrał i opracował: 

Sekretarz gminy 

Andrzej Romian 


