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Szanowni Mieszkańcy Gminy Dąbrowa, 

 

Za nami kolejny rok intensywnej pracy skoncentrowanej na wszechstronnym rozwoju gminy,  

dlatego z przyjemnością i odpowiedzialnością przedstawiam Raport o stanie Gminy Dąbrowa za 2020 r. 

Polityka zrównoważonego rozwoju - oto co w działalności na rzecz gminy, a więc mieszkańców, determinuje naszą 

pracę. Każda dziedzina naszego życia jest tak samo ważna. Ważne są dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.  

Ważne są inwestycje, ale także edukacja, kultura, sport, rekreacja i wypoczynek.  

W dobie pandemii jeszcze dobitniej przekonaliśmy się jak istotne jest zdrowie i bezpieczeństwo.  

Moim zadaniem, jako Wójta, jest pamiętać o wszystkich aspektach życia mieszkańców gminy,  

rozwijać je równomiernie i bezustannie. 

Pomimo szalejącej pandemii, nieustannych obostrzeń, zakazów i ograniczeń, zrealizowaliśmy wszystkie 

zaplanowane wcześniej zadania. Zarówno inwestycyjne, jak i społeczne. 

Jestem dumna, że przez cały ten czas Urząd Gminy Dąbrowa oraz gminne jednostki organizacyjne sprawnie 

funkcjonowały, załatwiając sprawy mieszkańców i reagując na ich potrzeby. 

W roku 2020 oczywiście najbardziej brakowało mi spotkań z Wami. Nic nie zastąpi bezpośredniej rozmowy,  

w której można znaleźć najlepsze rozwiązania dla bieżących problemów i poznać Wasze potrzeby. 

Dziękuję Wam za wsparcie, które regularnie otrzymuję. Dziękuję za wskazówki  i nowe pomysły, które  są dla mnie 

inspiracją do dalszej, bardziej efektywnej pracy.  

Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby należycie wykonywać swoją funkcję i dbać o dalszy rozwój  

Gminy Dąbrowa i o każdego mieszkańca. 
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RAPORT O STANIE GMINY DĄBROWA 

ZA ROK 2020 
 

 

Raport o stanie Gminy Dąbrowa za rok 2020 obejmuje podsumowanie działalności wójta,  

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz innych działań podejmowanych 

na rzecz mieszkańców. 

 

Pandemia COVID-19  

Rok 2020 zostanie zapisany w historii jako czas 
pandemii i problemów związanych z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra 
Zdrowia od 20 marca 2020 r. aż do odwołania 
wprowadzono w Polsce stan epidemii.  

Wcześniej w okresie od 14 do 20 marca 
obowiązywał w Polsce stan zagrożenia 
epidemicznego.  

Ogłoszony stan epidemii wpłynął na 
funkcjonowanie całego społeczeństwa. 

 

Skutki epidemii będą długofalowe i dotyczyć będą gospodarki i rynku pracy, życia społecznego, 
kulturalnego, a także rodzin, które funkcjonują dzisiaj w zupełnie innych realiach. 

 

13.03.2020 mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 (koronawirus)  
z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dąbrowa nastąpiło czasowe 
ograniczenie funkcjonowania Urzędu Gminy Dąbrowa.  

Kontakt osobisty z pracownikami był możliwy po wcześniejszym umówieniu wizyty  
w urzędzie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 Preferowanymi formami kontaktu była forma elektroniczna za pośrednictwem EPUAP  
lub poczty elektronicznej.  

Spotkania i konferencje odbywały się głównie z wykorzystaniem elektronicznych platform 
komunikacyjnych, w tym Cisco Webex Meetings 

 Urząd Gminy Dąbrowa oraz jednostki organizacyjne szybko przystosowały się do zachodzących 
zmian – wprowadzone zostały procedury pracy zdalnej. 

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań, bezpieczeństwa pracowników, a także pogodzenia 
obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi (opieka nad dziećmi) praca zdalna stała się 
nową formą pracy.  

 

 

Urząd Gminy Dąbrowa jak i jednostki organizacyjne gminy pomimo ograniczeń, nakazów  
i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii sprawnie funkcjonowały i wykonywały zadania  
na rzecz mieszkańców.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_zagro%C5%BCenia_epidemicznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_zagro%C5%BCenia_epidemicznego
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Urząd Gminy Dąbrowa oraz Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał wiele dodatkowych zadań związanych  

z zabezpieczeniem potrzeb mieszkańców w czasie epidemii COVID-19, takich jak: 

 

▪ pomoc osobom przebywającym na kwarantannie i zaopatrzenie ich w artykuły spożywcze,  

▪ dowóz posiłków seniorom oraz osobom niepełnosprawnym, 

▪ przekazywanie danych i wykonywanie wielu nowych obowiązków sprawozdawczych. 

 

Wprowadzane przez rząd przepisy spowodowały, że działalność niektórych jednostek organizacyjnych ulegała 

czasowemu zawieszeniu, ograniczeniu lub też zmienił się sposób ich funkcjonowania (nauka zdalna w szkołach).  

 

Zawieszenie działalności szkół i przedszkoli: 

▪ od 12 marca zawieszono działalność dydaktyczną szkół i przedszkoli, 

▪ od 16 marca do 26 czerwca (do końca roku szkolnego) szkoły podstawowe realizowały naukę w trybie 
zdalnym, 

▪ od 16 marca do 31 maja zawieszono działalność Publicznego Żłobka w Żelaznej, 

▪ od 25 maja uruchomiono pierwsze grupy przedszkolne w miejscowościach: Dąbrowa, Prądy, Narok  
oraz Żelazna, otwarte były również szkoły podstawowe zapewniając jedynie zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze oraz konsultacyjne dla uczniów, 

▪ 1 czerwca otwarto przedszkola w Karczowie oraz Żłobek w Żelaznej, 

▪ 1 sierpnia działalność wznowiło przedszkole w Chróścinie, 

▪ 2 września rozpoczęto rok szkolny – uczniowie powrócili do szkół, 

▪ od 19 do 30 października ze względów epidemiologicznych zawieszono działalność Publicznego Żłobka  
w Żelaznej, 

▪ od 12 do 16 października - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie realizowała nauczanie  

w trybie zdalnym (zajęcia w trybie stacjonarnym zawieszono na podstawie opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu), 

▪ od 26 października do 2 listopada klasy I – III Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścinie realizowały 

nauczanie w trybie zdalnym (decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Opolu), 

▪ od 26 października do 6 listopada klasy IV-VIII szkół podstawowych w całym kraju przeszły 
na naukę zdalną - decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

▪ od 9 listopada do 24 grudnia (do przerwy świątecznej) wszystkie klasy szkół podstawowych 
prowadziły naukę w trybie zdalnym (na naukę zdalną przeszły klasy I – III,  

a dla klas IV – VIII okres nauki zdalnej został przedłużony).   

Na zakupy i działania ochronne związane z epidemią COVID-19 Gmina Dąbrowa przeznaczyła środki własne  
w wysokości 44.798,52 zł. 
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Alarm przeciwpowodziowy  

 

Rok 2020 zostanie również wpisany w historię  
Gminy Dąbrowa jako czas, gdy po raz kolejny mieszkańcy 
musieli stawić czoła zagrożeniu powodziowemu. 

Na skutek intensywnych opadów deszczu  
w październiku 2020 r. rzeka Odra wystąpiła z brzegów  
i kolejny raz zagroziła bezpieczeństwu mieszkańców 
Gminy. 

Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 
Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpowodziowa.   

 

 

 

 

 

Rok 2020 r. dla Gminy Dąbrowa, pomimo utrudnień takich jak pandemia  
czy zagrożenie powodziowe, był rokiem intensywnej pracy i realizacji wielu zadań. 

 

Wszystkie zaplanowane działania zostały wykonane, a każda szansa na dalszy rozwój gminy 
wykorzystana. 

 

Zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych i remontowych we wszystkich obszarach 
funkcjonowania gminy: poprawy infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, infrastruktury 
społecznej czy edukacji. 

 

W budżecie Gminy Dąbrowa za rok 2020 wydatki majątkowe to kwota 3.457.344,81 zł,  
co stanowi 9,02% ogółu wydatków.   

 

W 2020 r. opracowaliśmy wnioski o dofinansowanie kolejnych projektów. Dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu zamierzamy rozpocząć nowe zadania inwestycyjne o łącznej wartości  
10.237.980 zł. 
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Ogólna charakterystyka        
Gminy Dąbrowa 
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Gminę Dąbrowa tworzy 13 sołectw: Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, 

Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Żelazna. Jej powierzchnia wynosi 113,60 km2.  

Bezpośrednie sąsiedztwo ze strefami inwestycyjnymi miasta wojewódzkiego Opola, dogodne położenie 
komunikacyjne (bliskość autostrady) oraz bogactwo przyrodnicze gminy są podstawowymi czynnikami,  
które powodują że Gmina Dąbrowa staje się atrakcyjnym miejscem do prowadzenia biznesu,  
jak i do zamieszkania. 

 

 Demografia 

Liczba mieszkańców Gminy Dąbrowa na koniec roku 2020 wynosiła  8.117 osób 
i w porównaniu do roku 2019 zmalała o 18 osób. Mamy jednak miejscowości, w których obserwuje się wzrost 
liczby mieszkańców. Najwyższy wzrost obserwujemy w Mechnicach, gdzie liczba mieszkańców zwiększyła się  
o 24 osoby. W ogólnej liczbie mieszkańców 51,05% stanowią kobiety, a 48,95% mężczyźni. Osoby w wieku 
przedprodukcyjnym stanowią 17,51% mieszkańców, osoby w wieku produkcyjnym 67,10% mieszkańców,  
a w wieku poprodukcyjnym 15,39% mieszkańców. 

 

Liczba ludności Gminy Dąbrowa w poszczególnych sołectwach. 

Lp. Miejscowość 2017 2018 2019 2020 

1 Chróścina 1.569 1.572 1.564 1.559 

2 Ciepielowice 466 469 494 506 

3 Dąbrowa 1.348 1.336 1.331 1.322 

4 Karczów 670 674 682 671 

5 Lipowa 154 148 147 144 

6 Mechnice 1.102 1.101 1.127 1.151 

7 Narok 796 783 781 792 

8 Niewodniki 413 413 408 402 

9 Nowa Jamka 169 163 160 155 

10 Prądy 306 312 314 303 

11 Siedliska 128 129 130 135 

12 Skarbiszów 387 385 381 355 

13 Żelazna 623 619 616 622 
 

Razem 8.131 8.104 8.135 8.117 

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

Kolorem zielonym zaznaczono miejscowości gdzie zwiększyła się liczba mieszkańców 

 



 

 

8 

 

 

Liczba urodzeń i zgonów mieszkańców gminy w latach 2017-2020. 

Opis  

2017 

 

2018  

 

 

2019 

 

 

2020 

 

Urodzenia 95 68 64 56 

Zgony mieszkańców  gminy 73 77 71 106 

Zameldowania 

(stałe, czasowe, 

cudzoziemcy) 

stałe 264 215 241 259 

czasowe + cudzoziemcy 88 63 111 79 

Razem 352 278 352 338 

Wymeldowania z pobytu stałego 202 245 229 271 

Małżeństwa 66 73 34 38 

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego 15 21 18 12 

Uwaga: dane nie obejmują przemeldowań na obszarze gminy 

 

Struktura ludności – kobiety i mężczyźni w latach 2017-2020. 

Opis  

2017 

 

2018  

 

 

2019 

 

 

2020 

 

Kobiety 4.149 4.133 4.158 4.144 

% 51,03% 51,00% 51,11% 51,05% 

Mężczyźni 3.982 3.971 3.977 3.973 

% 48,97% 49,00% 48,89% 48,95% 
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Struktura ludności  z uwzględnieniem wieku mieszkańców w latach 2017-2020. 

Opis   

2017 

 

2018  

 

 

2019 

 

 

2020 

 

Wiek przedprodukcyjny (do 18 lat) 1.401 1.394 1.414 1.421 

% 17,23% 17,20% 17,38% 17,51% 

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

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

Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) 1.115 1.158 1.224 1.249 

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

 

 

 
 Struktura bezrobocia 

 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób bezrobotnych 219 200 153 184 

Kobiety 121 113 83 92 

Mężczyźni 98 87 70 92 

do 25 r. ż 21 24 18 21 

pow. 50 r. ż 77 65 45 45 

liczba osób bezrobotnych w stosunku do 
liczby ludności w wieku produkcyjnym 

4,1 % 3,7 % 

 

2,9% 3,5% 

 

Wiek przedprodukcyjny 
(do 18 lat)

18%

Wiek produkcyjny 
(18-65 lat)

67%

Wiek poprodukcyjny 
(powyżej 65 lat)

15%

Struktura ludności ze względu na wiek w 2020 

Wiek przedprodukcyjny (do 18 lat) Wiek produkcyjny (18-65 lat) Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat)
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Dane dotyczące gruntów 

Zbiorcze zestawienie danych dotyczących gruntów. 

Opis Obszar 2018 
[ha] 

% Obszar 2019 
[ha] 

% Obszar 2020 
[ha] 

% 

Grunty rolne 7.600 67 7.578 67 7.609 67 

Grunty leśne 2.975 26 2.986 26 2.961 26 

Grunty zabudowane i 
zurbanizowane 

688 6 699 6 694 6 

Grunty pod wodami 88 1 88 1 87 1 

Inne 9  9  9  

Razem:               11.360 ha 

 

 

Grunty w podziale na poszczególne sołectwa 

Miejscowość obszar (ha) 

Chróścina 881 

Ciepielowice 431 

Dąbrowa 977 

Karczów 685 

Lipowa 799 

Mechnice 438 

Narok 1.724 

Niewodniki 815 

Nowa Jamka 1.172 

Prądy 1.451 

Siedliska 216 

Skarbiszów 1.087 

Żelazna 684 

  RAZEM :    11.360 ha 

 

67%

26%

6%

1%

poniżej 1 %

1%

Grunty rolne

Grunty leśne

Grunty zabudowane i
zurbanizowane

Grunty pod wodami

Tereny różne
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Mapa Gminy Dąbrowa z podziałem na Sołectwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rolnictwo 

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

Źródło danych : Urząd Gminy Dąbrowa – Podatki i opłaty lokalne 

Dane z rejestrów wymiarowych stan na 31.12.2020 r. 

 

 

 

Lp. 

Zakres powierzchni 

[ha] 

Liczba 

gospodarstw 

2018 

Liczba 

gospodarstw 

2019 

Liczba 

gospodarstw 

2020 

% 

w roku 2020 

1 1,0 - 1,49  164 165 166 22 

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

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

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

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

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

7 10,0 - 14,99  59 44 62 8 

8 15,0 - 19,99 23 19 26 4 

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

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

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

12 100,0  
i powyżej 

9 6 10 1 

 razem 718 701 740  
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Zwrot podatku akcyzowego rolnikom  

W I półroczu 2020 r. złożonych zostało 105 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 369.750,87 zł. 

W II półroczu 2020 r. złożonych zostało 85 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 192.430,41 zł. 

W sumie 2020 r. złożono 190 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 562.181,28 zł. 

 

 

Szacowanie szkód w rolnictwie  

Gmina Dąbrowa w październiku 2020 roku została dotknięta intensywnymi opadami deszczu,  
które spowodowały podtopienia pól uprawnych.  

W celu szacowania szkód przez Wojewodę Opolskiego została powołana Komisja, w skład której weszli 
pracownicy Urzędu Gminy w Dąbrowie, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Izby Rolniczej w Opolu.  

Do Urzędu Gminy wpłynęło 14 wniosków o oszacowanie strat spowodowanych podtopieniami pól 
uprawnych. Komisja na podstawie wizytacji w terenie do każdego wniosku sporządziła protokół, który następnie 
został przekazany zainteresowanym rolnikom oraz do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 

 

 

Powszechny Spis Rolny   

W okresie od 01.09.2020 r. do 
30.11.2020 r.  miał miejsce Powszechny 
Spis Rolny 2020.  

W dniu 08.06.2020 r. Wójt 
Gminy Dąbrowa powołał Gminne Biuro 
Spisowe, które zajmowało się 
koordynacją spisu rolnego na terenie 
Gminy Dąbrowa.  

Na terenie gminy pracował 
jeden rachmistrz spisowy.  

Rolnicy mieli kilka możliwości na 
spisanie się:  

• metodą samospisu 
internetowego  

• metodą wywiadu telefonicznego,  

• metodą wywiadu bezpośredniego.  

W Urzędzie zostało utworzone stanowisko komputerowe do samospisu, dla rolników,  którzy mieli 
problem w dostępie do sprzętu  lub internetu. 

W spisie rolnym wzięło udział 100% rolników z terenu Gminy Dąbrowa, tj. 240 gospodarstw rolnych. 
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Organy gminy 
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Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023): 

Mariusz Konopa   Przewodniczący Rady Gminy 

Maria Sikora   Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Karol Gregulec   Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Alfred Biskup 

Elżbieta Golas 

Janusz Gruszka 

Jolanta Jakubek 

Kornelia Kansy 

Anna Krzyżanowska 

Serafin Misiek 

Andrzej Pochopień 

Waldemar Prudlik 

Maria Rynkowska 

Mateusz Ulańczyk 

Mariola Wieczorek 

 

Stałe komisje Rady Gminy – KADENCJA 2018-2023 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO: 

Elżbieta Golas   Przewodnicząca Komisji  

Serafin Misiek 

Mateusz Ulańczyk 

Mariola Wieczorek 

 

KOMISJA SPRAW SAMORZĄDOWYCH: 

Janusz Gruszka   Przewodniczący Komisji  

Karol Gregulec 

Anna Krzyżanowska 

Maria Sikora 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: 

Andrzej Pochopień  Przewodniczący Komisji  

Kornelia Kansy 

Waldemar Prudlik 

 

KOMISJA REWIZYJNA: 

Alfred Biskup   Przewodniczący Komisji 

Jolanta Jakubek 

Maria Rynkowska 
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KOMISJA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ I PROMOCJI GMINY: 

Maria Rynkowska  Przewodnicząca Komisji 

Janusz Gruszka 

Anna Krzyżanowska 

Maria Sikora 

 

Liczba sesji w 2020 r.     10 

Liczba podjętych uchwał w 2020 r.  92 szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 2 

 

Uchwały podjęte w 2020 roku zostały wykonane lub też rozpoczął się proces ich realizacji. 

 

Wójt Gminy Dąbrowa 
 

W wyborach, które zostały przeprowadzone w dniu 21.10.2018 r. na Wójta Gminy Dąbrowa została wybrana 
Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek . 

 

Pani Katarzyna Gołębiowska - Jarek złożyła ślubowanie i tym samym objęła funkcję Wójta Gminy Dąbrowa  
w dniu 19.11.2018 r.   

 

 

 

 

Rada Gminy i Wójt Gminy Dąbrowa 
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Jednostki organizacyjne         
Gminy Dąbrowa 
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W Gminie Dąbrowa funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

 

1. Urząd Gminy Dąbrowa 

 

2. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli  

 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie 

 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie 

 

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

 

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

 

8. Publiczne Przedszkole w Chróścinie 

 

9. Publiczne Przedszkole w Karczowie 

 

10. Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku 

wraz  z Oddziałem Zamiejscowym w Żelaznej, a od 1 września 2020 r. Punktem Przedszkolnym nr 1 i 2 

 

11. Publiczny Żłobek w Żelaznej 

 

12. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie 

 

13. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie  
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Realizacja polityk,          
programów i strategii 
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W Gminie Dąbrowa w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:  

 

▪ Uchwała Nr XIII/84/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu 

rozwoju pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015-2020  

z perspektywą do roku 2025” 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia  

i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa, zaktualizowana uchwałą  

Nr XXXVIII/272/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. , Uchwałą Nr IX/61/19 Rady Gminy 

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

2020 r.  

 

▪ Uchwała Nr XXXV/244/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017–2020 

 
▪ Uchwała Nr XXVIII/188/05 Rady  Gminy  Dąbrowa z  dnia  27 października  2005 r. w sprawie przyjęcia 

Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich  Gminy Dąbrowa do roku 2020. 

 
▪ Uchwała Nr XIV/117/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

 
▪ Uchwała Nr XXIV/162/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przyjęcia i realizacji 

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

dla Gminy Dąbrowa na lata 2016-2020 

 
▪ Uchwała Nr XXXI/250/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dąbrowa na lata 2013-2032 

 
▪ Uchwała Nr VIII/110/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia 

rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

 

▪ Uchwała Nr XV/128/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 

 

▪ Uchwała nr XLV/311/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020. 

 
▪ Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w 

roku 2020 

 

▪ Uchwała Nr XV/134/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej z późniejszymi zmianami 

▪ Uchwała Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Dąbrowa na 2020 rok z późniejszymi zmianami 

 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11703/uchwalaix61192019-05-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/11703/uchwalaix61192019-05-30.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13866/uchwalaxx1812020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13866/uchwalaxx1812020200625.pdf
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WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH ZA ROK 2020 

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

Wskaźniki te, umożliwiają ocenę działań i uzyskanych efektów pod względem społecznym, gospodarczym 
i środowiskowym.  

Informację na temat wartości wskaźników osiągniętych w 2020 r. zawiera załącznik nr 3. 

 

Sprawozdania i informacje opracowane na potrzeby Rady Gminy: 

Rada Gminy Dąbrowa otrzymała następujące informacje dotyczące realizacji strategii i uchwał  

za rok 2020: 

▪ Informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

(omówiona na sesji Rady Gminy - luty 2021). 

▪ Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2020 rok (omówiona 

na sesji Rady Gminy – luty 2021). 

▪ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za rok 2020 (omówione 

na sesji Rady Gminy - marzec 2021). 

▪ Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2020 

(omówione na sesji Rady Gminy - marzec 2021). 

▪ Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 (omówione na sesji Rady Gminy  

– maj 2021). 

▪ Ocena zasobów społecznych (omówione na sesji Rady Gminy – maj 2021). 

▪ Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na lata 2019-2021 za rok 2020 (omówione 

na sesji Rady Gminy – kwiecień 2021). 

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

ofiar przemocy w rodzinie w gminie Dąbrowa za 2020 r. (omówione na sesji  Rady Gminy - marzec 2021). 

▪ Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 

2020 r (omówione na sesji Rady Gminy – kwiecień 2021). 

▪ Informacja z realizacji zadań oświatowych gminy za rok szkolny 2020/2021. (opracowana zostanie do 

października 2021). 

▪ Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. (omówione na sesji Rady Gminy - sierpień 

2020). 

▪ Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia gminy 

(opracowane - marzec 2021). 
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Finanse gminy 
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Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 19 grudnia 2019 r. i zakładał następujące wielkości (PLAN):  

Dochody 40.033.163,58 zł  Wydatki 41.124.502,98 zł 

Przychody 2.350.000,00 zł  Rozchody 1.258.660,60 zł 

 RAZEM: 42.383.163,58 zł    42.383.163,58 zł 

 

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

Dochody 41.680.455,66 zł  Wydatki 44.162.546,49 zł 

Przychody 3.931.641,43 zł  Rozchody 1.449.550,60 zł 

RAZEM: 45.612.097,09 zł   45.612.097,09 zł 

 

Plan dochodów budżetowych został wykonany w wysokości 40.328.406,91 zł, co stanowi 96,76 % 
planowanych dochodów i wg źródeł powstania kształtuje się następująco: 

Lp Treść Plan w zł Wykonanie w zł       % 

  1 2 3 4 5 

I. Dochody bieżące, z tego: 39 068 226,12      38 491 376,14 98,52% 

 Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT    8 048 809,00        7 819 425,00 97,15% 

Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT          50 000,00               42 757,41  85,51% 

Podatki, w tym:     6 062 000,00          6 138 450,34 101,26% 

      -podatek od nieruchomości     4 560 000,00          4 494 482,03 98,56% 

Opłaty, w tym:     1 978 800,00          1 849 740,35 93,48% 

      - opłata za odbiór odpadów komunalnych     1 450 000,00          1 471 812,02 101,50% 

Subwencje, w tym:     9 223 939,00          9 223 939,00 100,00% 

      - część oświatowa     7 103 914,00          7 103 914,00 100,00% 

      - część wyrównawcza     2 120 025,00          2 120 025,00 100,00% 

Dotacje z budżetu państwa, w tym: 11 032 541, 62        10 198 580,82 99,23% 

      - na zadania własne        770 544,06             749 505,07 97,27% 

      - na zadania zlecone  10 261 997,56        10 198 580,82 99,38% 

Inne dotacje     1 020 558,60          1 020 558,60 100,00% 

Środki na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 

finansach publicznych 

 

      269 740,23 

 

            156 320,66 

 

 57,95% 

Pozostałe dochody    1 381 837,67         1 292 098,89    93,51% 

II. Dochody majątkowe, w tym     2 612 229,54         1 837 030,77   70,32% 

 Ze sprzedaży majątku          35 333,00               38 946,82 110,23% 

Dotacje z budżetu państwa        855 302,17             633 105,17    74,02% 

Inne dotacje     1 080 979,96             518 178,00    47,94% 

Środki na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 

finansach publicznych 

 

         10 000,00 

 

              16 186,37 

 

161,86% 

 RAZEM  41 680 455,66        40 328 406,91   96,76% 
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Dochody własne gminy obejmujące wszelkie dochody jednostki samorządu terytorialnego  z wyjątkiem subwencji 
ogólnych i dotacji celowych wyniosły w 2020 roku 17.566.779,67zł, co stanowiło 43,56% dochodów ogółem,  
a szczególne znaczenie miały w tej liczbie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. 

Struktura dochodów gminy w latach 2018 - 2020 roku: 

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

dochody własne 14 548 026,19 44,35 16 400 211,89 44,59 17 566 779,67 43,56 

subwencje 8 103 878,00 24,71 8 837 389,00 24,03 9 223 939,00 22,87 

dotacje celowe 9 522 271,59 29,03 11 412 125,73 31,03 12 452 682,19 30,88 

dotacje i środki 

pozyskane na 

zadania z 

udziałem 

funduszy UE 

 

625 553,25 

 

1,91 

 

128 725,51 

 

0,35 

 

1 085 006,05 

 

2,69 

RAZEM 32 799 729,03  36 778 452,13  40 328 406,91  

 

Znaczącą pozycję dochodów stanowiły dotacje celowe z budżetu Miasta Opola: 

− na dofinansowanie zadań własnych Gminy Dąbrowa z zakresu oświaty  1.000.000,00 zł 

− na utworzenie przedszkola w Żelaznej w budynku po byłym gimnazjum    500.000,00 zł. 

Struktura wydatków gminy w latach 2018 - 2020 roku: 

rodzaj wydatków 2018 [zł] % 2019 [zł] % 2020 [zł] % 

wydatki bieżące 28 873 455,37 92,09 31 783 231,52 85,13 34 880 265,45 90,98 

wydatki majątkowe 2 478 111,35 7,91 5 550 814,34 14,87 3 457 344,81 9,02 

RAZEM 31 351 566,72  37 334 045,86  38 337 610,26  

 

W budżecie 2020 roku wydatki majątkowe wynosiły 3.457.344,81 zł i stanowiły 9,02 % wydatków ogółem. 
Realizacja szeregu zadań inwestycyjnych, dla których zawarte zostały już umowy o dofinasowanie ze środków 
pozabudżetowych, została zaplanowana na lata 2021 – 2023.  
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Plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości 38.337.610,26 zł, co stanowi 86,81 % planu  
i w układzie rodzajowym kształtuje się następująco: 

Lp Treść Plan w zł Wykonanie w zł      % 

1 2 3 4 5 

I. Wydatki bieżące, w tym:  38 662 187,69     34 880 265,45 90,22% 

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  16 112 274,69     15 039 971,22 93,34% 

Obsługa długu publicznego        265 000,00          256 528,07  96,80% 

Dotacje     1 402 688,00       1 346 560,72  96,00% 

Rezerwa ogólna          26 280,00                       0,00  0,00% 

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe          35 000,00                       0,00  0,00% 

Rezerwa celowa na wypłatę opłat emerytalnych          88 517,21                       0,00  0,00% 

Zadania statutowe     9 666 447,96       7 681 116,02 79,46% 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych  10 522 381,12     10 296 407,50 97,85% 

Wydatki na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3, w częściach związanej z realizacją zadań 

jst 

       543 598,71          259 681,92 47,77% 

II. Wydatki majątkowe, w tym:     5 500 358,80       3 457 344,81 62,86% 

 Inwestycje i zakupy inwestycyjne     3 772 337,22        2 281 554,47 60,48% 

 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 

finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z 

realizacją zadań jst, w tym: 

 

    1 368 455,21 

 

         825 324,13 

 

60,31% 

   - wydatki o charakterze dotacyjnym na    

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

       140 000,00          140 000,00 100,00% 

 Inne dotacje        359 566,37          350 466,21   97,47% 

                               RAZEM  44 162 546,49     38 337 610,26   86,81% 
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Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/290/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r. w budżecie na 2020 rok 
wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie 346.722,39 zł,  
z czego 120 147,25 zł stanowiły wydatki majątkowe. Zadania te wykonano w 98,56 %. 

Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w roku 2020  stanowi załącznik do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2020 rok. 
Przykładowe zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego to: 

▪ utrzymanie terenów zielonych w sołectwach   wydano łącznie  64.562,91 zł 
▪ remonty i doposażenie świetlic wiejskich   wydano łącznie  97.848,89 zł 
▪ organizacja imprez i uroczystości wiejskich   wydano łącznie  32.546,02 zł 

▪ doposażenie placów zabaw i boisk              wydano łącznie              108.606,05 zł 

Na uwagę zasługuje też wspólne przedsięwzięcie dwóch sołectw (Chróściny i Mechnic) – przebudowa remizy 
OSP Chróścina – wkład sołectw to łącznie 15.000 zł. 

 

STRUKTURA WYDATKÓW 

UG       
29,90 % 

Rolnictwo i łowiectwo 792 171,61  2,07% 

Transport i łączność 1 426 886,15  3,72% 

Gospodarka mieszkaniowa 151 601,38  0,40% 

Działalność usługowa 55 105,52  0,14% 

Administracja publiczna (bez GZEASiP) 3 771 526,01  9,84% 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

79 455,19  0,21% 

Obrona narodowa 449,61  0,00% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  622 629,78  1,62% 

Obsługa długu publicznego 256 528,07  0,67% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2 520 557,03  6,57% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 044 192,30  2,72% 

Kultura fizyczna 740 067,13  1,93% 

GZEASiP 
38,65 % 

Administracja publiczna (GZEASIP) 897 605,14  2,34% 

Oświata i wychowanie 13 247 287,89  34,55% 

Edukacyjna opieka wychowawcza 673 538,31  1,76% 

OPS     
31,45 % 

Ochrona zdrowia 69 454,56  0,18% 

Pomoc społeczna  1 755 314,74  4,58% 

Rodzina (w tym Publiczny Żłobek: 560.623,10 zł) 10 233 239,84  26,69% 

OGÓŁEM WYDATKI, w tym: 38 337 610,26  100,00% 
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Wydatki majątkowe stanowiły w 2020 roku 9,02 % ogółu wydatków i zostały zrealizowane  
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:  

Nazwa zadania Wykonanie w zł % 

Oświata 1 154 118,57 33,38 

Drogi 1 051 724,64  30,42 

Ochotnicze straże pożarne 310 255,81  8,97 

Obiekty sportowe  264 680 ,80  7,66 

Dotacje do wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie 

Dabrowa 

220 539,79  6,38 

Uzbrojenie terenów budowlanych i zakupy nieruchomości gruntowych 162 631,38 4,70 

Place zabaw i tereny rekreacyjne oraz świetlice 146 854,00 4,25 

Administracja 94 282,37 2,73 

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy 52 257,99 1,51 

OGÓŁEM wydatki inwestycyjne: 3 457 344,81 100,00 
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Nadwyżka finansowa: 

Rok 2020 zamknięto nadwyżką w wysokości 1.990.796,65 zł. 

Zobowiązania finansowe: 

Zobowiązania Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 11.344.601,97 zł. 
Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, a także żadnych 
umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów  
o partnerstwie publiczno - prywatnym. 
O umorzenia podatkowe w 2020 roku wnioskowały wyłącznie osoby fizyczne. Podatnikom umorzono 
zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 892,00 zł. 

 

Skutki COVID: 

Uszczuplenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło zaledwie 2,85 % co daje 
kwotę 229.384,00 zł. Pozytywnie rozpatrzono dwa wnioski o umorzenie zaległości podatkowych spowodowanych 
pandemią na łączną kwotę 638,00 zł oraz zastosowano zwolnienie z najmu na kwotę 50,00 zł. 

Wszystkie jednostki budżetowe gminy skorzystały ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, 
kwiecień i maj, co dało zwroty w wysokości: 

− UG:     98.825,49 zł 

− GZEASiP:   51.950,35 zł 

− Szkoły:  310.377,78 zł 

− Przedszkola: 158.621,38 zł 

− OPS:    31.575,08 zł 

− Żłobek:      20.647,03 zł 

Szkoły w Chróścinie, Dąbrowie i Naroku otrzymały dotacje na realizację dwóch edycji programu "Zdalna Szkoła" 
w łącznej kwocie 114.844,34 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów, tabletów i drukarek. Na zakupy i działania 
ochronne związane z epidemią COVID-19 przeznaczono środki własne w wysokości 44.798,52 zł. 

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 559.603,00 zł które zostaną 
wykorzystane na zadania inwestycyjne w 2021 roku. 
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Wybrane przedsięwzięcia   
realizowane w 2020 r. 
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Zadania – Infrastruktura drogowa 
Lp. Nazwa zadania Opis Wartość 

dofinansowania 
Wartość zadania 

w 2020 roku 
Wartość 

całkowita 

1 Przebudowa 
ul. Kwiatowej  
w Mechnicach 

Roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty 
związane z wykonaniem podbudowy jezdni, 
roboty związane z wykonaniem nawierzchni 
jezdni i poboczy, roboty wykończeniowe. 

0,00 146 346,66 146 346,66 

2 Przebudowa  
ul. Nowowiejskiej  
w Chróścinie 

Roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty 
związane z wykonaniem podbudowy jezdni, 
roboty związane z wykonaniem nawierzchni 
jezdni i poboczy, roboty wykończeniowe. 

0,00 104 970,62 104 970,62 

3 Przebudowa  
ul. Leśnej  
w Siedliskach  

Roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty 
związane z wykonaniem podbudowy jezdni, 
roboty związane z wykonaniem nawierzchni 
jezdni i poboczy, roboty wykończeniowe. 

130 614,41 333 519,89 351 519,41 

4 Przebudowa  
ul. Zielonej i Akacjowej  
w Dąbrowie   

Wykonanie dokumentacji projektowej. 0,00 25 000,00 25 000,00 

5 Przebudowa  
ul. Akacjowej  
w Mechnicach  

Aktualizacja dokumentacji projektowej. 0,00 4 500,00 10 650,00 

6 Przebudowa 
ul. Klasztornej  
w Chróścinie 

Wykonanie dokumentacji projektowej. 0,00 18 450,00 18 450,00 

7 Przebudowa  
ul. Zielonej w Chróścinie 

Wykonanie dokumentacji projektowej. 0,00 6 150,00 6 150,00 

  Przebudowa  
ul. Na Grobli w Karczowie 

Wykonanie dokumentacji projektowej. 0,00 8 610,00 8 160,00 

8 Przebudowa  
ul. Miodowej  
w Karczowie 

Wykonanie dokumentacji projektowej. 0,00 5 563,00 5 563,00 

9 Remont ul. Krótkiej  
i ul. Młyńskiej  
w Niewodnikach 

Oczyszczenie nawierzchni oraz uzupełnienie 
podbudowy, nałożenie nakładki asfaltowej  
o grubości 5 cm . 

0,00 67 091,83 67 091,83 

10 Remont ul. Krótkiej  
w Mechnicach 

Oczyszczenie nawierzchni oraz uzupełnienie 
podbudowy, nałożenie nakładki asfaltowej o 
grubości 5 cm, naprawa chodnika.  

0,00 21 338,83 21 338,83 

11 Przebudowa  
ul. Kolejowej wraz ze 
ścieżką pieszo - 
rowerową, parkingiem 
zadaszonym dla rowerów 
i miejscem parkingowym 
dla samochodów,  a także 
oświetleniem  
w miejscowości Dąbrowa 

Wykonanie dokumentacji projektowej. 0,00 48 605,00 48 605,00 

12 Przebudowa ul. Wiejskiej 
w Karczowie 

Aktualizacja dokumentacji projektowej. 0,00 35 000,00 35 000,00 

  Razem infrastruktura 
drogowa 

  130 614,41 825 145,83 849 295,83 

W roku 2020 r. przebudowano  2.021 m dróg gminnych. 
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Zadania – Ochrona Środowiska 

Lp. Nazwa zadania Opis Wartość 
dofinansowania 

Wartość zadania 
w 2020 roku 

Wartość 
całkowita 

1 Szlakiem Odry - ochrona 
zagrożonych gatunków  
i odtwarzanie siedlisk  
w Gminie Dąbrowa. 

Park Niewodniki wykonano w roku 2019 
pozostałe działania zaplanowane do 
wykonania w 2021 i 2022 r.  
(Park w Żelaznej, Aleja Lipowa w Naroku, 
rewitalizacja Glinianek w Dąbrowie). 

1 089 296,81 0,00 1 282 296,81 

2 Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Skarbiszowie. 

Zadanie obejmuje wykonanie  
w Skarbiszowie 7.805 km sieci 
kanalizacyjnej wraz z 77 przyłączami 
kanalizacyjnymi oraz liczbą planowanych 
odbiorców wynoszącą 313 osób. 
W związku z potrzebą aktualizacji 
dokumentacji technicznej rozpoczęcie 
budowy kanalizacji planowane jest  
w latach 2021 i 2022 

1 993 518,00 4 305,00 
wydatki na 

dokumentację  

3 916 498,13 

3 Budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów  
w Karczowie. 

W 2020 r. trwały prace związane  
z opracowaniem dokumentacji 
przetargowej. Zadanie zaplanowane do 
realizacji w 2021 oraz 2022 

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

4 Wymiana źródeł ogrzewania 
na ekologiczne w gminie 
Dąbrowa - działania 
pilotażowe. 

Gospodarstwa domowe otrzymują 
dofinansowanie do wydatków, 
koniecznych do realizacji inwestycji 
związanej z wymianą starego źródła ciepła 
na ekologiczne. 

718 527,01 186 728,85 2 113 314,75 

5 Wymiana źródeł ogrzewania 
na ekologiczne w gminie 
Dąbrowa - etap II. 

Gospodarstwa domowe otrzymują 
dofinansowanie do wydatków, 
koniecznych do realizacji inwestycji 
związanej z wymianą starego źródła ciepła 
na ekologiczne. 

587 741,62 70 297,33 1 728 651,82 

6 Wykonanie projektu 
przyłącza gazowego do 
budynku administracyjnego 
przy Pl. Powstańców Śl. 2  
w Dąbrowie. 

Opracowanie projektu przyłącza gazowego. 0,00 5 790,00 5 790,00 

7 Wykonanie przyłącza 
gazowego do budynku przy 
ul. Opolskiej 37 w Żelaznej. 

Wykonanie przyłącza gazowego. 0,00 23 616,00 23 616,00 

  Razem ochrona środowiska   5 389 068,01 290 737,18 10 246 619,99 
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Zadania – Infrastruktura społeczna 

LLp. Nazwa zadania Opis Wartość 
dofinansowani

a 

Wartość 
zadania  

w 2020 roku 

Wartość 
całkowita 

1 Przebudowa wnętrza 
świetlicy wiejskiej 
w Lipowej - umowa  
z dnia 03.08.2020 r. 

Wyburzenie ścian, budowa nowych ścianek, 
wykonanie posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych 
oraz wejściowych, remont łazienek, remont kuchni 
oraz wyposażenie kuchni w nowe meble i sprzęty.  
Zadanie wykonane zostanie w 2021 r. 

156 317,00 0,00 255 000,00 

2 Budowa Rolkowiska  
i Skateparku  
w miejscowości 
Dąbrowa – zadanie 
realizowane we 
współpracy z KS 
Dąbrowa. 

Dotacja na budowę Rolkowiska  
w wysokości 140.000 zł i zakup urządzeń do 
Skateparku za 80.000 zł.  
Na budowę Rolkowiska Stowarzyszenie 
Sympatyków Kultury Fizycznej KS Dabrowa 
pozyskało 300.000 zł ze środków PROW. 

0,00 220 000,00 220 000,00 

3 Wymiana pokrycia 
dachu na budynku 
świetlicy wiejskiej  
w Dąbrowie. 

Rozbiórka starego pokrycia dachowego, montaż 
ołacenia wraz z nowym pokryciem  
z blachodachówki , wykonanie obróbek 
blacharskich. 

0,00 33 971,15 33 971,15 

4 Zakup średniego 
samochodu ratowniczo 
gaśniczego dla OSP 
Chróścina. 

Dotacja na wkład własny dla OSP Chróścina. 
Wartość samochodu to 784.986. OSP Chróścina na 
zakup samochodu pozyskała dofinansowanie z 
KSRG oraz WFOŚiGW oraz Komendy Głównej PSP. 

0,00 224 986,00 224 986,00 

5 Przebudowa remizy  
OSP Chróścina. 

Przebudowa wjazdu, montaż nowej bramy, 
wykonanie nowej posadzki. 

0,00 25 268,81 25 268,81 

6 Zakup sprzętu 
ratowniczego oraz 
sprzętu hydraulicznego 
do ratownictwa 
technicznego dla OSP 
Dąbrowa. 

Dotacja na wkład własny dla OSP Dąbrowa.  0,00 50 000,00 50 000,00 

7 Modernizacja systemu 
grzewczego w świetlicy 
wiejskiej w Naroku. 

Montaż grzejników wraz z wykonaniem instalacji 
wewnętrznej, podłączenie do istniejącej instalacji 
na pierwszym piętrze.  

0,00 11 000,00 11 000,00 

8 Rewitalizacja 
zabytkowej części wsi 
Ciepielowice. 

Opracowanie dokumentacji projektowej. 0,00 20 000,00 20 000,00 

  Razem infrastruktura 
społeczna 

  156 317,00 551 254,81 840 225,96 

 

 

 

 

 

Dąbrowa, Wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej 

 

Budowa Rolkowiska i Skateparku w miejscowości Dąbrowa 
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Zadania – Edukacja 

Lp. Nazwa zadania Opis Wartość 
dofinansowa

nia 

Wartość 
zadania 

 w 2020 roku 

Wartość 
całkowita 

1 Rozbudowa  
i przebudowa 
budynku 
przedszkola  
w Chróścinie przy 
ulicy Kościelnej 19. 

Rozbudowa oddziału przedszkolnego w zakresie 
dobudowy 1 sali edukacyjnej z dociepleniem, 
przebudowa toalet z uwzględnieniem potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami. Montaż systemu 
wentylacji (dofinansowanie uzyskane z Projektu 
"Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2") 

98 000,00 460 479,34 480 479,34 

2 Zmiana 
przeznaczenia 
części budynku 
byłego Publicznego 
Gimnazjum w 
Żelaznej na 
przedszkole. 

Przebudowa pomieszczeń, utworzenie 
przestronnych sal dla dzieci, jadalni, remont 
sanitariatów, remont instalacji. 

500 000,00 586 661,73 600 862,80 

3 Remont 
pomieszczeń 
budynku tzw. 
„małej szkoły”  
(KL. I-III)  
w Chróścinie. 

Remont pomieszczeń klasowych, wymiana 
wykładzin, malowanie ścian i stolarki drzwiowej, 
wykonanie nowych toalet na parterze budynku, 
zakup nowych mebli i tablic lekcyjnych. 

0,00 57 955,68 57 955,68 

3 Naprawa 
ogrodzenia boiska 
"Orlik"  
w Chróścinie . 

Wymiana uszkodzonych profili oraz naciągnięcie 
nowej siatki. 

0,00 16 605,00 16 605,00 

4 Przebudowa 
odwodnienia sali 
gimnastycznej  
w Dąbrowie. 

Wymiana odcinka kanalizacji służącej do 
odwodnienia sali gimnastycznej. 

0,00 41 331,82 41 331,82 

5 Budowa sali 
gimnastycznej przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej  
w Naroku. 

Opracowanie dokumentacji projektowej. 0,00 60 000,00  60 000,00 

6 Wsparcie edukacji 
przedszkolnej  
w Aglomeracji 
Opolskiej - studia 
podyplomowe dla 
nauczycieli. 

Doskonalenie i kształcenie nauczycieli ośrodków 
wychowania przedszkolnego, studia 
podyplomowe dla 7 nauczycieli przedszkoli. 
(Projekt "Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2") 

40 000,00 10 200,00     40 000,00 

7 Wspieranie 
rozwijania 
zainteresowań 
uczniów przez 
promocję 
czytelnictwa dzieci 
i młodzieży. 

Doposażenie szkolnych bibliotek, zaktualizowanie 
zbiorów lektur obowiązkowych, uatrakcyjnienie 
księgozbiorów o nowości wydawnicze dla dzieci  
i młodzieży. (Projekt "Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa" - PSP Dąbrowa i PSP Chróścina). 

24 000,00 30 048,40     30 048,40 

8 Wsparcie 
kształcenia 
ogólnego  
w szkołach 
podstawowych. 

Wsparcie szkół podstawowych w prowadzeniu 
nauki zdalnej. Aglomeracja Opolska przekazała 
nauczycielom 22 komputery wraz  
z oprogramowaniem (Projekt "Kreatywna 
Opolszczyzna - program twórczych metod 
kształcenia w szkołach" - PSP Dąbrowa, PSP 
Chróścina, PSP Narok) 

56 620,72 54 620,72     54 620,72 
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9 Zapewnienie 
szkołom 
szerokopasmoweg
o dostępu do 
Internetu. 

Internet dla szkół o przepustowości 
przekraczającej 100 Mb/s. Do programu 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zapewniającej 
bezpłatny Internet dla szkół przystąpiła PSP 
Chróścina i PSP Narok.  
(Projekt: "Ogólnopolska Sieć Edukacyjna") 

Wykonywanie zadań przez operatora OSE 
finansowane jest ze środków budżetu państwa lub z 

budżetu środków europejskich. 

10 Wsparcie uczniów 
w zdalnych 
zajęciach 
lekcyjnych. 

Naukowa i Akademicka Sieć komputerowa - 
Państwowy Instytut Badawczy wyposażyła PSP 
Dąbrowa i PSP Chróścina w 50 szt.  Pakietów 
Multimedialnych (tablet, klawiatura i akcesoria) - 
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (po 25 na 
jednostkę). 

48 523,50 48 523,50     48 523,50 

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

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

Projekt 
zrealizowany i 
dofinansowany 
przez WZLZS w 
Opolu 

10 200,00 10 200,00 

12 Ochrona 
bioróżnorodności 
wzdłuż pasa Odry. 

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

3 320,00 1 242,00     6 840,00 

13 Pomoc JST  
w usuwaniu 
skutków zdarzeń 
losowych w 
budynkach szkół 
publicznych. 

Zwiększenie części oświatowej subwencji  
w 2020 r. na pokrycie kosztów usunięcia skutków 
zalania pomieszczeń budynku PSP Dąbrowa  
wraz z halą sportową. 

23 902,00 47 805,00     47 805,00 

14 500+ dla 
nauczycieli. 

Zwrot kosztów zakupu sprzętu elektronicznego 
ułatwiającego prowadzenie zdalnych zajęć dla 
dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych. 

33 000,00 33 000,00     33 000,00 

15 Wsparcie uczniów 
i nauczycieli  
w systemie 
kształcenia 
zdalnego.  

Zakup 19 laptopów i 18 drukarek dla uczniów  
i nauczycieli szkół podstawowych. (PSP Dąbrowa: 
17 laptopów i 5 drukarek, PSP Chróścina: 1 laptop 
i 12 drukarek, PSP Narok: 1 laptop i 1 drukarka -
program: "Zdalna Szkoła"). 

59 844,50 59 844,50     59 844,50 

16 Wsparcie uczniów i 
nauczycieli  
w systemie 
kształcenia 
zdalnego.  

Zakup 21 laptopów wraz z myszami dla uczniów i 
nauczycieli. (PSP Dąbrowa - 3, PSP Chróścina 13, 
PSP Narok - 5 - program: "Zdalna Szkoła +") 

54 999,84 56 511,84     56 511,84 

  Razem edukacja   940 210,56 1 575 029,53 1 644 627,88 

Remont pomieszczeń budynku tzw. „małej szkoły” (KL. I-III)  
w Chróścinie 

 

Przekazanie sprzętu do kształcenia zdalnego. 

 



 

 

35 

 

Wybrane przedsięwzięcia  

Podsumowanie 

Lp. Nazwa zadania Wartość 

dofinansowania 

Wartość 

zadania w 2020 

Wartość 

zadania 

1 Infrastruktura drogowa 130 614,41 825 145,83 849 295,83 

2 Ochrona Środowiska 5 389 068,01 290 737,18 10 246 619,99 

3 Infrastruktura Społeczna 156 317,00 551 254,81 840 225,96 

4 Edukacja  940 210,56 1 575 025,53 1 644 627,88 

 Razem 6 616 209,98 3 242 167,35 13 580 769,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żelazna, przedszkole 

 

Publiczne Przedszkole w Chróścinie, remont pomieszczeń 
sanitarnych 

 
Wsparcie nauczycieli w systemie kształcenia zdalnego 

 

Chróścina, przedszkole 
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Przedsięwzięcia remontowo inwestycyjne prowadzone przez inne podmioty na terenie  
Gminy Dąbrowa 

  

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok  

 

W latach 2019 - 2020 realizowana była "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok   

od km  8+600 do km 10+555". Gmina Dąbrowa przekazała na ten cel środki w wysokości : 

 

2019 150.000,00 zł 

2020 250.000,00 zł  

 

Całkowita wartość  inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich to 10.767.401,49 zł  

Zadanie obejmowało między innymi: 

▪ rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 459 na długości 1,9 km, 

▪ budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego, 
▪ przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową, 
▪ przebudowę około 80 istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych na poszczególne posesje, 
▪ przebudowę/budowę przydrożnych rowów odwadniających i przepustów pod drogami, 
▪ budowę zatok autobusowych oraz 5 przejść dla pieszych z oświetleniem oraz innych elementów 

bezpieczeństwa ruchu (bariero-poręcze, kocie oczka), 
▪ budowę kanalizacji deszczowej 
▪ budowę zbiornika gromadzącego deszczówkę, 
▪ budowę oświetlenia w miejscach wymaganych w związku z przebudową drogi, 

Otwarcie drogi po przeprowadzonej modernizacji miało miejsce : 17.07.2020 

 

 

 

Narok, droga wojewódzka nr 459 

 

 

Narok, otwarcie drogi wojewódzkiej nr 459 
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2. Przebudowa przejścia dla pieszych  ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice 

W 2020 r. przebudowane zostało przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435  
w Mechnicach przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (na granicy z miejscowością Chróścina). 

Wartość zadania to 31.000,00 zł, z czego Gmina Dąbrowa przekazała na ten cel dotację w wysokości 15.899,84 zł. 
co stanowi 50% wartości zadania. 

 

3. Przebudowa mostu w Niewodnikach 

W 2020 r. w Niewodnikach przeprowadzono  prace dotyczące przebudowy obiektu mostowego.  
W miejsce starej, pochodzącej z lat 60 – tych ubiegłego wieku konstrukcji powstał nowoczesny most. Prace były 
realizowane na drodze wojewódzkiej 459. W ramach zadania wykonane zostały roboty mostowe, które 
obejmowały wykonanie przęsła płytowego o długości 12,15 m i szerokości 10,70 m. Została wydzielona jezdnia  
o szerokości 7,0 m ograniczona krawężnikami oraz chodnik o szerokości użytkowej 1,5 m. Nowy most ma ponad 
20 metrów, a jego nośność wytrzyma nawet 50 ton.  

Most w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 459 w Niewodnikach to inwestycja na poziomie prawie  
1,9 miliona złotych, z czego Samorząd Województwa Opolskiego pozyskał 947 tyś. zł na ten cel z rezerwy Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa (subwencja mostowa) - inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Opolu. 

 

4. Modernizacja Polderu Żelazna 

Celem modernizacji polderu „Żelazna” jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej.  
W dniu 2 grudnia 2020 roku została podpisana umowa na prace związane z realizacją tego zadania.  

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

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

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

Poprzez realizację zadania zwiększy się ochrona przeciwpowodziowa ludności i mienia na terenie województwa 
opolskiego.  

Polder Żelazna powstał przed 1939 rokiem. Obecnie wymaga przeprojektowania i przebudowy,  
aby zapewnić ochronę przed powodziami od strony rzeki Odry.  

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

Opracowane na podstawie informacji zamieszczonej na stronie : https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1502-
modernizacja-polderu-zelazna-zwiekszy-ochrone-przeciwpowodziowa-opola. 

 

5. Poszerzenie koryta Dożyny na odcinku 9 km (Narok, Skarbiszów, Karczów) 

21.12.2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu zakończyło prace na 
terenie Gminy Dąbrowa związane z konserwacją rzeki Dożyna. Usunięto m.in. tamy bobrowe oraz zwrócono się 
do Lasów Państwowych o usunięcie zatorów z powalonych drzew, konarów i gałęzi w leśnych obszarach m. Narok. 
Na terenie naszej gminy prace wykonano na odcinku 9 km, w miejscowościach Narok, Skarbiszów i Karczów.  
W ten sposób znacząco podniesiono poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców gminy. 
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6. Rozbudowa sieci gazowej 

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

W 2020 r. Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. realizowała rozbudowę sieci gazowej w miejscowości Żelazna oraz 
Dąbrowa.   

Z informacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym wynika, że na dzień 
31.12.2020r. na obszarze Gminy Dąbrowa zostało wybudowanych 182 przyłączy gazowych, w tym 179  
do budynków mieszkalnych.  

 

7. Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław na terenie Gminy Dąbrowa 

W grudniu 2020 roku, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. zakończył budowę gazociągu 
Zdzieszowice – Brzeg będącego drugim odcinkiem gazociągu Zdzieszowice – Wrocław oraz rozpoczął jego 
użytkowanie. Gazociąg posadowiony na terenie Gminy Dąbrowa ma długość około 6,4 km i przechodzi przez teren 
miejscowości Skarbiszów i Karczów. Prace realizowane były  w latach 2019-2020. 

Na trasie powstałego gazociągu zostały wybudowane układy zaporowo – upustowe w 6 miejscowościach. 
Gazociągi te stanowią istotny element gazowego Korytarza Północ – Południe, w ramach którego wybudowanych 
zostanie kilkanaście gazociągów, w tym interkonektor gazowy ze Słowacją. Efektem inwestycji będzie 
wzmocnienie bezpieczeństwa przesyłu gazu ziemnego oraz zapewnienie zwiększonych ilości dostaw paliwa 
gazowego do odbiorców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.   

 
8.     Budowa obwodnicy Niemodlina 

W 2020 r. rozpoczęły się prace związane z realizacja zadania „Budowa Obwodnicy  
m. Niemodlin w ciągu DK 46”. Inwestycję prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad.  
W związku pracami budowlanymi wystąpiły utrudnienia komunikacyjne w obrębie miejscowości Prądy. Droga 
Wojewódzka 435 została zamknięta na wysokości miejscowości Sosnówka. Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji to październik 2021 r. 

 Nowa obwodnica Niemodlina poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także wydłuży zjazd  
z węzła autostradowego na drogę wojewódzką 435 o około 4 km. 

 

9.     Budowa światłowodu 

W roku 2020 firma Multiplay rozpoczęła inwestycję w postaci budowy infrastruktury Internetu 
szerokopasmowego. W pierwszym etapie realizacja objęła zasięgiem miejscowości Dąbrowa, Chróścina, 
Mechnice, Karczów, Skarbiszów, Ciepielowice. W miejscowościach Prądy, Siedliska, Narok, Niewodniki,  Żelazna 
rozpoczęto prace projektowe. Uruchomienie usługi dostępu do Internetu światłowodowego dla 
mieszkańców  przewidziano na 2021 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budowa światłowodu 

 

 

Budowa obwodnicy Niemodlina 
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Wnioski o dofinansowanie przygotowane w 2020 roku  
do realizacji w najbliższych latach - znajdujące się w trakcie oceny.  
 

Lp. Nazwa projektu Wartość projektu Wartość 
dofinansowania 

Źródło 
finansowania 

/Uwagi 

Data złożenia 
wniosku o 

dofinasowanie 

1 Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w gminie 
Dąbrowa (budynek Urzędu Gminy 
oraz budynek po byłym 
gimnazjum - obecnie Publicznego 
Żłobka w Żelaznej). 

1 738 046,91          1 199 947,58     RPO WO 06.08.2020 

2 Przebudowa ul. Kolejowej  
w Dąbrowie. 

      1 623 828,95     ustalana w 
trakcie oceny 

wniosku 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

07.08.2020 

3 Przebudowa ul. Wiejskiej  
w Karczowie. 

       1 324 807,47     ustalana w 
trakcie oceny 

wniosku 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

07.08.2020 

4 Przebudowa ul. Zielonej 
i Akacjowej w Dąbrowie. 

          878 483,63                 558 979,00     PROW 04.12.2020 

5 Budowa drogi wewnętrznej 
dojazdowej do gruntów rolnych 
na odcinku Karczów – 
Ciepielowice. 

          793 536,32              448 500,00     FOGR 30.12.2020 

6 Budowa sali gimnastycznej przy 
szkole podstawowej w Naroku 
wraz z szatnią.  

3 319 674,21 990 000,00 Ministerstwo 
Sportu  

i Turystyki 

30.04.2020 

7 Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych. 

           559 603,00              559 603,00     środki rządowe 
na inwestycje 

gminne 

- 

  RAZEM        10 237 980,49            3 757 029,58         

 

Deklaracje udziału w projektach 

 

 

Lp. Nazwa projektu Wartość dofinansowania Źródło finansowania Źródło 
finansowania/Uwagi 

Data złożenia 
wniosku o 

dofinansowanie 

1. Op@lskie dla 
podstawówek – 
zdalne 
nauczanie 
zbliża! 

Projekt realizowany przez 
Samorząd Województwa 

Opolskiego wraz z Regionalnym 
Zespołem Placówek Wsparcia 

Edukacji. 

104 998,95 35 laptopów dla szkół 23.11.2020 

2. Szkolny Klub 
Sportowy. 

Projekt realizowany przez  
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS. 

wkład 
pozafinansowy 

Gminy 
udostępnienie bazy 

sportowej 

          104 998,95     01.12.2020 

3. Umiem pływać. Projekt realizowany przez  
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS. 

wkład finansowy 
Gminy 10.800zł 

          104 998,95     06.12.2020 
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Wsparcie przedsiębiorczości 
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Działania Gminy Dąbrowa związane ze wspieraniem działalności gospodarczej 

 

STERFA INWESTYCYJNA DĄBROWA  

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

Zmiana zakłada zwiększenie obszaru terenów 
inwestycyjnych o około 160 ha położonych 
bezpośrednio przy drodze krajowej 46. 

Kluczową sprawą jest uzyskanie zgody Ministerstwa 
Rolnictwa na wprowadzenie planowanych zmian.  
Jest to proces długotrwały – opiniowanie dokumentu 
trwało przez cały 2020 r.. Pozytywną decyzję  
w tej sprawie gmina otrzymała w marcu 2021 r.  

Liczymy na to, że po uchwaleniu nowego planu w strefie inwestycyjnej powstaną, nowe podmioty gospodarcze. 

 

TEREN INWESTYCYJNY SKARBISZÓW 

W 2020 r. Rada Gminy Dąbrowa wyraziła zgodę  
na sprzedaż działki w Skarbiszowie o powierzchni  
1,91 ha.  Przetarg odbędzie się w maju 2021 r. 

Jest to doskonały teren pod rozwój działalności 
gospodarczej, bardzo dobrze skomunikowany, leżący 
przy drodze krajowej 94. 

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

 

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓLPRACY z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną   

W 2020 r. podpisano porozumienie z „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu w celu promowania 
potencjału i ofert inwestycyjnych gminy, pozyskiwania inwestorów oraz stymulowania rozwoju gospodarczego 
gminy Dąbrowa.  

 

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE OPOLSKIM  

W 2020 r. pracownicy urzędu Gminy Dąbrowa nadal uczestniczyli w projekcie „Standardy obsługi inwestora  
w samorządzie opolskim” 

 

LICZBA WPISÓW W CEiDG 

W 2020 r.  w Gminie Dąbrowa funkcjonowało 421 podmiotów gospodarczych (informacja według wpisów dla 
głównego miejsca wykonywania działalności). 

Liczba wpisów w Centralnej Ewidencji i Działalności 
Gospodarczej 

2018 2019 2020 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej 10 10 9 

Podmiot aktywny 434 437 421 
Podmiot zawieszony 48 62 58 
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Planowanie przestrzenne 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.  

 

▪ Na terenie Gminy Dąbrowa obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dąbrowa zaktualizowane uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Nr XXI/186/20  

Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 roku.  

Zmiana studium dotyczyła głównie obrębu wsi Ciepielowice, prace nad przygotowaniem tego dokumentu 

obejmowały okres 2018-2020 (do zmiany studium przystąpiono w 2017 r.).  

 

▪ W związku z  toczącymi się postępowaniami związanymi z rozbudową mieszkalnictwa jednorodzinnego 

oraz zainteresowaniem inwestorów gruntami na terenie gminy zachodzi konieczność dalszej aktualizacji 

dokumentu. 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.  

Na terenie gminy obowiązuje 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
wraz ze zmianami o łącznej powierzchni ok. 159 ha, co stanowi zaledwie 1,4 % powierzchni gminy.  

W roku 2020 roku w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego: 

▪ trwały prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla miejscowości Ciepielowice – pow. 431,03 ha - dokument planuje się przyjąć w 2021 r. 

▪ trwały prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obrębie wsi  Narok – pow. 1.724,54 ha - dokument planuje się przyjąć w 2021 r. 

▪ trwały prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów – pow. 140 ha - dokument planuje 
się przyjąć w 2021 r. 

 

W związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego dla większości terenów gminy,  wydaje się 
decyzje o warunkach zabudowy. 

Niewielki obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego powoduje,  
że w 2020 roku wydano 109 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:  

decyzje o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną   88 

(w tym 13 decyzji na rozbudowę i przebudowę budynków mieszkalnych) 

 

decyzje o warunkach zabudowy pod zabudowę usługową     8 

decyzje o warunkach zabudowy pod zabudowę zagrodową     5 

decyzje o warunkach zabudowy dla innego rodzaju zabudowy                    8 

w tym zabudowy gospodarczej.  

 

W związku z intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy w 2020 roku zostało 
wydanych 26 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, rozbudowę i przebudowę 
infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (w miejscowościach 
skanalizowanych), sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej.  

Wydano również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: na rewitalizację zabytkowej 
części wsi Ciepielowice, rozbudowę budynku OSP Chróścina z przebudową wjazdu  
do budynku, utworzenie parku w Żelaznej w ramach zadania „Ochrona różnorodności biologicznej” oraz decyzje 
na rozbudowę wiaty biesiadnej w miejscowości Mechnice.  



 

 

44 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROJEKT „PRZESTRZEŃ GMINNA – LOKALNA WARTOŚĆ”  

Gmina Dąbrowa w 2019 r. uzyskała grant w wysokości 50.000 zł na realizację konsultacji społecznych  na 

działania w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach projektu „PRZESTRZEŃ GMINNA 

– LOKALNA WARTOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Fundację Promocji Gmin 

Polskich w Warszawie. Instytucją zarządzająca projektem jest Ministerstwo Rozwoju. 

W ramach grantu w 2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa  

w obrębie wsi Narok, które polegały na przeprowadzeniu: badania ankietowego (ankieta internetowa), 

spotkania otwartego, spotkania konsultacyjnego oraz spaceru badawczego.  

Celem konsultacji społecznych było włączenie mieszkańców gminy w proces planowania przestrzennego, 

edukowanie społeczeństwa w sprawach zagospodarowania przestrzennego, usprawnienie dialogu społecznego; 

lepsze poznanie potrzeb mieszkańców i potencjalnych inwestorów, lepsze dopasowanie rozwiązań planistycznych 

do oczekiwań społecznych, zwiększenie akceptacji społecznej dla prowadzonych prac projektowych, pozyskanie 

społecznego zrozumienia dla projektowanych rozwiązań.  

Konsultacje społeczne pozwoliły zebrać szczegółowe informacje na temat potrzeb i opinii mieszkańców,  

a przede wszystkim przybliżyć mieszkańcom procedurę planowania przestrzennego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

System ułatwia dostęp do 
elektronicznych rejestrów dokumentów 
planistycznych. 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 

Sieć drogowa w Gminie Dąbrowa: 

1. Drogi krajowe  20,241 km     (DK 46, DK 94 i  autostrada A4) 

2. Drogi wojewódzkie  24,178 km    (Nr 435, 459,464)  

3. Drogi powiatowe  28,203 km    (Nr 1719, 1720, 1756, 1759,1760, 1761, 1769) 

4. Drogi gminne   17,369 km     

 

Przez teren Gminy Dąbrowa przebiega autostrada A4. 

Długość ścieżek  rowerowych      2,9 km (Mechnice 1 km, Narok 1,9 km) 

Długość szlaków  rowerowych      68 km. 

 

W roku 2020 zostało przebudowanych / wyremontowanych  

 

• dróg gminnych publicznych i wewnętrznych 2.021 m 
• dróg wojewódzkich    1.955 m    (Narok 1.955 m – zakończenie inwestycji z lat 2019-2020) 

• 1 obiekt mostowy – most w Niewodnikach DW 459 nośność do 50 t 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewodniki, przebudowa mostu 

 

Narok, otwarcie drogi wojewódzkiej nr 459 

 

Mechnice, ul. Kwiatowa 

 

Siedliska, ul. Leśna 
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Ochrona środowiska 
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Działania związane z ochroną środowiska należą obecnie do najważniejszych zadań realizowanych  
przez samorząd. 

Jakość naszego życia i zdrowie społeczeństwa zależą od czystego środowiska, powietrza i wody, 
wolnych od zanieczyszczeń oraz właściwego utrzymania zasobów naturalnych. 

Zrównoważony rozwój stał się priorytetowym celem dla Gminy Dąbrowa. 

 

 

Działania podejmowane przez Gminę w 2020 w zakresie ochrony środowiska: 

 

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

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

GMINY  

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

wartość zadania                    1.282.296,81 zł 

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

 

W ramach projektu zostaną wykonanie następujące zadania : 

▪ sporządzona zostanie inwentaryzacja przyrodnicza i ekofizjografia  Gminy Dąbrowa.  

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

wyniesie 78.114,00 zł.  

▪ Gmina Dąbrowa otrzyma refundację wydatków poniesionych na wykonanie Parku  

w Niewodnikach. Na zrealizowanie tej inwestycji wydatkowano w 2019 r. 482.117,08 zł,  

z czego otrzymamy refundację poniesionych wydatków w wysokości 364.195,88 zł. 

▪ rewitalizacja dawnego wyrobiska gliny w Dąbrowie – w roku 2021 

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

łąkowej, montaż infrastruktury edukacyjnej, małej architektury oraz budek lęgowych dla nietoperzy. 

kwota z wniosku: 185.082,66 zł,  dofinansowanie: 157.294,76 zł 

▪ rewitalizacja Alei Lipowej w Naroku wraz z terenem przyległym – w roku 2021 

zadanie obejmuje: prace przygotowawcze, nasadzenia drzew i krzewów, prace pielęgnacyjne  

alei lipowej, montaż infrastruktury edukacyjnej i małej architektury. 

kwota z wniosku: 134.605,37 zł, dofinansowanie: 114.414,56 zł 

▪ budowa parku w Żelaznej - w roku 2022 

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

odmulanie zbiornika i montaż infrastruktury edukacyjnej oraz obiektów małej architektury. 

kwota z wniosku: 359.443,24 zł  dofinansowanie: 305.526,75 zł 

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

Kwota z wniosku: 11.999,84 dofinansowanie: 10.199,86 zł  

 

Działania związane z ochroną środowiska należą obecnie do najważniejszych zadań realizowanych  
przez samorząd. 

Jakość naszego życia i zdrowie społeczeństwa zależą od czystego środowiska, powietrza i wody, 
wolnych od zanieczyszczeń oraz właściwego utrzymania zasobów naturalnych. 

Zrównoważony rozwój stał się priorytetowym celem dla Gminy Dąbrowa. 
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2. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO - Ochrona BIO w Mieście Opolu” 

– bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. 

 

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

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

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

 

Gmina Dąbrowa, jako partner projektu:  

▪ zapewnia udział szkół w projekcie, a także transport uczestników na zaplanowane spotkania, 

▪ uczestniczy i wspiera lidera w organizacji konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli , które odbywają 

się na terenie Gminy Dąbrowa celem m.in. odwiedzenia Borów Niemodlińskich, 

▪ promuje projekt poprzez informacje i zdjęcia na stronie Gminy i szkół uczestniczących  
w projekcie. 

 

Działania w 2020 r. 

▪ udział uczniów (PSP Narok, PSP Dąbrowa, PSP Chróścina) w warsztatach przyrodniczych – wrzesień 2020,  
▪ udział nauczycieli i przedstawicieli gminy w konferencji „Opolszczyzna i jej naturalne dziedzictwo” wraz  

z wyjazdem do Borów Niemodlińskich – październik  2020. 

 

 

3. USTANOWIENIE ZESPOŁU PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWEGO „Park w Dąbrowie” 

 Rada Gminy Dąbrowa w dniu 27 sierpnia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXI/188/20 w sprawie 
ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Park w Dąbrowie”. 

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Park w Dąbrowie” został stworzony w celu zachowania fragmentów 
krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługującego na ochronę ze względu na walory widokowe i estetyczne,  
a także ze względu na występowanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk roślin  
i zwierząt. 

„Park w Dąbrowie” zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części miejscowości Dąbrowa,  
na terenie parku zamkowego, położony jest na działce nr 443 i części działki nr 383 obręb Dąbrowa, obejmuje 
obszar ok. 20,89 ha.   

Celem uchwały było powiązanie obszarów cennych przyrodniczo z terenami służącymi rekreacji  
i czynnego wypoczynku, stworzenie miejsc i ścieżek edukacyjnych dla mieszkańców,  a także kształtowanie 
wizerunku miejscowości Dąbrowa jako miejscowości, której rozwój oparty jest na bazie zrównoważonego 
rozwoju. 
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4. ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Gmina Dąbrowa dąży do stosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej.  
Obiekty gminne wyposażone przed 2020 r. w odnawialne źródła energii to: 

• Świetlica wiejska w Ciepielowicach” : gdzie zamontowane są nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne 
o mocy 11,7 kWp wraz z instalacją umożliwiającą przekazanie nadmiaru produkowanej energii do 
sieci energetycznej. Zarządzanie i kontrola nad prawidłowym działaniem instalacji oraz ogniw 
odbywa się zdalnie poprzez sieć internetową, 

• Świetlica wiejska w Żelaznej w budynku zostały zamontowane panele fotowoltaiczne  
o mocy 3 kW. 

 

W 2020 r. w ramach prac projektowych dotyczących zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w gminie Dąbrowa” zaplanowano termomodernizację budynku Urzędu Gminy Dąbrowa oraz 
Publicznego Żłobka w Żelaznej gdzie przewidziano instalacje OZE. Na budynku urzędu planuje się montaż paneli 
fotowoltaicznych o mocy 26 kW oraz pompy ciepła o mocy 50 kW, natomiast budynek żłobka zaopatrywać  
w energię będą panele fotowoltaiczne o mocy 40 kW. 

W 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego 
całkowita wartość to 1.738.046,91 zł. 

 

5. OCHRONA POWIETRZA – DOFINANSOWANIE WYMIANY  INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ 
OGRZEWANIA 

 

5.1 W roku 2019 r. uzyskała dofinansowanie projektu pn.: „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne  
w gminie Dąbrowa etap I - działania pilotażowe” z RPO WO na lata 2014-2020.  

 

wartość zadania                                2.113.314,75 zł 

w tym dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020       718.527,01 zł 

 

W ramach projektu wymienione zostaną wysokoemisyjne źródła ogrzewania (w tym piece węglowe) 
na bardziej ekologiczne.  Umowa zawarta 20.09.2019 r. 

Liczba beneficjentów – 110 gospodarstw domowych.  

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

 

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

▪ zakup i instalacja kotła na biomasę lub kotła gazowego lub pieca/ów elektrycznych-  dotacja  
w wysokości: 34% ze środków RPO, jednak nie więcej niż 5 100,00 zł oraz 66% z Budżetu Gminy Dąbrowa, 
jednak nie więcej niż 2 000,00 zł; albo 

▪ zakup i instalacja pompy ciepła - dotacja w wysokości: 34% ze środków RPO, jednak nie więcej niż 6 800,00 
zł oraz 66% z Budżetu Gminy Dąbrowa, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł; albo 

▪ zakup i instalacja pieca elektrycznego wraz z panelami fotowoltaicznymi (minimalna moc paneli 
fotowoltaicznych – 4,81 kW)  -  dotacja w wysokości: 34% ze środków RPO, jednak nie więcej niż 10 200,00 
zł oraz 66% z Budżetu Gminy Dąbrowa, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł; albo 

▪ zakup i instalacja pompy ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi (minimalna moc paneli 
fotowoltaicznych – 4,81 kW) -  dotacja w wysokości: 34% ze środków RPO, jednak nie więcej niż 13 600,00 
zł oraz 66% z Budżetu Gminy Dąbrowa, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł. 
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5.2 W roku 2019 r. Gmina Dąbrowa złożyła kolejny wniosek, celem uzyskania dotacji  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2013-2020, pn. 
„Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – II etap”. 

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

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

 

Umowa zawarta 29.06.2020 r. 

Liczba beneficjentów – 89 gospodarstw domowych. 

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

 

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

 

6. PROGRAM LIFE 

W 2019 r. Gmina złożyła deklarację przystąpienia do partnerskiego programu Life zainicjowanego przez 
Samorząd Województwa Opolskiego, którego celem jest wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza 
poprzez utworzenie  stanowiska specjalisty - gminnego koordynatora jakości powietrza, zakup wyposażenia  
i oprogramowania dot. monitorowania powietrza, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla 
mieszkańców oraz wprowadzenie narzędzi IT ułatwiających realizację Programu Ochrony Powietrza. Do projektu 
przystąpiło 26 gmin z terenu województwa opolskiego. 

W 2020 r. projekt zyskał akceptację Komisji Europejskiej i rozpoczęły się procedury związane  
z podpisaniem umowy. 

Umowa została podpisana w marcu 2021 r.  

 

7. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

W roku 2020 odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie z terenu nieruchomości zamieszkałych 
i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie, realizowany był przez firmę Remondis 
Opole Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej z Gminą Dąbrowa. 

 

Zasady odbioru odpadów komunalnych reguluje pakiet uchwał. Dotyczą one przede wszystkim:  

▪ metody, na podstawie której naliczana jest „opłata śmieciowa”;  
▪ stawek tych opłat;  
▪ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę;  
▪ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat;  
▪ wzoru deklaracji, który składa się w Urzędzie Gminy Dąbrowa, celem ustalenia wysokości opłaty 

dla danego gospodarstwa domowego  
▪ oraz usług dodatkowych, które świadczy Gmina w związku z funkcjonowaniem systemu 

odpadowego. 
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Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 
komunalnych w latach 2019-2020. 

Opis 2019 2020 

Wydatki ogółem systemu  gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym: 

1 261 796,44 zł 1 674 269,79 zł 

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

wydatki z tytułu umowy zawartej z operatorem związane 

z realizacją zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych"  

1 108 209,56 zł 1 577 202,02 zł 

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

w tym przetargową) 

 

Należy zauważyć, że wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych wzrosły o ponad 30%,  
co przełożyło się na wzrost opłaty ponoszonej z tego tytułu przez mieszkańców. 

Gmina co roku ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów.  

Do przyczyn wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami można zaliczyć wzrost cen za zagospodarowanie 
odpadów, a także rosnący tonaż odpadów, przede wszystkim wielkogabarytowych. 

 

Na podstawie sprawozdań firm, zajmujących się odbiorem odpadów na terenie Gminy Dąbrowa, można 
wskazać ilość odebranych / zebranych odpadów w danym roku. 

Ilość odebranych odpadów w 2020    2.986,99 ton 

Ilość odebranych odpadów w 2019    2.477,06 ton 

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

 

8. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  

w miejscowości Karczów. 

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

na terenie gminy. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się m. in.: budowę kontenera socjalno-biurowego, 

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

zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i wyposażenie PSZOK. Przewidziano zakup nowoczesnego 

butelkomatu, który pozwoli  na udzielanie bonusów mieszkańcom, segregującym i przekazującym na PSZOK 

butelki typu pet. 

W 2019 r. poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium 

wykonalności, w wysokości 48 954,00 zł.  

Umowa na realizację zadania została podpisana 30.12.2019. 

wartość zadania inwestycyjnego                                    1.176.452,48 zł 

w tym dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020       999.984,57 zł 

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

Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2021-2022 
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9. USUWANIE AZBESTU 

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

Dąbrowa na lata 2013 – 2032”  w 2020 r. usunięto z terenu gminy 1,14 ton wyrobów zawierających 

azbest, dla porównania w 2018 r. było to 9,74 ton wyrobów zawierających azbest,  

a w 2019 r. 20,62 ton. 

Wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 4.364,47 zł, w tym 558,60 zł dotacja  

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. 

 

 

10. GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA  

 

10.1 Dostęp do sieci wodociągowej. 

Długość czynnej sieci wodociągowej według stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosi 77.449 mb. 

W trakcie roku wybudowano 604,5 m sieci wodociągowej. 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99% gospodarstw.  

 

10.2 Dostęp do sieci kanalizacyjnej.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 72.281 mb.  

W trakcie roku wybudowano 681 m sieci. 

Na dzień 31.12.2020 r. istniało 1639 przyłączy do sieci kanalizacyjnej 

Dostęp do sieci kanalizacyjnej w gminie posiada 72% gospodarstw.  

 

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

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

 

Eksploatatorem sieci wodociągowej na terenie gminy Dabrowa jest Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Komprachcicach. Eksploatatorem sieci kanalizacyjnej jest Zakład Gospodarki Komunalnej 

 i Mieszkaniowej w Prószkowie. Gmina Dąbrowa jest członkiem Związku Gmin „PROKADO”, który zaopatruje 

gminę w wodę. Ścieki z terenu gminy Dąbrowa odprowadzane są do oczyszczalni w Opolu.   

 

10.3 Koncepcja skanalizowania pozostałych miejscowości gminy.  

Na zlecenie gminy wykonana została „Koncepcja skanalizowania części gminy Dąbrowa  

dla miejscowości: Siedliska, Prądy, Lipowa, Nowa Jamka, Narok, Niewodniki”. Koncepcja obejmuje  

trzy zadania w każdym po dwie miejscowości w związku z bliskim położeniem wobec siebie (Narok  

i Niewodniki – zadanie 1, Prądy i Siedliska – zadanie 2, Lipowa i Nowa Jamka – zadanie 3). Dla każdego zadania 

przedstawiono trzy warianty możliwości budowy systemów kanalizacyjnych wraz z kosztami eksploatacyjnymi. 

Koszt realizacji wariantu podłączenia wszystkich miejscowości do istniejących systemów kanalizacyjnych 

oszacowano na ok. 38 mln. zł. 
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10.4  Budowa kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie 

 

W roku 2019 przygotowany został wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie”. 

Realizacja tego zadania służyć będzie  poprawie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa poprzez 
wybudowanie w Skarbiszowie  7,805 km sieci kanalizacyjnej wraz z 77 przyłączami kanalizacyjnymi oraz liczbą 
planowanych odbiorców wynoszącą 313 osób.  

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

W 2020 r. aktualizowano dokumentację techniczną związaną z realizacją zadania. 

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021 -2022  

Wartość projektu to      3.916.498,13 zł  

Wartość dofinansowania to    1.993.518,00 zł   

 

11. REWITALIZACJA ZABYTOWEJ CZĘŚCI WSI CIEPIELOWICE 

 

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

 

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

Wydatki związane z opracowaniem projektu to 20.000,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcja rewitalizacji Parku w Ciepielowicach 
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Bezpieczeństwo                               
i ochrona przeciwpożarowa 
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Dzięki aktywności i zaangażowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych wzrasta bezpieczeństwo  
i poziom ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Gminy Dabrowa. Liczba jednostek OSP  - 4 

 
 

Jednostka OSP 

Liczba członków OSP 
ogółem  

(zwyczajni, honorowi, 
wspierający, 

Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze) 

Liczba członków, 
którzy mogą wziąć 
udział w akcjach 

ratowniczo-
gaśniczych 

Liczba 
wyjazdów 

do 
zdarzeń  

w 2019 r. 

 
Liczba samochodów  

pożarniczych 

OSP  
Chróścina 

 
44 

 
13 

 
25 

Star 244 – 1986 r.        
VW Transporter – 1992r. 
RENAULT – 2020r. 

OSP  
Dąbrowa 

 
62 

 
22 

 
88 

STEYER   –  1991 r. 
VW M.A.N – 1986r. (sprzedany w 2020) 
VOLVO – 2019r. 

OSP  
Narok 
  

 
30 

 
11 

 
8 

 
MAGIRUS – 1973r. 

OSP  
Żelazna 

 
60 

 
25 

 
25 

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

 
Ogółem 
 

 
196 

 
71 

 
146 

 
9 

 

Jednostki OSP Dąbrowa i  OSP Żelazna są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Na działalność związaną z zapewnieniem działalności Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano z budżetu 

gminy środki w ogólnej wysokości 546.219,00 zł, w tym  wydatki na bieżącą działalność 235.963,34 zł.,  

wydatki na inwestycje 310.255,81 w tym  dotacja dla OSP Chróścina kwota 224.986,00 zł na zakup średniego 

samochodu pożarniczego marki RENAULT, dotacje dla OSP Dąbrowa w kwocie 60.000,00 zł na zakup 

specjalistycznego sprzętu i  wyposażenia, poniesiono wydatki na przebudowę remizy OSP Chróścina.  

 

 Zakup samochodu pożarniczego dla  

OSP Chróścina 

 

 

 

 

 

 

Ogólny koszt zakupu nowego średniego 
samochodu pożarniczego dla jednostki  
OSP Chróścina to kwota 784.986 zł, w tym: 

dotacja Gminy Dąbrowa  224.986 zł. 

dotacja  Krajowego Systemu  Ratowniczo-
Gaśniczego /MSWiA  117.000 zł 

dotacja Narodowego/Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej  380.000 zł. 

dotacja Komenda Główna Państwowej Straży 
Pożarnej 63.000 zł 
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PROJEKTY POZABUDŻETOWE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OSP 

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

▪ OSP Dąbrowa pozyskała dodatkowo kwoty:  

58.750,00 z WFOŚiGW,  

30.482,00 z KSRG,   

  7.100,00 z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu,  

  7.000,00 z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników,  

17.900,00 darowizny od sponsorów i przedsiębiorców,  

   2.551,50 darowizny przekazane z 1%  

Razem 123.783,50 zł.  

▪ OSP Chróścina: 1.840,00, a także 14.354,10 zł z MSWIA oraz 2.200,00 z Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Rolniczego  Razem 18.394,10 zł; 

▪ OSP Żelazna: 5.500,00 z KSRG, 3.500,00 z  Powiatowego Urzędu Pracy oraz 5.000,00 darowizny  

od Sponsorów  Razem 14.000,00 zł. 

▪ OSP Narok: 6.000,00 z WFOŚIGW i 23.995,51 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   

▪ i Gospodarki Wodnej, 1.620,00 z MSWiA  Razem 31.615,51 zł. 

Ogółem: 187.793,11 zł. 

 

Wszystkie pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na zakupy niezbędnego sprzętu oraz bieżące 

remonty remiz strażackich. 

 

W celach szkoleniowych w dniu 8 sierpnia 
2020 r zorganizowano gminne ćwiczenia z zakresu  
ratownictwa technicznego i pierwszej pomocy na 
terenie zbiorników wodnych w Karczowie    
i Dąbrowie. W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie 
jednostki. 

Ze  względu na pandemię Koronawirusa   
w 2020 roku nie zorganizowano Gminnych 
Zawodów Sportowo – Pożarniczych. 
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COVID 

 

Jednostki OSP aktywnie włączyły się  
w akcje związane z zapobieganiem COVID.  
Wszyscy mogliśmy liczyć na pomoc naszych strażaków 

Dziękujemy. 

 

Wszystkie jednostki otrzymały z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zestawy 
środków ochrony osobistej do  działań związanych 
zapobieganiem zakażaniom koronawirusem. 

 

 

ALARM POWODZIOWY DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – październik 2020 
Działania Strażaków w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

 

Kilkudniowe  intensywne opady deszczu w miesiącu październiku 2020 roku  spowodowały gwałtowny 
wzrost  stanu wód w rzece Odrze, a także na lokalnych ciekach wodnych  - „Prószkówce”   i „Dożynie”. Na terenie  
miejscowości  Karczów, Żelazna, Niewodniki i Narok wystąpiły lokalne podtopienia.  
Strażacy  natychmiast przystąpili do bieżącego monitorowania  sytuacji oraz likwidowania występujących 
zagrożeń. 

W dniu 14 października 2020 r. Wojewoda Opolski  ogłosił  alarm powodziowy dla powiatu opolskiego. 
Sytuacja zaczęła się pogarszać i od tej chwili  wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne  były postawione w stan  pełnej 
gotowości. Strażacy pracowali  w terenie czuwając  nad sytuacją, zabezpieczając posesje i mienie przed zalaniem, 
monitorowali na bieżąco stan wałów przeciwpowodziowych oraz likwidowali przecieki w wałach. Naprzemiennie 
pełnili dyżury przez całą dobę. 

Do zabezpieczeń posesji przed zalaniem w Karczowie, Niewodnikach i Naroku oraz likwidacji 
niebezpiecznych miejsc w wałach zakupiono  około 90 ton piasku, którym Strażacy napełniali  dostarczone im  
worki i budowali zabezpieczenia. 

Alarm został odwołany 20 października 2020 r. 

Po ustąpieniu  fali powodziowej strażacy przystąpili do pompowania wody pozostałej przy posesjach  
w Karczowie oraz zalegającej na ul. Skarbiszowskiej i ul. Leśnej w Naroku. Działania te były prowadzone przez kilka 
dni. Koszty związane z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej, to jest działania strażaków, zakup piasku, 
praca wynajętej koparki itp. wyniosły 40.000 zł. Środki te zostały uruchomione z rezerwy kryzysowej. 

 Intensywne opady deszczu miały również miejsce w czerwcu 2020. Spowodowały lokalne podtopienia, 
szczególnie w miejscowości Karczów i Dąbrowa. Na ich wystąpienie miał także wpływ zły stan rowów 
melioracyjnych i cieków wodnych. 

 

Strażakom ochotnikom należą się szczególne podziękowania, bo to dzięki ich pracy  
i zaangażowaniu przez 24 godziny na dobę był monitorowany stan wałów, poziom Odry i  jej dopływów,  
a także prowadzone były prace zabezpieczające. 

Mieszkańcy Gminy Dąbrowa, przede wszystkim Żelaznej, Naroka i Niewodnik pamiętają „wielką wodę 
1997”, a także powódź roku 2010, dlatego poziom wody na Odrze po raz kolejny wzbudził niepokój  
i poczucie zagrożenia. 

Dziękujemy za solidarność w tych trudnych chwilach i wspólną pracę, aby chronić dobytek  
i domostwa Gminy Dąbrowa. 
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Gospodarka mieszkaniowa              
i komunalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

60 

 

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. 

Lp. Rodzaj mienia Adres Pow. użytkowa 

w m² 

Stan techniczny 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36,00 dobry 

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

38,58 dobry 

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

62,85 dobry 

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

49,86 dobry 

 

Lokale z najmem socjalnym stanowiące własność gminy.  

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

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

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

 

W 2020 r. opracowano projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 -2025 (uchwała została podjęta w lutym 2021r.) Czynsz 
za najem lokali mieszkalnych i socjalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy ustalany jest na podstawie 
Zarządzenia nr SEK.0050.11.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie stawek czynszu za 
najem lokali mieszkalnych i socjalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy. Planuje się aktualizację stawek 
czynszu w 2021 r. 

Na podstawie §1 pkt 2 lit. d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia 
granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy  
(Dz. U. poz. 1134) 1 stycznia 2017 r. z gminy Dąbrowa włączono do dotychczasowego obszaru miasta na prawach 
powiatu Opole obszar obrębu ewidencyjnego Sławice o powierzchni 616,94 ha, obszar obrębu ewidencyjnego 
Wrzoski  o powierzchni 593,63 ha oraz części obszaru ewidencyjnego Karczów. Gmina Dąbrowa przekazała  
w użyczenie Miastu Opole mienie służące realizacji zadań gminy na rzecz mieszkańców, takie jak budynki szkół, 
przedszkoli, budynków OSP i innych obiektów użyteczności publicznej.   
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W 2020 roku nadal toczyły się rozmowy z Miastem Opole dotyczące uregulowania spraw związanych  
z przekazaniem mienia w związku z nowym podziałem administracyjnym gmin. 

 

Informacja o stanie mienia gminy 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości wynosiła ogółem 320,4125 ha.  

 

miejscowość obszar [ha] 

Chróścina 23,0402 

Ciepielowice 15,7586 

Dąbrowa 38,6055 

Karczów 20,3979 

Lipowa 16,5534  

Mechnice 16,2525 

Narok 23,0104 

Niewodniki 28,0993 

Nowa Jamka 18,1466 

Prądy 18,8000 

Siedliska 8,9397 

Skarbiszów 17,5960 

Żelazna 34,9709 

  

Opole Sławice 22,2539 

Opole Wrzoski 17,9876 

 

W użytkowaniu wieczystym pozostawało 3,4347 ha gruntów położonych w Dąbrowie, Karczowie, Niewodnikach, 

Sławicach i Żelaznej, z czego: 

 

▪ w użytkowaniu osób prawnych – 1,6354 ha, 

▪ w użytkowaniu osób fizycznych – 1,7993 ha. 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na rzecz Gminy Dąbrowa: nabyto następującą nieruchomość: 

 

▪ działka przy boisku w Dąbrowie  nieruchomość oznaczona nr działki 46/4 o powierzchni 0,0857 ha   

z arkusza mapy 2, obręb Dąbrowa – odpłatne nabycie za cenę 30.783 zł na podstawie aktu notarialnego 

Rep. A 8208/2020 z 22.12.2020 r. 
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trwały zarząd: 

▪ dnia 27.08.2020 r. decyzją MG.6844.4.2019 Wójta Gminy Dąbrowa oddano w trwały zarząd  Publicznemu 

Żłobkowi w Żelaznej  udział w wysokości 6/10 w nieruchomości zabudowanej  położonej w Żelaznej 

obejmującej działkę nr 286/132 o pow. 0,2580 ha oraz działkę nr 1050/129 o pow. 0,0077 ha,  km.3  

w celu prowadzenia działalności statutowej. 

 

▪ dnia 27.08.2020 r. Decyzją MG.6844.3.2020 Wójta Gminy Dąbrowa oddano Publicznemu Przedszkolu  

w Naroku (Punt Przedszkolny w Żelaznej) w trwały zarząd udział 4/10  

w nieruchomości zabudowanej położonej w Żelaznej obejmującej działkę nr 286/132 o pow. 0,2580 ha 

oraz działkę nr 1050/129 o pow. 0,0077 ha, obie z arkusza mapy 3 w celu prowadzenia działalności 

statutowej. 

  

Zostały podjęte uchwały w sprawie zamiaru nabycia nieruchomości położonych w Chróścinie: 

1) Uchwała Nr XXIII/208/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej 

 w Chróścinie -  dot. nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 

39, oznaczonej nr działki 343/8 o powierzchni 0,9283 ha, zabudowaną budynkami niemieszkalnymi po 

byłej szkole ponadpodstawowej: budynkiem szkoły oraz budynkiem świetlicy szkolnej (tzw. pałacyk). 

 

2) Uchwała Nr XXIII/209/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Chróścinie   

dot. nabycia nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 344/8 o powierzchni 1,6318 ha, 

stanowiącą zadrzewienia parkowe (część parku przy pałacyku). 

W roku 2020 podjęto uchwały w sprawie nadania nazw ulic: 

▪ Uchwała Nr XVII/150/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

 w Karczowie – nadano nazwę  „Sezamkowa” ulicy położonej w Karczowie, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działki nr: 320/59, 32077 i 320/83 km. 1. 

▪ Uchwała Nr XVIII/158/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej – nadano nazwę ulica „Pod  Dębami” położonej w obrębie Siedliska, oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 142 km. 1. 

▪ Uchwała Nr XVIII/159/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

w Karczowie – nadano nazwę „Zaciszna” ulicy położonej w Karczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka nr 316/6 km. 1. 

▪ Uchwała Nr XXII/206/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

gruntów i budynków jako działka nr 437/4 km. 2. 

 

W roku 2020:  

wydano  29 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości 

oznaczono   39 nieruchomości numerem porządkowym 

 

 

 

 

http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15521/uchwalaxxiii2082020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15521/uchwalaxxiii2082020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15521/uchwalaxxiii2082020201029.pdf
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Opieka nad zabytkami 
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Do wojewódzkiego rejestru zabytków wpisane są 24 zabytki nieruchome, 
które  zlokalizowane są na terenie Gminy Dąbrowa, a także 11 zabytków ruchomych. 

 

Gmina Dąbrowa jest właścicielem następujących zabytków: 

 

▪ alei dojazdowej do parku w Dąbrowie, 

▪ parku dworskiego w Skarbiszowie, 

▪ figury św. Jana Nepomucena w Dąbrowie przy zamku, 

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

▪ parku w Sławicach. 

 

Zinwentaryzowano 347 obiektów, które znajdują się pod opieką konserwatorską 
i są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

29.10.2020 r. Opolski Wojewódzki Konserwator zabytków w Opolu wszczął z urzędu postępowanie 
administracyjne o wpisanie zespołu dworsko – parkowego przy ul Niemodlińskiej  
w Chróścinie do rejestru zabytków Województwa Opolskiego  

 

Działania gminy związane z ochroną zabytków w 2020 r. 

Podjęte zostały  działania dotyczące przejęcia przez gminę od Powiatu Opolskiego zabytkowego pałacyku  

w Chróścinie oraz części zabytkowego parku dworskiego. Rozmowy w tej sprawie toczyły się od kilku lat.  

W 2020 r. Powiat Opolski wyraził wolę sprzedaży pałacyku Gminie Dąbrowa i przekazania w darowiźnie części 

parku dworskiego.  

 
W tej sprawie Rada Gminy Dąbrowa podjęła następujące uchwały: 
Uchwała Nr XXIII/208/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Chróścinie 
 
Uchwała Nr XXIII/209/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Chróścinie 
W/w obiekty stały się własnością gminy 09.03.2021 r. 

 

http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15521/uchwalaxxiii2082020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15521/uchwalaxxiii2082020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15522/uchwalaxxiii2092020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15522/uchwalaxxiii2092020201029.pdf
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Aktywność                                        
i inicjatywy mieszkańców 
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Jednostki pomocnicze gminy - sołectwa 

Gminę Dąbrowa tworzy 13 sołectw: Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, Narok, 
Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Żelazna. 

 

Sołtysi wsi w roku 2020 

Miejscowość Sołtys  

Chróścina  Magdalena Podsada 

Ciepielowice Helena Cisowska 

Dąbrowa Elżbieta Mojzyk 

Karczów Józef Gerc 

Lipowa Kamil Bajorko 

Mechnice Teresa Kowalik 

Narok Maria Śmigielska 

Niewodniki Krystian Glomb 

Nowa Jamka Żaneta Litwiniec                    do 31.08.2020r. 

Prądy Andrzej Piotrowicz 

Siedliska Czesław Grabarz 

Skarbiszów Jerzy Niedworok 

Żelazna Gertruda Ledwig 
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Fundusz Sołecki 

Przedsięwzięcia zgłaszane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wymagają podjęcia uchwały 
zebrania wiejskiego. To mieszkańcy poprzez głosowanie decydują o tym, na jakie inicjatywy chcą przeznaczyć 
środki finansowe zaplanowane dla danego sołectwa. 

Przedsięwzięcia Sołectwa CHRÓŚCINA Wykonanie w zł 

Przebudowa remizy OSP Chróścina 10 000,00 

Utrzymanie terenów zielonych  16 126,50 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 6 000,00 

Doposażenie placu zabaw 6 000,00 

RAZEM 38 126,50 

 
  
  

Przedsięwzięcia Sołectwa CIEPIELOWICE Wykonanie w zł 

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

Utrzymanie terenów zielonych  3 384,86 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 3 989,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 4 000,00 

Toaleta stała i woda na terenie rekreacyjno-sportowym 14 000,00 

RAZEM 25 623,86 

  
 
  

Przedsięwzięcia Sołectwa DĄBROWA Wykonanie w zł 

Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych 6 997,46 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 6 993,20 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 5 198,16 

Plac zabaw w Dąbrowie 18 500,00 

RAZEM 37 688,82 

  
  

Przedsięwzięcia Sołectwa KARCZÓW Wykonanie w zł  

Wykonanie kostki brukowej na przystanku przy ul. Wiejskiej 2 000,00 

Utrzymanie terenów zielonych 2 997,04 

Doposażenie sali wiejskiej w Karczowie 1 987,90 

Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej 2 500,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 1 200,00 

Zagospodarowanie terenu wokół boiska 22 664,85 

RAZEM 33 349,79 



 

 

68 

 

Przedsięwzięcia Sołectwa LIPOWA Wykonanie w zł 

Remont dachu przystanku autobusowego 482,66 

Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych 2 301,55 

Zagospodarowanie terenu wokół stawu 9 475,31 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 499,81 

RAZEM 12 759,33 

  
  

Przedsięwzięcia Sołectwa MECHNICE Wykonanie w zł 

Przebudowa remizy OSP Chróścina 4 969,81 

Utrzymanie terenów zielonych 1 826,50 

Doposażenie placu zabaw na osiedlu Turzak 3 300,00 

Budowa pawilonu biesiadnego - etap II 28 000,00 

RAZEM 38 096,31 

  
 
 

 
 

Przedsięwzięcia Sołectwa NAROK Wykonanie w zł 

Zakup i montaż wiat przystankowych 11 600,00 

Promocja sołectwa 1 350,00 

Utrzymanie terenów zielonych 5 850,00 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 3 937,76 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 4 998,53 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 8 020,54 

Zagospodarowanie terenu przy boisku 1 348,44 

Konserwacja urządzeń na placu zabaw 492,77 

RAZEM 37 598,04 

 
  

Przedsięwzięcia Sołectwa NIEWODNIKI Wykonanie w zł 

Promocja sołectwa 572,20 

Utrzymanie terenów zielonych 6 380,02 

Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 4 000,00 

Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy 9 578,56 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 500,00 

Wykonanie studni przy boisku - etap II 2 000,00 

RAZEM 23 030,78 
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Przedsięwzięcia Sołectwa NOWA JAMKA Wykonanie w zł 

Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych  341,03 

Budowa altany na opał do świetlicy 8 081,16 

Doposażenie świetlicy i naprawa ogrodzenia 4 497,09 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 682,51 

RAZEM 13 601,79 

  
 
  

Przedsięwzięcia Sołectwa PRĄDY Wykonanie w zł 

Remont drogi 6 955,00 

Utrzymanie terenów zielonych 6 182,64 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 4 200,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 445,00 

Rozbudowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego - dokumentacja projektowa 1 700,00 

RAZEM 19 482,64 

  
  

Przedsięwzięcia Sołectwa SIEDLISKA Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych 200,00 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 3 781,69 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 1 000,00 

Doposażenie placu zabaw 7 600,00 

RAZEM 12 581,69 

  
  

Przedsięwzięcia Sołectwa SKARBISZÓW Wykonanie w zł 

Utrzymanie terenów zielonych 2 500,00 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej  14 804,00 

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich 5 000,00 

RAZEM 22 304,00 

  
  

Przedsięwzięcia Sołectwa ŻELAZNA Wykonanie w zł 

Utwardzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicy 12 000,00 

Renowacja parkietu w świetlicy wiejskiej 12 500,00 

Zakup kompletu mebli biesiadnych 2 999,99 

RAZEM 27 499,99 
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Zestawienie wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego w latach 2019-2020 

 2019 2020 

Fundusz sołecki ogółem 328 781,28 341 743,54 

W tym wydatki majątkowe 128 232,98 120 083,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dąbrowa, plac zabaw 

 

Chróścina, przebudowa remizy OSP 

 

Mechnice, pawilon przy boisku 

 

Karczów, zagospodarowanie terenu wokół boiska 
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Program Odnowy Wsi 

Opolski Program „Odnowy Wsi” był pierwszym w kraju przedsięwzięciem, w którym mieszkańcy terenów 
wiejskich sami wyznaczali cele i określali kierunki rozwoju swoich miejscowości.  

W ramach Programu liderzy lokalni realizują  liczne projekty związane z poprawą estetyki wsi, utrzymaniem 
ładu przestrzennego, czy zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.  
Najistotniejszym wyróżnikiem Programu jest zaangażowanie mieszkańców i ich praca na rzecz lokalnej 
społeczności. 

 

W Programie Odnowy Wsi w Gminie Dąbrowa uczestniczy 8 sołectw. 

Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Narok, Niewodniki, Żelazna. 

Status Sołectw w Programie Odnowy Wsi w 2020 roku (stan na 10.07.2020 r. ) 

Chróścina   lider 

Ciepielowice  lider 

Narok    zaawansowany 

Żelazna   zaawansowany 

 

2020  sołectwo Prądy otrzymało wyróżnienie w konkursie „Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa” 

2020  sołectwo Dąbrowa zajęło I miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska 2020” 

 

Sołectwo Dąbrowa zdobyło tytuł najpiękniejszej wsi opolskiej w roku 2020 w konkursie  
„Piękna Wieś Opolska”, organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego.  
W czerwcu zostało złożone  zgłoszenie, które zawierało zdjęcia wsi, opis działań sołtysa i rady sołeckiej,  organizacji 
działających na terenie sołectwa oraz mieszkańców. 

Do zgłoszenia został również dołączony kilkuminutowy film prezentujący walory wsi Dąbrowa. 31 lipca Komisja 
Konkursowa oceniała sołectwo zarówno pod kątem wizualnym jak również współpracy miejscowych środowisk. 
Sołtys wsi Dąbrowa oraz przedstawiciele lokalnych organizacji przedstawiali Komisji swoje działania na rzecz wsi 
oraz lokalnej społeczności.  

30 września 2020 r. w Kadłubie, podczas gali wręczenia nagród,  Wójt Gminy Dąbrowa Pani Katarzyna 
Gołębiowska-Jarek wraz z Sołtysem Wsi Panią  Elżbietą Mojzyk, Przewodniczącym Rady Sołeckiej Panem 
Włodzimierzem Cichym i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie Panią Anitą Jonczyk 
odebrali nagrodę finansową z za zajęcie I miejsca w konkursie  w wysokości 16.000 zł, która została przeznaczona 
na wyposażenie placu zabaw przy dąbrowskim zamku. 

 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 

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

Każde sołectwo może na swoje pomysły dodatkowo otrzymać kwotę 5.000 zł 

 

W roku 2020 z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej skorzystały: 

Ciepielowice  Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 

Karczów  Zagospodarowanie terenu wokół boiska 

Nowa Jamka  Budowa altany 

Żelazna   Renowacja parkietu w świetlicy wiejskiej 
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Środki wypracowane przez mieszkańców w ramach Programu Odnowy Wsi w 2020 r:   

 

ROK 
2020 

WKŁAD  
FINANSOWY 

SOŁECTW 

WKŁAD  
NIEFINANSOWY 

SOŁECTW 

WKŁAD  
FINANSOWY 

GMINY 

ŁACZNA WARTOŚĆ 

Chróścina 5.600,00 65.140,00 38.126,50 108.866,50 

Ciepielowice 37.460,00 6.100,00 30.938,00 74.498,00 

Dąbrowa 16.000,00 60.864,00 37.688,82 114.552,82 

Karczów 0,00 9.039,00 33.349,79 42.388,79 

Lipowa 200,00 8.750,00 12.759,33 21.709,33 

Narok 11.300,00 13.232,12 37.598,04 62.130,16 

Niewodniki 0,00 8.645,00 23.030,78 31.675,78 

Żelazna 0,00 8.225,00 27.499,99 35.724,99 

razem 70.560,00 179.995,12 240.991,25 491.546,37 

 

Opracowane na podstawie sprawozdania z przebiegu odnowy wsi za 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursy „MOJA ZAGRODA” i „AKTYWNA WIEŚ” 2020 

„Moja zagroda” to konkurs skierowany do właścicieli indywidualnych posesji na terenie gminy. Celem konkursu 
rozstrzyganego w tej kategorii jest wyróżnienie mieszkańców gminy szczególnie dbających  
o swoją posesję. Ocenie podlega 

▪ estetyka posesji,  

▪ zagospodarowanie i utrzymanie zieleni,  

▪ zachowanie bioróżnorodności, wykorzystanie roślin charakterystycznych dla naszego regionu,  

▪ zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego,  

▪ zastosowanie rozwiązań proekologicznych.  

 

 

 

Nowa Jamka, wiata na opał do świetlicy 

 

Żelazna, renowacja parkietu w świetlicy wiejskiej 
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Do konkursu w tej kategorii przystąpiło 9 właścicieli nieruchomości z terenu gminy.  
Komisja konkursowa przyznała kolejno:  

I miejsce, posesja z Karczowa 

II miejsce, posesja z Karczowa 

III miejsce ex aequo zajęły dwie nieruchomości, posesja z Naroka i Chróściny 

oraz 5 wyróżnień, dwie posesje z Niewodnik, jedna z Dąbrowy, Ciepielowic i Mechnic. 

 

„Aktywna wieś” to konkurs skierowany do sołectw z terenu gminy Dąbrowa. Jego celem jest wyróżnienie 
najbardziej aktywnych miejscowości i najbardziej kreatywnych przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa  
w minionym roku. Komisja konkursowa dokonuje oceny na podstawie następujących kryteriów: 

▪ kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi,  

▪ dbałość o tereny zielone i obiekty użyteczności publicznej,  

▪ dbałość o zachowanie walorów przyrodniczych miejscowości,  

▪ dbałość o zachowanie historii i dziedzictwa kulturowego,  

▪ podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej,  

▪ podejmowanie działań skierowanych do różnych grup społecznych,  

▪ umiejętność współpracy z innymi organizacjami i społecznościami,  

▪ pozyskiwanie dodatkowych środków na zadania realizowane w sołectwie,  

▪ udział sołectwa w przedsięwzięciach o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub 

ponadregionalnym,  

▪ sposób przygotowania prezentacji sołectwa w konkursie,  

W roku 2020 w konkursie udział wzięło 6 sołectw. Komisja konkursowa nagrodziła kolejno: 

 

 

 

I miejsce Dąbrowa oraz Narok 

II miejsce Prądy oraz Ciepielowice 

III miejsce Karczów oraz Chróścina 

 

 

 

 

Otwarcie parku w Niewodnikach 

 

 

 

 

 

 

Wręczenie nagród – „Aktywna Wieś” podczas otwarcia parku  
w Niewodnikach 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Na terenie Gminy Dąbrowa działają liczne organizacje pozarządowe, które swoimi pomysłami  
i pracą wzbogacają ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną  gminy, a także zapewniają wsparcie 
osobom chorym, niepełnosprawnych i starszym. Należą do nich: 

▪ Stowarzyszenie Miłośników Chróściny 

▪ Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice” 

▪ Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa DĄBROWSKIE SKARBY, 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Naroku 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Żelaznej 

▪ Caritas Diecezji Opolskiej 

▪ Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie  

▪ LZS Mechnice 

▪ Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa,  

▪ Opolski Klub Taekwon-do,  

▪ Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju 

▪ Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 

▪ Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Dąbrowa 

▪ Akademia Młodego Przyrodnika i Szkółka Wędkarska RÓŻANKI 

▪ Stowarzyszenie Knieja (powstało w lipcu 2019) 

▪ Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie. 

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

 

W ramach otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym powierzono wykonanie w 2020 r. 
następujących zadań publicznych, przekazując na ten cel dotacje o łącznej wartości 420.000 zł: 

 

▪ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia oraz na rzecz osób  

w wieku emerytalnym na terenie Gminy Dąbrowa 

 

Caritas Diecezji Opolskiej                            126.210 zł 

Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice”                               3.790 zł 

 

▪ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży  

na terenie Gminy Dąbrowa. 

 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie             104 000 zł 

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa                              35 000 zł 

Opolski Klub TAEKWON DO                      9 000 zł 

Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju, SKF-34                                    2 000 zł 
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▪ Rolkowisko – budowa bieżni do celów rekreacyjnych  

przy boisku w miejscowości Dąbrowa wraz z remontem zaplecza sanitarnego. 

 

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa                                         140.000 zł 

 

ROLKOWISKO – budowa bieżni do celów rekreacyjnych przy boisku w miejscowości Dąbrowa wraz  
z remontem zaplecza sanitarnego. 

 

Projekt wspólnej budowy rolkowiska przy aktywnym udziale Stowarzyszenia Sympatyków Kultury 
Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa należy do najciekawszych i najważniejszych projektów zrealizowanych w 2020r. 

Jest modelowym przykładem współpracy wielu środowisk i wdrożeniu nowych rozwiązań, które mają 
sprzyjać aktywności organizacji pozarządowych (udzielenie pożyczki z budżetu gminy na realizację projektu, która 
została zwrócona po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków ze środków dofinansowanych z PROW). 

Prace nad tym projektem rozpoczęły się w 2019 roku i poprzedzone zostały szerokimi konsultacjami 
społecznymi, w tym ze środowiskami młodzieżowymi. Dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Lokalną Grupę 
Działania „Bory Niemodlińskie” zrodziła się możliwość uzyskania dofinasowania na realizację tego pomysłu. 

Umowa na realizację projektu została podpisana 19.12.2019 r. 

 

W ramach projektu wykonano: 

▪ bieżnię do jazdy na rolkach, 

▪ zmodernizowano szatnie, wybudowano toalety dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

▪ zagospodarowanie przestrzeń – nowa droga dojazdowa , 

▪ z myślą o zachowaniu bioróżnorodności zadbano o nasadzenia drzew i krzewów  

i zakupiono budki dla owadów. 

 

Rolkowisko to projekt dedykowany dzieciom i młodzieży, aby zapewnić im dostęp do nowych, 
atrakcyjnych form sportu i rekreacji, takich jak jazda na rolkach. 

  

Wartość projektu to        443.751,18 zł  

w tym: 

kwota dofinasowania ze środków PROW to     300.000,00 zł 

kwota dofinasowania ze środków Gminy Dąbrowa     140.000,00 zł 

inne środki finansowe – KS Dąbrowa           3.751,18 zł 
    

Dodatkowo Gmina zakupiła profesjonalne wyposażenie skateparku o wartości                    80.000,00 zł 
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Rolkowisko stało się miejscem spotkań, chętnie odwiedzanym przez dzieci i młodzież niezależnie od pogody. 

To miejsce pełne życia. 

 

GMINA DĄBROWA OTRZYMUJE TYTUŁ SAMORZĄDU PRZYJAZNEGO MŁODZIEŻY 

 

19.11.2020 Gmina Dąbrowa otrzymuje I miejsce w konkursie „Samorząd Przyjazny Młodzieży”. 

W ramach projektu „Aktywny Samorząd – inkubator społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego przez 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 

Bardzo pozytywnie zostały ocenione następujące działania opisane we wniosku konkursowym, w tym: 

▪ konsultacje społeczne ze środowiskami młodzieży, 
▪ budowa infrastruktury dedykowanej dzieciom i młodzieży „Rolkowisko”, 
▪ szkolne konkursy wiedzy o samorządzie, 
▪ organizacja corocznego „Biegu Niepodległości”, 
▪ stypendia sportowe i naukowe dla dzieci w szkołach podstawowych, 
▪ stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, 
▪ informowanie o prowadzonych działaniach z wykorzystaniem mediów preferowanych przez dzieci  

i młodzież, Facebook Gmina Dąbrowa, Telewizję Dąbrowa TV. 

Gmina Dąbrowa aktywnie uczestniczy w budowaniu sieci współpracy z innymi gminami  
i  organizacjami.  

Stowarzyszenia, do których należy Gmina Dąbrowa: 

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

▪ Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

przystąpienie na podstawie uchwały Nr XXV/164/09 z dnia 26 marca 2009 r. 

▪ Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska,  

 przystąpienie na podstawie uchwały Nr XXX/224/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. 

▪ Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,  

 przystąpienie na podstawie uchwały Nr XII/70/15 z dnia 26 listopada 2015 r. 

▪ Partnerstwo z Gminą Dąbrowa (Mogileńska),  

 podpisanie porozumienia o współpracy miało miejsce 16 maja 2014 r. 

Gmina Dąbrowa prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi 
Lengede Niemcy - podpisanie porozumienia o współpracy  29 grudnia 2005 r. status współpracy: aktywna.  
W 2020 r. ze względu na pandemię zaplanowane spotkania zostały odwołane, z tym, że utrzymywano kontakty 
korespondencyjne. 
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W marcu 2020 roku Ośrodek Pomocy  Społecznej w Dąbrowie  stanął  wobec potrzeby zorganizowania pomocy 
dla osób i rodzin w związku z pojawieniem się zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2. Koniecznością było 
wdrożenie nowych standardów i rozwiązań w celu niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.  

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie funkcjonowali w czasie szybko zachodzących zmian. 
Zdarzało się, że ich praca była  reorganizowana kilkakrotnie w ciągu dnia.  

 

W celu sprawnej i bezpiecznej realizacji zadań OPS:    

▪ zapewniono pracownikom środki ochrony osobistej takie jak: maseczki, rękawiczki jednorazowe, 

przyłbice, kombinezon ochronny, płyny dezynfekujące, dozowniki, bezdotykowa stacja dezynfekcji rąk, 

lampa UV – C bakteriobójcza, urządzenie do dezynfekcji dokumentów, pleksy ochronne montowane do 

biurek, 

▪ wydzielono miejsca do przyjmowania interesantów,  

▪ przestrzegano wytycznych MPIPS i PPSSE, 

▪ wprowadzono procedury na wypadek zakażenia się pracowników wirusem SARS-COV-2. 

 

Nowe zadania OPS związane ze stanem epidemii to przede wszystkim udzielanie wsparcia mieszkańcom 
przebywającym na kwarantannie, osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym poprzez dostarczanie 
żywności, robienie zakupów, wsparcie psychologiczne, poradnictwo. Prowadzono ścisłą współpracę  
z wieloma instytucjami, w tym z Sanepidem. 

 

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

 

Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że OPS w Dąbrowie sprostał oczekiwaniom społecznym i w tak trudnym 
czasie sprawnie wykonał wszystkie zadania.   

Świadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie w latach 2017- 2020 

 

Opis 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną 90 85 80 * 61 
- liczba osób 
w rodzinach 

90 

Zasiłki stałe     

Liczba świadczeń 163 192 230 182 

Wartość świadczeń [zł] 96.496 105.879 142.898 111.250 

Zasiłki okresowe     

Liczba świadczeń 170 179 146 120 

Wartość świadczeń [zł] 55.030 54.592 46.767 40.098 

Zasiłki jednorazowe: zasiłek celowy, zasiłek celowy z 
programu ,,Posiłek w szkole i w domu” 

    

Liczba świadczeń 252 263 112 177 

Wartość świadczeń [zł] 71.845 73.941 44.669 37.554 

Zasiłki w formie posiłku z programu ,,Posiłek w szkole i w 
domu”: szkoły, schroniska 

    

Liczba posiłków/liczba osób 3.177/21 2.981 1.934/20 478/7 

Wartość świadczeń [zł] 13.020 14.249 10.520 4.110 

Usługi opiekuńcze (osoby/świadczenia) 3/3.550 3/3.344 5/3506 4/3634 

Wartość świadczeń [zł] 61.359 63.536 86.242 96.301 
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Dodatki mieszkaniowe     

Liczba rodzin 2 2 1 1 

Wartość świadczeń [zł] 5.149 2.594 2.696 76 

Dodatki energetyczne     

Liczba rodzin 2 2 1 1 

Wartość świadczeń [zł] 374 235 193 47 

Opłaty za Domy Pomocy Społecznej     

Liczba świadczeniobiorców 18 18 20 21 

Wartość świadczeń [zł] 422.854 491.113 519.966 524.650 

Zasiłki rodzinne     

Liczba rodzin pobierających zasiłek 143 140 136 107 

Wartość wypłaconych świadczeń 586.853 597.542 569.810 498.623 

Opis 2017 2018 2019 2020 

Świadczenie pielęgnacyjne     

Liczba osób 23 21 21 22 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 412.203 411.089 409.053 477.081 

Zasiłki pielęgnacyjne     

Liczba osób 79 72 75 79 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 145.962 154.661 169.765 205.322 

Specjalny zasiłek opiekuńczy     

Liczba osób 2 2 3 3 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 11.440 17.777 25.420 22.320 

Zasiłek dla opiekuna     

Liczba osób 2 1 1 1 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 16.120 8.805 7.440 7.440 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka     

Liczba osób 66 46 43 29 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 66.000 46.000 43.000 29.000 

Świadczenie rodzicielskie     

Liczba osób 12 8 5 7 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 142.416 93.287 46.184 51.708 

Jednorazowa zapomoga „ za życiem”     

Liczba osób - 1 1 3 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] - 4.000 4.000 12.000 

Fundusz alimentacyjny     

Liczba wnioskodawców 15 16 15 12 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 140.410 139.143 125.760 113.460 

Świadczenia wychowawcze 500+     

Liczba rodzin/liczba dzieci 423/626 400/620 563/1240 590/1300 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 3.800.547 3.779.253 5.613.870 7.511.414 

Świadczenie „dobry start”     

Liczba dzieci - 840 858 870 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] - 251.400 257.400 260.850 

Opis 2017 2018 2019 2020 

Prace społecznie użyteczne     

Liczba świadczeniobiorców 7 5 38 29 

Wartość wypłaconych świadczeń [zł] 9.396 10.770 12.508 8.749 

Św. dla rodzin zastępczych     

Wartość świadczeń [zł] 21.283 29.069 50.106 46.087 

Ponoszenie kosztów za dzieci w ośrodkach opiekuńczych     

Wartość świadczeń [zł] 162.900 53.763 46.874 70.236 

Asystent rodziny 1 1 1 1 

Liczba rodzin 17 7 7 10 
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Aktywność w realizacji dodatkowych projektów. 
Rok 2020 z uwagi na pandemię wymagał objęcia szczególną uwagą i opieką osób starszych i samotnych, dlatego 
Gmina Dąbrowa nawiązała współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu w celu wdrożenia 
nowych usług – odpowiadających na potrzeby czasu zagrożenia COVID. 

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ OPS W PARTNERSTWIE Z ROPS OPOLE 

 ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIOM COVID 

Nazwa projektu Opis Wartość 

projektu w zł 

Lider projektu i 

beneficjent 

środków unijnych 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem 

Ciepły posiłek w czasie 
epidemii koronawirusa 

zapewnianie ciepłych 
posiłków dla osób 
samotnych i 
niesamodzielnych  

 118 900,00     Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu 

51 

Wsparcie seniorów w 
formie kuriera 
społecznego 

 pomoc w robieniu 
zakupów dla 
potrzebujących  

    12 634,58     Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu 

21 

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

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

    25 000,00     Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu 

79 

  
      156 534,58     

 
151 

 

 

▪ W ramach OPS prowadzono Placówkę wsparcia dziennego, której działalność opiera się  
na prowadzeniu zajęć przez wychowawcę podwórkowego z dziećmi  w świetlicach wiejskich na terenie 
gminy. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – II edycja na lata 
2018-2020 realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu na lata 2018-2020 
wynosi 135.616,54 zł. 

Wartość dofinansowania  w roku 2020 to 37.924,82  zł. 

▪ Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" w Dąbrowie, w ramach Programu Wieloletniego Senior+ 
na lata 2015-2020, edycja 2020,- Moduł II ".Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+". Wysokość 
poniesionych wydatków na funkcjonowanie klubu 43.386,12 zł. Wartość projektu 40.934,80 zł. 

Wartość otrzymanego dofinansowania w ramach projektu w 2020 to 15.281,66 zł. 
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▪ Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" w Żelaznej, w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na 
lata 2015-2020, edycja 2020- Moduł II ".Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+". Wysokość 
poniesionych wydatków na funkcjonowanie klubu 28.596,79 zł. Wartość projektu 27.512,46 zł. 
 
Wartość otrzymanego dofinansowania w ramach projektu w 2020 to 10.720,45 zł.  

 

▪ Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" w Nowej Jamce, w ramach Programu Wieloletniego 
Senior+ na lata 2015-2020, edycja 2020- Moduł II ".Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+". 
Wysokość poniesionych wydatków na funkcjonowanie klubu 27.406,52 zł.  
Wartość projektu 25.725,40 zł. 
 
Wartość otrzymanego dofinansowania w ramach projektu w 2020 to 10.272,69 zł. 
 

▪ Prowadzono współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, które zapewniają bezpłatną pomoc 
specjalistów: prawnika, mediatora, psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, terapeuty od spraw 
uzależnień. 
 

▪ W 2020 na terenie Gminy były organizowane prace społecznie użyteczne dla 29 osób  bez prawa do 
zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 1 marca do 30 listopada 2020, 
obejmowały m.in. prace porządkowe oraz prace wspomagające w wyznaczonych placówkach na terenie 
gminy. Porozumienie dotyczące tego zadania zostało zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu.  
Wartość projektu to 8.748,60 zł. 
 
Wartość otrzymanego dofinansowania w ramach projektu w 2020 to 5.249,16 zł. 
 

▪ Prowadzono współpracę z Bankiem Żywności w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  realizowanego  
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2020 r. gmina po raz pierwszy skorzystała 
 z podprogramu pn. „Nie marnuj żywności” dla 100 osób. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 w 2020 r. było objętych pomocą żywnościową 158 mieszkańców gminy, zostały 
wydane im 863 paczki tj. 8,5259 ton. 
 

▪ W siedzibie budynku OPS funkcjonował Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmował psychoterapeuta 
udzielając  wsparcia osobom i rodzinom, w których występują problemy społeczne. Punkt był czynny  
4 godziny tygodniowo. 

 

Wartość pozyskanych środków finansowych na zadania realizowane przez  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w roku 2020 to kwota: 235.983,36  zł 
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Sieć szkół i przedszkoli 
W  2020 r. funkcjonowały następujące szkoły i przedszkola: 

▪ Szkoły: 
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie  
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie  
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku 

▪ Przedszkola:  
1) Publiczne Przedszkole w Dąbrowie  

z oddziałem w Prądach, 
2) Publiczne Przedszkole w Chróścinie, 
3) Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku  

z oddziałem w Żelaznej, (do 31 sierpnia 2020r. oddział przy ul. Warszawskiej 1, od 1 września 2020r. 
Punkty Przedszkolne nr 1 i nr 2 przy ul. Opolskiej 37), 

4) Publiczne Przedszkole w Karczowie. 
 

W Gminie Dąbrowa od 01.09.2020 r. funkcjonuje przedszkole niepubliczne „Muminkowa chatka” –  
w Mechnicach. Na dzień rozpoczęcia działalności do przedszkola uczęszczało 12 wychowanków  
(w tym 5-cioro z Gminy Dąbrowa).  

Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę. 

Nazwa jednostki liczba uczniów/wychowanków 

2017 2018 2019 2020 

PSP Dąbrowa 234 246 223 229 

PSP Chróścina 242 238 218 232 

PSP Narok 77 94 98 91 

          

PG Żelazna 36 16  nie dotyczy   nie dotyczy  

          

razem szkoły 589 594 539 552 

          

PP Dąbrowa 80 81 80 83 

w tym oddział Prądy 30 31 31 33 

PP Chróścina 76 79 80 92 

PP Narok 78 78 74 76 

w tym oddział Żelazna 33 35 35 39 

PP Karczów 39 41 37 29 

         

razem przedszkola 273 279 271 280 

          

Razem liczba uczniów/wychowanków 862 873 810 832 

Liczba dzieci wg. stanu na 30 września danego roku 
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We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach Gminy Dąbrowa rozpoczęło 552 uczniów, a do przedszkoli 
uczęszczało 280 dzieci. 

 

 
Do przedszkoli uczęszczało 280 dzieci, z następujących roczników: (stan na dzień wrzesień 2020):  

▪ rocznik 2014  77 dzieci, w tym 34 dziewcząt i 43 chłopców  

▪ rocznik 2015  72 dzieci, w tym 33 dziewcząt i 39 chłopców  

▪ rocznik 2016  64 dzieci, w tym 30 dziewcząt i 34 chłopców  

▪ rocznik 2017  68 dzieci, w tym  30 dziewcząt i 35 chłopców  

▪ rocznik 2018  2 dzieci, w tym 2 dziewcząt i 0 chłopców  
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Rok szkolny 2020/2021 - Stan na 30.09.2020 
W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego:  

języka angielskiego:                   dla 552 uczniów,  

dodatkowego języka obcego niemieckiego :    dla 79 uczniów,  

języka mniejszości narodowej  niemieckiego:        dla 171 uczniów,  

w tym:  PSP Chróścina     dla 111 uczniów 

 PSP Narok     dla 60 uczniów. 

 

Do jednego oddziału (szkolnego) uczęszczało w 2020r. średnio 16,39 dzieci 

Z dowozów szkolnych korzystało 221 uczniów, co stanowiło ok. 40% wszystkich uczniów.  

 

Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna w jednostkach oświatowych(stan na dzień 30 IX 2020). 

 

Kadra pedagogiczna 

W szkołach i przedszkolach zatrudnionych było 107 nauczycieli na 92,53 etatów, w tym 2,63 nauczycieli 
stażystów; 11,69 nauczycieli kontraktowych; 20,28 nauczycieli mianowanych; 57,93 nauczycieli 
dyplomowanych.  

 

 

 

Na jednego nauczyciela przypadło średnio 9 uczniów (łącznie: PSP, PP), w tym średnio 8,3 uczniów w szkołach  
i 10,8 w przedszkolach (stan uczniów na wrzesień 2020r.). 
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Liczba etatów nauczycieli w szkołach i przedszkolach w poszczególnych grupach awansu zawodowego. 

 

Jednostka/ 

Stopień 

Stażyści 

(etaty) 

Kontraktowi 

(etaty) 

Mianowani 

(etaty) 

Dyplomowani 

(etaty) 

Łącznie (etaty) 

PSP Dąbrowa 0,56 2 5 16,89 24,45 

PSP Chróścina 0 0 9,56 16,57 26,13 

PSP Narok 0 3 2,27 10,72 15,99 

PP Dąbrowa 0 3 2,07 3,57 8,64 

PP Chróścina 1 0 0,13 5 6,13 

PP Narok 0 2,69 1,18 3 6,87 

PP Karczów 1,07 1 0,07 2,18 4,32 

Gmina Dąbrowa 2,63 11,69 20,28 57,93 92,53 

 

Pracownicy administracji i obsługi (stan na 30 IX 2020 r.) 

W szkołach/przedszkolach zatrudnionych było 54 pracowników administracji i obsługi na 50,88 etatach. 

 

 

WYNIKI SZKÓŁ 
Wójt Gminy w 2020 r. przyznał stypendia naukowe dla 184 uczniów i stypendia sportowe dla 11 uczniów, na 
łączną kwotę: 27 600  zł. 

 

Jednostka rodzaj stypendium [szt.] razem 

 NAUKOWE SPORTOWE  

PSP Dąbrowa 79 10  10 – sportowe 
79 –  naukowe 

PSP Chróścina 73 - 0 – sportowe 
73 –  naukowe 

PSP Narok 21 1 1 – sportowe 
21 –  naukowe 

27 600 zł 184 
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Egzamin ósmoklasisty 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku według szkół 

Placówka\ przedmiot język polski matematyka język angielski język 

niemiecki 

PSP Dąbrowa 70 % 59 % 67 % nie dotyczy 

PSP Chróścina 64 % 47 % 70 % 38 % 

PSP Narok 63 % 40 % 38 % 54 % 

Gmina 67 % 51 % 63 % 47 % 

Powiat 61 % 47 % 57 % 63 % 

Województwo 60 % 45 % 54 % 56 % 

Kraj 59 % 46 % 54 % 45 % 

 

 

Wydatki oświatowe. 

 

Wydatki gminy związane z funkcjonowaniem oświaty to 13.920.826,20 zł, co stanowi 36,31% wszystkich 
wydatków  

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY w zł  38 337 610,26  100,00% 

Wydatki oświatowe 13 920 826,20   36,31% 

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane  10 526 367,25 27,46% 

 

Wydatki gminy w 2020 roku na realizację zadań bieżących w oświacie wynosiły: 12.621.611,88 zł (wydatki 

bieżące, bez wydatków inwestycyjnych, zakupu podręczników finansowanych z tzw. dotacji podręcznikowej oraz 

wydatków na zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+, finansowanych  

z otrzymanych dotacji), z czego 7.103.914,00 zł tj. 56,28 % pokryte zostało z części oświatowej subwencji ogólnej 

oraz 287.873,00 tj. 2,28 % pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego – przekazanej z budżetu państwa. 

 

Na prowadzenie i funkcjonowanie szkół gmina wydatkowała 8.261.442,47zł (stanowi to sumę wydatków 

bieżących na funkcjonowanie szkół, koszty dowozu uczniów, stypendia socjalne oraz koszty wynagrodzeń komisji 

konkursowej) natomiast na funkcjonowanie przedszkoli oraz dotacje przedszkolne 4.360.169,41zł (stanowi to 

sumę wydatków bieżących na funkcjonowanie przedszkoli, wysokość przekazanych dotacji dla niepublicznego 

przedszkola oraz dotacji na dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy). 

 

Ponadto w 2020r. w szkołach i przedszkolach została łącznie kwota 19.438,74zł, ze środków zarządzania 

kryzysowego w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa COVID-19. 
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Szkoły (65 %) 
8.261.442,47 zł

Przedszkola (35 %)
4.360.169,41 zł

Podział poniesionych wydatków bieżących 
na szkoły i przedszkola w 2020r.

Szkoły Przedszkola

budżet gminy (41 %); 
5 166 526,67 złsubwencja i dotacje 

z budżetu państwa 
(59 %);

7 407 660,03 zł

Wydatki z podziałem 
na źródło finansowania

Budżet Gminy Subwencja państwowa
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wydatki majątkowe 
1 299 214,32zł (9%)

wydatki na wynagrodzenia 
10 526 367,25zł (76%)

wydatki statutowe 2 095 244,63zł 
(15%)

Struktura wydatków oświatowych ze względu na zadania statutowe, 
wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki majątkowe i realizowane w 

ramach dotacji 
i projektów w 2020r.
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Nazwa jednostki wydatki w jednostkach oświatowych w 2020 [zł] 

średnioroczna 

liczba 

oddziałów 

średnie wydatki 

bieżące na 

oddział 

wydatki bieżące  

na zadania własne 

    

PSP Dąbrowa 14 221 327,19 3 098 580,71 

PSP Chróścina 11,67 275 653,38 3 216 874,93 

PSP Narok 8,0 220 353,07 1 762 824,57 

     

razem szkoły 33,67 239 925,16 8 078 280,21 

     

PP Dąbrowa 4 315 048,10 1 260 192,38 

w tym oddział Prądy 2 242 251,84 484 503,67 

PP Chróścina 4 282 864,74 1 131 458,94 

PP Narok 4 291 902,05 1 167 608,21 

w tym oddział Żelazna oraz 

Punkt Przedszkolny 

nr 1 i nr 2 w Żelaznej 

2 232 870,87 465 741,74 

PP Karczów 2 312 460,80 624 921,59 

      

razem przedszkola 14 298 870,08 4 184 181,12 

    

Razem szkoły/przedszkola 44,67 257 236,44 12 262 461,33 

    

Dowozy szkolne 156 946,26 

Dotacja podręcznikowa 61 228,91 

Dotacja za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli poza 

Gminą 

82 488,82 

Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy 64 372,72 

Stypendia socjalne 25 916,00 

Wynagrodzenie komisji konkursowej na awans zawodowy 

nauczyciela 

300,00 

Wydatki w ramach realizowanych projektów (w tym min. wydatki 

na studia nauczycieli w ramach projektu „Przedszkole przyjazne 2 ” 

10.200,00zł) 

29 126,75 

Wydatki w ramach programu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + 114 844,34 

Wydatki inwestycyjne (w tym min. przebudowa PP Chróścina, 

utworzenie Punktów Przedszkolnych w Żelaznej) 

1 123 141,07 

RAZEM OŚWIATA  13 920 826,20 

 

Średnie roczne wydatki bieżące  

na 1 ucznia / wychowanka w 2020 r. 

szkoły przedszkola 

14 634,57 zł 14 843,50 zł 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie 

 

Krótka charakterystyka. 

Największa szkoła podstawowa w Gminie Dąbrowa. W szkole zapewnione są warunki do 
wszechstronnego rozwoju ucznia. 

W 2020 r. szkoła doskonale poradziła sobie z nową rzeczywistością uwarunkowaną przez pandemię 
koronawirusa i nowym wyzwaniem jaką była organizacja nauki zdalnej.  

 

Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej: 

▪ gminny konkurs plastyczny Magia Świąt – 5 laureatów, 

▪ XVIII Wojewódzki Konkurs Malarski - Motywy Biblijne w Malarstwie „Wieża Babel”. wyróżnienie, 

▪ wyróżnienie za ilustrowaną książkę "Galopując pod wiatr" w I Ogólnopolskim Konkursie Literacko - 

Plastycznym "Piszę, Ilustruję i Wydaję - Moja książka w drodze do Nobla", 

▪ wyróżnienie w kategorii najlepsza powieść historyczna  "Rozgrywki Poetów 2020"  , 

▪ wyróżnienie w konkursie Prymas - Myśliciel - Nauczyciel o Nagrodę Dyrektora LO 5 Zespołu Szkół imienia 

Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego dla uczniów kl. VII - VIII szkół podstawowych woj. 

opolskiego, 

▪ wyróżnienie w kategorii najlepszej powieści historycznej organizowanej przez Stowarzyszenie UP na 

stronie internetowej, 

▪ udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim na opowiadanie fantastyczne "Pigmalion Fantastyki 

2020" 

▪ II miejsce Konkurs Recytatorski Poezji Agnieszki Osieckiej.  

Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

▪ zajęcia nauki pływania dla klas I-III „Umiem pływać”, 

▪ "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO - Ochrona BIO w Mieście Opolu” – 

bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, 

▪ Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej, 

▪ Opolskie dla podstawówek,  

▪ OSE - tablety i Internet, 

▪ program dla szkół: Owoce i warzywa w szkole, 

▪ Mleko w szkole, 

▪ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, 

▪ Mała Książka Wielki Człowiek, 

▪ Z kulturą mi do twarzy, 

▪ Szkoła do Hymnu, 

▪ Lepsza Szkoła, 

▪ Dziel się uśmiechem, 

▪ Czytaj sobie pierwsza klaso, 

▪ Dobre słowo Remonty: 

▪ założenie monitoringu w szkole oraz na terenie wokół szkoły,  

▪ założenie klimatyzacji w serwerowni i gabinecie dyrektora, 

▪ remont pokoju nauczycielskiego dla nauczycieli kl. 1-3, 

▪ malowanie korytarza części 1-3, 

▪ malowanie korytarza w części 4-8, 
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▪ remont biblioteki, 

▪ wymiana instalacji elektrycznej na górnym holu i w sekretariacie, 

▪ remont i doposażenie sali nr 13 wykonany przez rodziców kl. 8b, 

▪ malowanie sali nr 15. 

 

Pozyskany sprzęt : 

▪ 25 tabletów z dostępem do Internetu - OSE, 

▪ 7 laptopów - Aglomeracja Opolska, 

▪ 20 laptopów - Zdalna Szkoła, 

▪ 5 drukarek - Zdalna Szkoła, 

▪ 15 tys. zł – zakup książek do biblioteki. 

 

W szkole organizuje się liczne uroczystości, w roku 2020 online np. Dzień Edukacji Narodowej,  
Święto Niepodległości, Jasełka i inne.  

 

Na uwagę zasługuje zorganizowanie  zawodów mistrzostwa powiatu w biegach przełajowych. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie im. Gustawa Morcinka 

Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. 

Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej: 

▪ Wojewódzki Konkurs Historyczny (etap wojewódzki) – laureat; 

▪ Wojewódzki Konkurs Geograficzny (etap wojewódzki) – laureat; 

▪ Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości i Gospodarce – 4 finalistów; 

▪ IV Wojewódzki Konkurs Historyczny pt. „Fakty – Wydarzenia – Osoby – Armia Krajowa 1939 -1945”  

– 4 wyróżnienia. 

Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

▪ Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego”,  
▪ „Śniadanie daje moc” i „Śniadanie jest ważne”,  
▪ Umiem pływać, 
▪ „Edukacja 2020 – Warsztaty Edukacyjne” przygotowanym przez firmę GAZ – SYSTEM, 
▪ "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO, 
▪ „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, 
▪ Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej, 
▪ Opolskie dla podstawówek,  
▪ OSE - tablety i internet, 
▪ Program dla szkół: Owoce i warzywa w szkole, 
▪ Mleko w szkole, 
▪ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 
▪ udział w projekcie „Edukacja 2020 – Warsztaty Edukacyjne” przygotowanym przez firmę GAZ – SYSTEM 

Pozyskany sprzęt 

▪ 25 tabletów  z dostępem do internetu OSE, 

▪ 8 laptopów Aglomeracja Opolska, 

▪ 7 laptopów Zdalna Szkoła, 

▪ 12 drukarek Zdalna Szkoła, 

▪ 15 tyś zł – zakup książek do biblioteki. 

Inne ciekawe i ważne informacje: 

▪ remont w budynku tzw. małej szkoły przy ul. Niemodlińskiej 35 

▪ usunięcie chorych drzew przez strażaków OSP Chróścina i przywrócenie bezpieczeństwa na terenie szkoły 

▪ oznakowanie schodów informacjami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku 

Najmniejsza ze szkół podstawowych Gminy Dąbrowa. Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół 
Innowacyjnych Regionu Opolskiego i Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

 

Szczególne osiągnięcia: 

▪ I miejsce solistki i II miejsce szkolnego zespołu Stokrotki w XIX Międzyszkolnym Konkursie Kolęd  
i Pastorałek, 

▪ uczniowie zajmowali czołowe miejsca na gminnym etapie Wojewódzkich Konkursów  
j. angielskiego i geografii (w pierwszej trójce), 

▪ uczeń kl. VIII uzyskał tytuł vicemistrza województwa w  Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego, 
▪ I miejsce i II w konkursie na kartkę świąteczną „Magia świąt” organizowanym przez GOKiR  

w Dąbrowie, 

 
Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

▪ „Region Opolski Wysportowany”,  
▪ „Gry planszowe w świetlicy szkolnej”, 
▪  Projekt z języka niemieckiego „ Deutsch AG”, 
▪ „Lepsza Szkoła”, 
▪ „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”, 
▪  Projekt profilaktyczny - „Dbam o mój zasięg – granie na ekranie”, 
▪ „Postaw na rodzinę”, 
▪ „Młodzi cyfrowi”, 
▪ „Trzymaj formę”, 
▪ „Bieg po zdrowie”, 
▪  „Tłumaczymy żywioły”, 
▪ „Projekt ZUS”, 
▪ Projekt „Dobre bo polskie”, 
▪ Projekt „Bardzo Młoda Kultura”, 
▪ „Zdalna szkoła”, 
▪ „Kreatywna Opolszczyzna”, 
▪ „ Bioróżnorodność Opolszczyzny”, 

 
Uzyskane certyfikaty. 

▪ Szkoła Pozytywnej Profilaktyki. Certyfikat Doskonałości, 
▪ Certyfikat Modzi Cyfrowi. Cyfrowi Rodzice, 
▪ Licencja Organizatora X Światowego Dnia  Tabliczki Mnożenia,  
▪ Certyfikat udziału w projekcie  profilaktycznym - „Dbam o mój zasięg – granie na ekranie, 

 
Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

▪ Kolęda Misyjna, 
▪ XIX Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek,  
▪ akcja charytatywna na rzecz Domu Dziecka w Skorogoszczy, 
▪ Dzień Babci i Dziadka, 
▪ Światowy Dzień Sprzątania Świata, 

 
Ważne wydarzenia 

▪ obchody  Dnia Patrona i pasowanie pierwszoklasistów,  
▪ obchody Dnia Edukacji Narodowej,  
▪ obchody Święta Niepodległości on –line, 
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▪ zakończenie projektu „ 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II ”- on-line, 
▪ pożegnanie absolwentów, 
▪ Licencja Organizatora X Światowego Dnia  Tabliczki Mnożenia,  
▪ bal karnawałowy dla uczniów, 
▪ wycieczka szkolna do Krakowa i Wadowic, 
▪ Dzień Dziecka i Dzień Matki on-line. 

Inne ciekawe i ważne informacje 

▪ uruchomienie e-dziennika, 
▪ remont klatki schodowej, 
▪ wymiana wykładzin podłogowych, 
▪ montaż infrastruktury wewnętrznej OSE, 
▪ wymiana mebli i remont sekretariatu oraz gabinetu dyrektora, 
▪ malowanie korytarzy przez pracowników szkoły,  
▪ pozyskanie sprzętu informatycznego z projektów Kreatywna Opolszczyzna i Zdalna Szkoła. 
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Publiczne Przedszkole w Dąbrowie oraz O/Z w Prądach 

Realizacja  projektów i programów edukacyjnych: 

▪ Przedszkole językowe - Projekt „Dwujęzyczna Opolszczyzna”, 
▪ udział w projekcie „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”, w ramach którego trzy nauczycielki korzystają 

z bonu edukacyjnego podnosząc swoje kwalifikacje - studia podyplomowe z zakresu logopedii, języka 
angielskiego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

▪ Czytające przedszkolaki - Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury 2020/2021”, 
▪ Edukacja daltońska w przedszkolu- wprowadzenie elementów planu daltońskiego, 
▪ Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”, 
▪ „Edukacja manualno-sensoryczno- plastyczna Małej Sówki”, 
▪ Konkurs „ Statkiem dookoła Świata”, 
▪ Projekt „ Biblioteka Przedszkolna”. 

Szczególne osiągnięcia (np. certyfikaty) 

▪ udział w I etapie projektu i certyfikat ” Wzorowej Placówki Małego Misia” za ukończenie wszystkich 
modułów 2019/2020, 

▪ udział w II etapie  projektu i certyfikat za zrealizowanie modułu „Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”. 
▪ Udział w Międzynarodowy projekcie edukacyjnym „Emocja” i zrealizowanie modułu  

I „Kreatywność” oraz modułu II „ Wyobraźnia”, 
▪ wyróżnienie w konkursie „ Statkiem dookoła Świata”. 

Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

▪ udział w akcji ” Szkoła do hymnu”, 
▪ udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy  w ramach projektu „Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury 2020/2021” - Misiowy Wolontariat, 
▪ promowanie działań przedszkola  w środowisku lokalnym, 
▪ promowanie działań przedszkola na stronach internetowych, 
▪ realizowanie w przedszkolu preorientacji zawodowej, 
▪ współpraca z instytucjami oświatowymi, społecznymi, Kultury, 
▪ współpraca i promocja placówek  na forach internetowych np.: Strefa nauczyciela, Kapelusz  

z kwiatami, MAC – Kompleksowe rozwiązania dla edukacji itp., 
▪ współpraca z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedą, 
▪ indywidualne konsultacje z nauczycielami, 
▪ współpraca z rodzicami. 

Inne ciekawe i ważne informacje 

Dbając o wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola i wspierając rozwój dzieci w placówkach organizowane są 

zajęcia logopedyczne, rytmiczne, robotyka, z zakresu biologii Labiq. 
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Publiczne Przedszkole w Chróścinie 

Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej, ważne wydarzenia w przedszkolu: 

▪ uroczyste otwarcie nowo wybudowanego oddziału przedszkolnego z udziałem zaproszonych gości  
07.10.2020 r, 
 
DZIĘKI PRZEPROWADZONEJ INWESTYCJI ZWIĘKSZYŁA SIĘ LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLU  
Do przedszkola możemy przyjąć  12 dodatkowych dzieci. 
 

▪ udział online w projekcie „Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej związanej   
z gospodarką odpadami na terenie aglomeracji opolskiej”, 

▪ udział w akcji UNICEF z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, 
▪ udział w projekcie „Dzieciaki – mleczaki”  , 
▪ udział w akcji MEN „Razem na święta” , 
▪ udział w projekcie „Kubusiowi przyjaciele natury” , 
▪ wyróżnienie w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową organizowanym przez Kuratorium Oświat 

w Opolu, 
▪ Święto Niepodległości połączone ze wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego w ramach  akcji MEN 

„Szkoła do hymnu”, 
▪ wycieczka autokarowa do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach, 
▪ pasowanie na przedszkolaka,  
▪ Dzień Edukacji Narodowej,  
▪ przeprowadzenie próbnej ewakuacji, 
▪ Dzień Pluszowego Misia,  
▪ Andrzejki,  
▪ Dzień Dyni połączony z balem i konkursem na najpiękniejszą dynię,   
▪ Mikołajki  
▪ pieczenie pierników  
▪ Jasełka  
▪ Dzień Babci i Dziadka  
▪ zbiórka karmy dla zwierząt w opolskim schronisku  
▪ Walentynki  
▪ Bal karnawałowy  
▪ Dzień Słońca  
▪ spacer do jesiennego parku w Chróścinie   
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Publiczne  Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku z O/Z w Żelaznej  

Przedszkole wyróżnia się działalnością edukacyjną,  w szczególności działaniami proekologicznymi oraz 
pozyskiwaniem funduszy unijnych.  Promuje swoją działalność poprzez media społecznościowe: Facebook, stronę 
internetową: www.przedszkolenarok.szkolnastrona.pl; 

Nauczyciele w swojej pracy prowadzą działalność innowacyjną „dobre praktyki” i stosują nowatorskie metody 
uczenia się. Do przedszkola uczęszczają dzieci z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych,  jak również dzieci 
mające trudności w przyswajaniu wiedzy i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Kierunki pracy przedszkola definiują cele priorytetowe, przyjmowane na  każdy rok szkolny. I tak w roku 
2020/2021 przyjęto następujące: 

▪ „Zieloną drogą z Franciszkiem podążamy, więc nowych przyjaciół wśród zwierząt mamy” – czyli eko – 

pejzaże z literackiego świata Erica Carle. 

▪ „Krok po kroku w cztery pory roku” – czyli kolorowo – zdrowo – koktajlowo. 

Przedsięwzięcia, osiągnięcia identyfikujące i promujące nasza placówkę oświatową w Gminie Dąbrowa – 
zamieszcza się na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkolenarok.szkolnastrona.pl)  -  
w zakładce KADRA – DANE PRZEDSZKOLA. 

Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej:  

▪ 19 X 2020 – podsumowanie Konkursu  Gminnego „Edukacja +segregacja” – przekazanie  sprawozdań bez 
oficjalnego ogłoszenia wyników. 
 

Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

▪ program edukacyjno-wychowawczy „W krainie łagodności”, 
▪ programy nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego w przedszkolu, 
▪ program nauczania religii. 

 

Innowacje pedagogiczne: 

▪ „Edukacja ekologiczna na etapie przedszkolnym”, 
▪ „Wymiar europejski - Przedszkolak w Europie”, 
▪ „Terapeutyczne walory aktywności muzyczno-ruchowej”, 
▪ model „kształcenia na odległość” wypracowany na potrzeby nauczania zdalnego  

(16 III 2020 – 25 V 2020r.). 
 

Szczególne osiągnięcia (np. certyfikaty): 

▪ zaprojektowanie i zakup baneru na okoliczność uroczystego otwarcia Punktów Przedszkolnych nr 1 i nr 2 
w Żelaznej, 

▪ certyfikat z dn. 1 IX 2020r -  przekazany przez Wójta Gminy Dąbrowa Zmiana przeznaczenia części budynku 
byłego gimnazjum na Przedszkole w Żelaznej – całkowita wartość inwestycji 586 524 zł, 
współfinansowana ze środków Miasta Opola 500 000 zł, 

▪ certyfikat przekazany przez Wójta Gminy Dąbrowa: „Opiekun Parku – PP im. św. Franciszka  
z Asyżu w Naroku – Edukacja dzieci i młodzieży. Poszanowanie przyrody. Kształtowanie postaw 
proekologicznych” – 10 X 2020 r. 

 

Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

▪ przyjęcie zaproszenia do udziału w konferencji pt. „Świadomy i bezpieczny senior”, organizowanej przez 
Urząd Wojewódzki w Opolu – 3 II 2020r. – prezentacja spektaklu artystyczno – wokalnego „Przez Europę 
do Panamy” w obecności m.in. Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej – Stanisława Szweda, 
Wojewody, Wicewojewody, Posła na Sejm RP, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz innych przedstawicieli 
opolskich urzędów i instytucji, 

http://www.przedszkolenarok.szkolnastrona.pl/
http://www.przedszkolenarok.szkolnastrona.pl/
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▪ wycieczka autokarowa do Opola – wizyta w Archiwum Państwowym  - udział w warsztatach „Płynie Odra, 
płynie…”, zwiedzenie Wieży Piastowskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu przy ul. Minorytów - 10 III 2020, 

▪ treningi ewakuacyjne w PP Narok i PP nr 1 i nr 2 w Żelaznej (9 X 2020), 
▪ dekoracja gminnej  choinki przy Urzędzie Gminy Dąbrowa – wykonanie ozdób porcelanowych, 

przekazanie na ręce Wójta Gminy Dąbrowa – p. Katarzyny Gołębiowskiej -  Jarek  (XII 2020r.). 

Ważne wydarzenia: 

▪ uroczyste przekazanie gmachu dawnego gimnazjum w Żelaznej na działalność Punktów Przedszkolnych  
w obecności Prezydenta Miasta Opola, Wójta Gminy Dąbrowa, rodziców i przedstawicieli instytucji oraz 
władz samorządowych (22 IX 2020r.), 

▪ uroczystość XI rocznicy  nadania imienia św. Franciszka z Asyżu przedszkolu  w Naroku (5 X 2020) – zgodnie 
z przyjętym scenariuszem, 

▪ IV Bal przyjaciół św. Franciszka z Asyżu z udziałem miłośników zwierząt E. Carle (19 XI 2020r.). 

Inne ciekawe i ważne informacje: 

▪ 16 III – 25 V 2020r. - Organizacja „kształcenia na odległość” – wynikającego z wprowadzonych obostrzeń 
pandemicznych – opartego na zespołowej pracy Dyrektora i Nauczycieli (efekty na stronie 
www.przedszkolenarok.szkolnastrona.pl – zakładki Aktualności oraz Dla Rodziców), 

▪ 1 VI 2020r. – Oficjalne zakończenie 20 - letniej współpracy z PP nr 24 „Chatka Puchatka” w Opolu – 
dyplomy, podziękowania, przekazanie pamiątkowych gadżetów, 

▪ 10 X 2020r. – Udział przedstawicieli PP Narok – Dyrektor Gizeli Przybyła oraz nauczyciela Marzanny 
Grygorowicz – prowadzenie i współorganizacja warsztatów: „Las w szkle” - w ramach Dnia Drzewa oraz 
inauguracji Parku Niewodnickiego, 

▪ XI 2020 r. – Zajęcia on-line o charakterze rekreacyjnym, związane z gospodarowaniem odpadami  - wyk. 
Akademia Lisek w ramach realizacji projektu Aglomeracji Opolskiej, 

▪ 4 XII 2020r. – Adwentowe spotkanie z św. Barbarą – patronką górników i nie tylko – według własnego 
autorskiego scenariusza nauczyciela Anny Nogas połączone z zabawą terenową  - tropienie śladów 
Barbary, 

▪ XII 2020r. – Tradycje przedszkola wg stałych kart kalendarza: Mikołaj (7 XII) oraz obdarowanie Mikołaja  
z 20-letnim stażem w ramach akcji „Szlachetna Paczka”; Wigilia  (22 XII) połączona  
z kolędowaniem przy Franciszkowej szopce,  

▪ kreowanie sprzyjającej polityki oświatowej - podjęcie studiów podyplomowych przez                                             
4 nauczycieli placówki zgodnie z planem podnoszenia kwalifikacji w obu placówkach, 

▪ cykliczne – comiesięczne akcentowanie urodzin Jubilatów -  przedszkolaków – zgodnie  
z brzmieniem II celu priorytetowego na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021 – promowanie zdrowych 
nawyków żywieniowych, wskazanie alternatywy dla słodyczy  w toku zdrowego urodzinowego party, 

▪ zajęcia ekologiczno – przyrodnicze w ogrodzie w 4 porach roku – zagospodarowanie rabaty kwiatowej, 
warzywnej, ogrodu Findusa, szklarenek oraz ślimaka ogrodowego (eko- uprawa szpinaku, kwiatów 
jadalnych, ziół, rukoli i jarmużu). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole w Karczowie 
  

http://www.przedszkolenarok.szkolnastrona.pl/
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Sukcesy w zakresie działalności edukacyjnej 

▪ udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Dla Przedszkolaków –  Choinkowa Ozdoba - zajęcie II 
miejsca,  

▪ udział w III edycji akcji – RAZEM NA ŚWIĘTA 

       
Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

▪ Kubusiowi Przyjaciela Natury, 
▪ Czyste Powietrze, 
▪ Dzieci Uczą Rodziców, 
▪ Czyściuchowe Przedszkole, 
▪ Poznajemy Zawody – program autorski nauczycielki, 
▪ pogadanka na temat segregacji śmieci w związku z realizacją projektu – prowadzenie działań 

informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej, 
▪ Udział w akcji MEN – Szkoła Do Hymnu. 

Działalność społeczna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

▪ udział w akcji: Zbieramy Nakrętki Dla Bartusia 
▪ zbiórka zużytych baterii 
▪ współpraca z Filią Biblioteczną w Karczowie 
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Publiczny Żłobek                            
w Żelaznej 
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Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelaznej  1 października 2019 r. 

Rozpoczęcie sprawowania opieki nad dziećmi   1 stycznia 2020 r. 

Maksymalna liczba miejsc    30 dzieci 

 

Liczba dzieci uczęszczających do żłobka stan na 01.01.2020 13 dzieci 

Liczba dzieci uczęszczających do żłobka stan na 31.12.2020 24 dzieci 

 

 

Wszelkie działania podejmowane przez kadrę Publicznego Żłobka w Żelaznej mają na celu zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa dzieciom, zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych związanych z zabiegami 
pielęgnacyjnymi, higieną, żywieniem, a przede wszystkim zapewniają wszechstronny rozwój psychofizyczny 
dziecka.  

Prowadzone zajęcia są oparte o pedagogikę Marii Montessori, która polega na rozwijaniu samodzielności 
dziecka i wiary we własne siły. W pracy z maluchami wszelkiego rodzaju zabawy dobierane są tak, by oddziaływały 
na wszystkie ich zmysły.  

Prowadzone są zajęcia z sensoplastyki, które pozwalają na poznanie świata poprzez połączenie silnych 
doznań dotykowych, wzrokowych, smakowych.  

Organizowane są także zajęcia z wykorzystywaniem metody B.Stauss, które pozytywnie wpływają  
na rozwój motoryki dużej oraz orientacji przestrzennej.  

 

Wprowadzane są również elementy bajkoterapii. Świat bajki pozwala dziecku na rozwijanie wyobraźni, 
poszerzanie wiedzy i słownictwa, przeżywanie różnego rodzaju emocji a nawet rozwiązywanie trudnych dla siebie 
sytuacji. Metoda ta ma również ogromne zalety wyciszające i relaksacyjne, dlatego też wpisana jest w codzienny 
plan zajęć. Stosowane są różnego rodzaju zabawy paluszkowe, które poprawiają sprawność manualną dziecka, 
wpływają na umiejętność komunikowania się, budują pozytywny emocjonalny kontakt między dzieckiem  
a opiekunem oraz uczą koncentracji na konkretnej czynności.  

 

W roku 2020 zrewitalizowany został teren wokół żłobka. Stworzony został plac zabaw. Wszelkiego rodzaju 
huśtawki, zjeżdżalnie dostosowane są do potrzeb najmłodszych. Dzięki dotacji „Działaj lokalnie 2020” oraz 
dofinansowaniu Banku Gospodarki Krajowej został zrealizowany projekt „Dotknij , poczuj, zobacz jak piękny jest 
świat”. Celem projektu było stworzenie kreatywnej przestrzeni służącej dzieciom uczęszczającym do Publicznego 
Żłobka w Żelaznej oraz ich rodzicom, dziadkom jak również całej społeczność wsi Żelazna.  Stworzona przestrzeń 
jest miejscem do nauki, terapii odpoczynku, możliwością otwarcia na nowe doznania, jak również kontaktu  
z naturą . Ogród jest wspaniałym miejscem wyciszenia i odpoczynku.  

 

Pozyskane środki finansowe na ten cel:  

DZIAŁAJ LOKALNIE                  6.000,00 zł 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                 5.000,00 zł 
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Żłobek ma swój własny eko-ogród, plac zabaw wraz z ogrodem sensorycznym i boiskiem. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone są  innowacyjne zajęcia podczas, których dziecko staje się „Małym Odkrywcą Świata”. 
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Opieka nad dziećmi do lat 3 – opiekunowie dzienni. 

▪ Od  1 stycznia 2020 do 25 kwietnia 2020  na terenie gminy  funkcjonowało 2 opiekunów dziennych którzy 

sprawowali opiekę nad 6 dzieci do lat 3. 

Opiekun Podwórkowy (placówka wsparcia dziennego dla dzieci) 

▪ Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach i związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 i innych chorobach zakaźnych oraz poleceniem Wojewody Opolskiego podjęto 

decyzje w sprawie czasowego zawieszenia działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Dąbrowie  

w okresie: 

od 12 marca do 21 czerwca 2020 r.  

od 26 października 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. 

▪ Pomimo zawieszonej działalności Wychowawca Podwórkowy prowadził zajęcia z uczestnikami  w formie 

zdalnej poprzez media społecznościowe, nagrywał filmiki, które były udostępnianie na platformie oraz był 

w aktywnym kontakcie z dziećmi i rodzicami.   

▪ Od 2 stycznia do 11 marca zajęcia odbywały się w trybie stacjonarnym, zaś od 22 czerwca 2020 do  

25 października 2020 r. działalność Placówki Wsparcia Dziennego została odwieszona i w tym okresie 

Wychowawca Podwórkowy prowadził zajęcia w systemie hybrydowym tj. naprzemiennie, 3 dni  

w tygodniu w formie stacjonarnej i 2 dni w formie zdalnej. Zajęcia były prowadzone w świetlicach 

wiejskich w Dąbrowie, Skarbiszowie i Naroku. W zajęciach brało  udział 15 dzieci.  

 

Kluby Seniora 
Na terenie Gminy Dąbrowa w 2020 r. funkcjonowały:  

▪ Klub Senior + w Dąbrowie 

▪ Klub Senior + w Żelaznej 

▪ Klub Senior + w Nowej Jamce 

oraz   

▪ Klub Seniora w Naroku – prowadzony przez organizację pozarządową (TSKN w Opolu) 

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach i związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 i innych chorobach zakaźnych oraz poleceniem Wojewody Opolskiego podjęto 
decyzje w sprawie czasowego zawieszenia działalności Klubu Senior +  w Dąbrowie , Nowej Jamce i Żelaznej  
w miesiącach: 

▪ od 12 marca do 31 czerwca 2020 r.; 

▪ od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. 

 

Pomimo zawieszonej działalności Koordynator Klubu Senior + prowadził zajęcia zdalnie poprzez media 
społecznościowe. 

Działalność Klubów seniora została wznowiona od 1 lipca 2020 do 31 października 2020r.  zajęcia  
w Klubach były prowadzone 2 razy w tygodniu. Do każdego klubu uczęszczało 15 seniorów. 
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Inne informacje 
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OCHRONA ZDROWIA 
Na terenie Gminy Dąbrowa nie funkcjonują podmioty lecznicze zarządzane przez gminę. Opiekę medyczną 
zapewniają 3 przychodnie niepubliczne i 2 gabinety stomatologiczne (w tym 1 posiadają zawartą umowę z NFZ). 
Na terenie Gminy funkcjonują 2 apteki. 

 

TRANSPORT 

 

Mieszkańcy Gminy Dąbrowa mają możliwość korzystania zarówno z publicznego transportu kolejowego 
jak i autobusowego. W miejscowościach Dąbrowa oraz Chróścina znajdują się stacje kolejowe na linii Opole - 
Wrocław. Większość miejscowości gminy posiada dostęp do komercyjnych linii autobusowych Opolskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Miejscowości Chróścina oraz Mechnice obsługiwane są przez 
autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Opolu. Gmina Dąbrowa jest organizatorem transportu w zakresie 
dowozu dzieci do szkół i przedszkoli.  

Deficyt usług w zakresie transportu publicznego na terenie gminy występuje przede wszystkim  
w miejscowościach Lipowa, Nowa Jamka, Prądy oraz Siedliska.  

W roku 2020 trwały prace nad dokumentem „Plan Integracji Publicznego Transportu Zbiorowego na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej”. Gmina Dąbrowa zgłosiła szereg wniosków i uwag do tego opracowania. 

Rozwiązanie problemu braku powszechnego dostępu do usług transportu wymaga wspólnych rozwiązań 
na poziomie regionu i znacznych nakładów finansowych. 
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Kultura 
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Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, to instytucja, której 
głównym zadaniem jest popularyzowanie kultury wśród mieszkańców gminy. 
Działania ośrodka koncentrują się na podejmowaniu przedsięwzięć 
skierowanych do dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. W roku ubiegłym 
ze względu na pandemię koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami wiele 
działań ośrodek kultury zmuszony był realizować w przestrzeni wirtualnej za pomocą profilu Facebooka.  

Działania Gminnego Ośrodka Kultury w 2020 roku: 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bal przebierańców dla dzieci, kawiarenki w szkołach, mecz z Gwardią 
Opole, zajęcia fitness, występy grup artystycznych. 

Turnieje i wydarzenia sportowe: Hattrick, mały Hattrick, turniej tenisa stołowego, bieg przełajowy, Bieg 
Niepodległości, zajęcia nauki jazdy na rolkach. 

Amatorski Ruch Artystyczny: działania pracowni rękodzieła artystycznego, udział w projekcie Hip Hip 
CHÓRa, zajęcia mażoretek, ognisko nauki gry na gitarze. 

Działania w sieci: kącik kulinarny, gry terenowe, udział w projekcie Balladyna, film o Janie Pawle II, 
Mikołajki, kiermasz świąteczny, wystawa obrazów. 

Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe: Gala wiedeńska, teatrzyk dla dzieci Calineczka, Przygody świnki, 
warsztaty z okazji Dnia Kobiet, piknik rodzinny w Niewodnikach, zajęcia podczas otwarcia Rolkowiska w Dąbrowie. 

Konkursy: Logo GOKiR, kartka bożonarodzeniowa, zabawy terenowe 

Działania podczas ferii: warsztaty z filcowania, motanki, gry planszowe, warsztaty kulinarne z seniorami. 
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"Bieg niepodległości w dobie niedogodności" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Turniej Mały Hattrick dla dzieci 2020 

 

 

Projekt Hip Hip CHÓRa, Eduko Bardzo Młoda Kultura 

 

 
Projekt Piaskownica, warsztaty sensoryczne 

 

 

Ferie dla dzieci 

 

 
Warsztaty kulinarne z seniorami 

 

 

Gminny Turniej w tenisie stołowym 
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Uroczyste otwarcie  Rolkowiska w Dąbrowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia sportowe podczas otwarcia Rolkowiska w Dąbrowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie jest wydawcą biuletynu informacyjnego „Życie Gminy Dąbrowa”. 
Miesięcznik jest publikacją w której poruszane są ważne tematy związane z aktualnymi wydarzeniami, 
przedsięwzięciami, inwestycjami, a także tematyka społeczna i kulturalna. Miesięcznik ukazuje się każdego 
miesiąca w nakładzie 3 000 egzemplarzy. Trafia do punktów zlokalizowanych na terenie gminy, a także 
bezpośrednio do mieszańców poprzez kolportaż. 

 

Uroczyste otwarcie parku w Niewodnikach 
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Gminna Biblioteka Publiczna 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie w Dąbrowie prowadzi 3 filie biblioteczne: 

Filia Biblioteczna w Chróścinie ul. Niemodlińska 8 

Filia Biblioteczna w Karczowie ul. Szkolna 2 

Filia Biblioteczna w Żelaznej ul. Opolska 58 

 

Księgozbiór na 31.12.2020 r. obejmował 27.646 egzemplarzy, zarejestrowanych było 650 czytelników. 

 

W Gminnej Bibliotece w Dąbrowie oraz w filiach w Chróścinie, Karczowie i Żelaznej funkcjonuje  
10 ogólnodostępnych stanowisk komputerowych  z bezpłatnym dostępem do Internetu.  
Użytkownicy i czytelnicy mogą również skorzystać z drukarki oraz skanera. 

 

Działalność biblioteki 

Pandemia koronawirusa uniemożliwiła powszechny dostęp do zbiorów i usług bibliotecznych oraz realizację 
wcześniej zaplanowanych imprez i zajęć edukacyjnych.  

 

Od 12 marca do 22 maja biblioteki zostały zamknięte dla czytelników.  

 

Działania, które zostały przeprowadzone w 2020 r. to  

▪   Udział w akcji „Narodowe Czytanie”, Gminna Biblioteka Publiczna w  Dąbrowie  włączyła się  

w IX edycję Narodowego Czytania, organizowanego pod patronatem Prezydenta RP. Ubiegłoroczną 

lekturą była. Z uwagi na panującą pandemię w budynku Izby Pamięci w Żelaznej, został nagrany film  

z fragmentem dramatu „Balladyna” Juliusza Słowackiego i odczytane obszerne fragmenty tego dzieła.  

 

▪ Wprowadzenie usługi „Książka na telefon”. Bibliotekarze dostarczają książki domów naszych seniorów  

i osób niepełnosprawnych. 

 

▪ Wycieczka edukacyjna dla przedszkolaków do filii bibliotecznej w Karczowie. 

 

▪ Prezentacja w filii w Chróścinie wystawy „Polscy Laureaci Nagrody Nobla’ przygotowanej przez 

Wojewódzką Bibliotekę w Opolu.  

 

▪ Konkurs „Najbardziej aktywny czytelnik 2019 roku”, ogłoszony przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczna  

w Opolu, pozwolił na uhonorowanie czytelników wyróżniających się liczbą przeczytanych książek.  

 

▪ Biblioteka włączyła się również w akcję szycia maseczek dla mieszkańców gminy. 

Biblioteka działa w oparciu o dotację przekazywaną z budżetu gminy, której wysokość w 2020 r. wyniosła 240.000 
zł. Biblioteka otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w ramach programu „Promocja czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”  
w wysokości 8.346 zł. 
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„Balladyna – zdjęcie z nagrania 

 

 

 

 

 

„Wszystkie ręce na maszyny” 
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Inne ważne informacje i wydarzenia 

 
 
18.06.2020 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – I TURA 

Frekwencja w Gminie Dąbrowa  58,27% 
 

12.07.2020 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – II TURA 
Frekwencja w Gminie Dąbrowa  61,90% 

 

17.07.2020  otwarcie drogi wojewódzkiej w Naroku po przeprowadzonej modernizacji 

 

07.08.2020 otwarcie Rolkowiska przy boisku w Dąbrowie 

 

10.10.2020 oficjalne otwarcie Parku w Niewodnikach 

(zadanie wykonane w 2019 za kwotę 482.117,08 zł, przy uzyskanym dofinansowaniu z RPO WO 
2014 – 2020)  

 

12.12.2020  otwarcie mostu w Niewodnikach po przeprowadzonej modernizacji 

 

2020 otrzymujemy od Inspekcji Transportu Drogowego w darowiźnie samochód Fiat Ducato  

 
I-XII.2020 Sołtysówki:  organizowane są cykliczne spotkania z sołtysami wsi  

(raz na kwartał) 
 

I-XII.2020 Życie Gminy Dąbrowa, miesięcznik wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Dąbrowie dokumentuje najważniejsze wydarzenia z życia gminy.  

 (dostępny jest  na stronie http://gminadabrowa.pl/53/2555/zycie-gminy-dabrowa.html) 
 
 

Życie Gminy Dąbrowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

http://gminadabrowa.pl/53/2555/zycie-gminy-dabrowa.html
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Podsumowanie 
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Rok 2020 to czas kiedy musieliśmy stanąć wobec nowej rzeczywistości ograniczeń wynikających 
z pandemii koronawirusa. Ogłoszony stan epidemii wpłynął na funkcjonowanie naszych rodzin i całego 
społeczeństwa. Zamknięte zostały szkoły i przedszkola. Coraz więcej  osób zdanych było na pomoc 
Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ w czasie kwarantanny i izolacji trzeba było zapewnić im zakupy 
i niezbędną opiekę. 

COVID spowodował, że trzeba było szukać nowych rozwiązań. W szkołach powszechna stała się 
nauka zdalna. Pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa dzięki wdrożonemu w 2019 r. Elektronicznemu 
Obiegowi Dokumentów mogli bez przeszkód pracować zdalnie. 

Zmienił się sposób funkcjonowania Urzędu, preferowany był kontakt z wykorzystaniem 
platformy E-Puap, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Spotkanie z urzędnikiem było możliwe 
ale po wcześniejszym umówieniu się i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja, 
maseczka). Wszystkie te ograniczenia nie wpłynęły na jakość wykonywanych usług i na realizację 
zaplanowanych działań. 

W roku 2020 r. koncentrowaliśmy się nad pozyskiwaniem nowych inwestorów i tworzeniem 
zachęt, aby inwestowali właśnie na terenie naszej gminy. To z myślą o nich kontynuowaliśmy procedury  
planistyczne, które mają zakończyć się w 2021 r. uchwaleniem planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Ciepielowice, Dąbrowa i Narok. 

 

Lista osiągnięć roku 2020 jest długa, na szczególną uwagę zasługują jednak: 

• budowa rolkowiska w miejscowości Dąbrowa i pozyskanie na ten cel kwoty 300.000 zł  
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt ten jest modelowym przykładem 
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, gdzie gmina udzieliła dotacji na wkład własny 
dla Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Fizycznej KS Dąbrowa na realizację projektu, przekazała 
pożyczkę na tzw. wyprzedzające finasowanie projektu, a także udzieliła wsparcia 
merytorycznego przy wykonaniu prac budowlanych i pomocy w rozliczeniu wniosku  
o dofinansowanie, 

• rozbudowa Przedszkola w Chróścinie, dzięki nowej przestronnej sali przedszkole może otoczyć 
opieką większą liczbę dzieci. Dzięki wyremontowanym pomieszczeniom szatni, korytarzy 
i sanitariatów  podwyższył się standard techniczny przedszkola, ponadto budynek został 
dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, 

• adaptacja piętra budynku po byłym gimnazjum w Żelaznej i przeniesienie oddziałów 
przedszkolnych do nowej lokalizacji. Powstały piękne, słoneczne pomieszczenia, a dodatkowo 
dzieci mogą korzystać z terenu przy budynku, gdzie powstał ogród polisensoryczny, przepiękne 
skwery i odnowione boisko, 

• pozyskanie kolejnej puli środków dla gospodarstw domowych na wymianę pieców w ramach 
projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – II etap, 

• pozyskanie środków na realizację projektu o wartości prawie 4.000.000 zł na rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skarbiszów, 

• realizacja projektów związanych z zachowaniem bioróżnorodnośći, 

• przebudowa drogi wojewódzkiej w Naroku (inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich), 

• przebudowa mostu w Niewodnikach (inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich), 

• przebudowa i budowa dróg gminnych o łącznej długości 2.020 m, 

• zakup nowego samochodu dla OSP Chróścina.  
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W budżecie 2020 roku wydatki inwestycyjne wynosiły 3.457.344,81 zł i stanowiły 9,02 %  
wydatków ogółem. Złożyliśmy w tym czasie 7 wniosków do UE i budżetu państwa  
o dofinansowanie kolejnych zadań o wartości 10.237.980,49 zł. 

 
 
Wzorowo układała się współpraca z : 

 

• Wojewodą Opolskim (czas zagrożenia powodziowego),  

• Samorządem Województwa Opolskiego (remont drogi w Naroku, remont mostu  
w Niewodnikach, projekt Life, inne projekty dofinansowane z RPO WO i PROW),  

• Prezydentem Miasta Opola (dofinansowanie inwestycji gminnych: 500.000 zł na przebudowę 
piętra budynku po byłym gimnazjum na potrzeby przedszkola w Żelaznej),  

• Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu (projekty prospołeczne, między innymi 
związane z usługą kuriera Społecznego w czasie COViD), 

• Partnerstwa Borów Niemodlińskich (realizacja i rozliczenie projektu partnerskiego związanego  
z budową Rolkowiska) 

 
 
Pomimo ograniczeń związanych z COVID, rok 2020 to czas intensywnej pracy, która miała na celu 

zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości gminy – dla każdej miejscowości udało się coś zrobić. 
 
Staramy się zarówno o rozwój infrastrukturalny jak i społeczny. Dbamy o zasoby gminy i staramy 

się je zachować. Szczególne znaczenie ma dla nas ochrona środowiska, ochrona powietrza  
i zachowanie bioróżnorodności, bo zdrowe i czyste środowisko to dobre warunki życia dla naszych dzieci 
i przyszłych pokoleń. 

 
W podejmowanych działaniach ważna jest każda grupa wiekowa. Dbamy o nowe miejsca  

w przedszkolach, dobre warunki edukacji w szkołach. Dbamy o rodziny stwarzając im coraz lepsze 
warunki życia. Szczególną troską otoczeni zostali w 2020 r. seniorzy, którzy ze względu na COVID  
nie mogli opuszczać domów i kontaktować się jak dotąd ze swoimi rodzinami i bliskimi. To z myślą  
o nich uruchomiona została w 2020 r usługa kuriera społecznego, który docierał do nich z zakupami lub 
ciepłym posiłkiem. 

 
W podsumowaniu roku 2020 nie można pominąć zagrożenia jakim był alarm powodziowy 

ogłoszony w październiku. Wezbrane wody rzeki Odry i jej dopływów po raz kolejny zagroziły 
mieszkańcom Żelaznej, Naroka, Niewodnik i Karczowa.  

 
Dzięki ofiarnej pracy druhów Ochotniczych Straży Pożarnej sytuacja była cały czas monitorowana. 

Po raz kolejny okazało się, że zaangażowanie naszych strażaków jest bezcenne, za co szczególnie 
dziękuję. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

117 

 

Rok 2021 będzie kontynuacją działań związanych ze wszechstronnym rozwojem gminy.  
 
Do najważniejszych z nich należą: 

 
1) dalsza modernizacja bazy oświatowej i społecznej:  

- pozyskanie dofinansowania na budowę sali gimnastycznej w Naroku, 
- pozyskanie i modernizacja obiektu na Centrum Aktywności Lokalnej w Chróścinie, 
- zapewnienie nowych pomieszczeń dla Biblioteki w Dąbrowie, 
-  termomodernizacja budynku Żłobka w Żelaznej, 
- termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Dąbrowa, 
- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowa. 
 

2) działania proekologiczne w tym, m.in.: 
- wymiana pieców,  
- budowa kanalizacji w Skarbiszowie,  
- działania w zakresie ochrony bioróżnorodności i ochrony powietrza (program Life),  
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie, 
- wypracowanie systemu dopłat do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

3) działania prospołeczne związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem 
młodzieży, seniorów i liderów lokalnych. 

 

4) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym poprawa infrastruktury drogowej, 
oświetlenia ulicznego, doposażenie jednostek OSP. 

 
Działania Gminy Dąbrowa skoncentrowane są na tym, aby budować markę solidnego samorządu, 

otwartego na zmiany i potrzeby współczesnego świata, stojącego blisko każdego mieszkańca,  dbającego 
o dzieci, młodzież i seniorów.  

 
Samorządu dla którego najważniejsze są wartości takie jak: rodzina, czyste środowisko, rozwój 
przedsiębiorczości, integracja i postawa prospołeczna.  

 
Osiągnięcie tych celów jest możliwe przy aktywnym wykorzystaniu każdej szansy, każdej 

możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych, jak i podnoszeniu jakości świadczonych usług 
przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy. 

 
Dziękuję radnym, sołtysom, liderom lokalnym, druhom OSP, mieszkańcom oraz pracownikom 

samorządowym za wszystkie sukcesy roku 2020 r, które były możliwe bo opierały się na współpracy, 
partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu, pomimo trudności wynikających z epidemii COVID. 
 
 
Dąbrowa, 25.05.2021 
 

Wójt Gminy 

   /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
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Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                 
do Raportu o stanie gminy za rok 2020 

 

INWESTYCJE, REMONTY  

I INNE ZADANIA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE  
MIEJSCOWOŚCI GMINY 2020 

 

LP. SOŁECTWO  NAZWA ZADANIA 

1. CHRÓŚCINA Rozbudowa przedszkola. 

Remont budynku tzw. „małej szkoły” w Chróścinie (Kl.I-III) 

Przebudowa ul. Nowowiejskiej.  

Przebudowa ul. Klasztornej - dokumentacja projektowa. 

Przebudowa ul. Zielonej - dokumentacja projektowa. 

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kopernika 
i Komprachcickiej. 

Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Naprawa ogrodzenia na boisku ORLIK. 

2. CIEPIELOWICE Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej i Funduszu Sołeckiego. 

Wykonanie projektu budowlanego i zagospodarowania terenu na realizację 
zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice”. 

Wykonanie toalety na terenie rekreacyjno-sportowym  
w Ciepielowicach wraz z zapewnieniem dostępu do wody  
i odbioru ścieków. 

3. DĄBROWA Budowa rolkowiska i utworzenie skateparku w ramach wspólnego projektu  
z KS Dąbrowa. 

Przebudowa odwodnienia sali gimnastycznej w Dąbrowie. 

Przebudowa ul. Zielonej i Akacjowej - dokumentacja projektowa. 

Przebudowa ul. Kolejowej (dz. Nr 49 i 425/3) wraz ze ścieżką pieszo-
rowerową, parkingiem zadaszonym dla rowerów i miejscem parkingowym 
dla samochodów, a także oświetleniem w miejscowości Dąbrowa - 
dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem. 

Przebudowa ul. Sokolnickiej – aktualizacja dokumentacji projektowej. 

Wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej. 
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4. KARCZÓW  Przebudowa ul. Miodowej - dokumentacja projektowa. 

Przebudowa ul. Wiejskiej  - aktualizacja dokumentacji projektowej. 

Przebudowa ul. Na Grobli  - dokumentacja projektowa. 

Zagospodarowanie terenu wokół boiska w ramach Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej i Funduszu Sołeckiego. 

5. LIPOWA Zagospodarowanie terenu wokół stawu. 

Uzyskanie dofinansowania na przeprowadzenie remontu świetlicy (budynek 
po byłej szkole) 

6. MECHNICE Przebudowa ul. Kwiatowej. 

Remont ul. Krótkiej. 

Budowa wiaty przy pawilonie sportowym. 

Przebudowa ul. Akacjowej – dokumentacja projektowa. 

7. NAROK Kompleksowa przebudowa drogi wojewódzkiej. 

Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej. 

Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej. 

8. NIEWODNIKI Otwarcie parku wiejskiego. 

Przebudowa mostu na drodze wojewódzkiej. 

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Odrzańskiej. 

Remont ul. Krótkiej i Młyńskiej. 

9. NOWA JAMKA Budowa altany na opał w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej  
i Funduszu Sołeckiego. 

10. PRĄDY  Poprawa stanu technicznego drogi transportu rolnego. 

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cmentarnej. 

11. SIEDLISKA Przebudowa ul. Leśnej. 

12. SKARBISZÓW Częściowy remont świetlicy wiejskiej. 

Uzyskanie dofinasowania do  budowy kanalizacji  
sanitarnej, aktualizacja dokumentacji projektowej. 
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13. ŻELAZNA Przeprowadzenie modernizacji pietra budynku po byłym  
gimnazjum i dostosowanie tego obiektu do potrzeb dzieci  
przedszkolnych – przeniesienie przedszkola do nowej lokalizacji. 

Wykonanie altany drewnianej przy Żłobku w Żelaznej  
oraz ogrodu polisensorycznego. 

Wykonanie przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego  
w Żelaznej, ul. Opolska 37. 

Renowacja parkietu w świetlicy wiejskiej w ramach Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej i Funduszu Sołeckiego. 

14.  EKOLOGIA,  
BEZPIECZŃSTWO 

Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne I i II etap 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – opracowanie 
dokumentacji przetargowej, przetarg. 

Zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego  
dla OSP Chróścina. 

Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dąbrowa 
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Załącznik nr 2                                                                                                                                                                             
do Raportu o stanie gminy za rok 2020 

Uchwały Rady Gminy Dąbrowa w 2020 r. 
 
Uchwały Rady Gminy są podejmowane w różnych obszarach funkcjonowania i można je podzielić na 

następujące obszary: 

 

 

FUNKCJONOWANIE ORGANÓW GMINY 

1) Uchwała Nr XVI/139/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu 
pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2020 

2) Uchwała Nr XVI/140/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Komisji Rady Gminy na rok 2020 

3) Uchwała Nr XIX/167/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
IV/20/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa 

4) Uchwała Nr XXIV/222/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad 
na jakich sołtysom Gminy Dąbrowa przysługuje dieta 

WYBORY 

1) Uchwała Nr XXII/199/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyboru 
sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka 

 

FINANSE 

 

1) Uchwała Nr XVI/147/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Dąbrowa na 2020 rok 

2) Uchwała Nr XVI/148/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

3) Uchwała Nr XVII/153/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego 

4) Uchwała Nr XVII/154/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2020 rok 

5) Uchwała Nr XVIII/164/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki 
dla Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa na realizację zadania 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

6) Uchwała Nr XVIII/165/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z 
budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie 

7) Uchwała Nr XVIII/166/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2020 rok 

http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13071/uchwalaxvi1392020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13071/uchwalaxvi1392020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13072/uchwalaxvi1402020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13072/uchwalaxvi1402020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13701/uchwalaxix1672020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13701/uchwalaxix1672020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16012/uchwala-nr-xxiv-222-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16012/uchwala-nr-xxiv-222-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14622/uchwalaxxii1992020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14622/uchwalaxxii1992020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13079/uchwalaxvi1472020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13079/uchwalaxvi1472020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13079/uchwalaxvi1472020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13080/uchwalaxvi1482020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13080/uchwalaxvi1482020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13080/uchwalaxvi1482020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13225/uchwalaxvii1532020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13225/uchwalaxvii1532020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13226/uchwalaxvii1542020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13226/uchwalaxvii1542020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13226/uchwalaxvii1542020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13539/uchwalaxviii16420200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13539/uchwalaxviii16420200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13539/uchwalaxviii16420200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13540/uchwalaxviii1652020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13540/uchwalaxviii1652020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13541/uchwalaxviii1662020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13541/uchwalaxviii1662020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13541/uchwalaxviii1662020200416.pdf
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8) Uchwała Nr XIX/171/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z 
budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie 

9) Uchwała Nr XIX/172/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2020 rok 

10) Uchwała Nr XIX/173/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

11) Uchwała Nr XX/175/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Dąbrowa wotum zaufania za rok 2019 

12) Uchwała Nr XX/176/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2019 rok 

13) Uchwała Nr XX/177/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

14) Uchwała NR XX/178/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2019 rok 

15) Uchwała Nr XX/179/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2019 rok 

16) Uchwała Nr XX/180/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 
skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2019 rok 

17) Uchwała Nr XX/184/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2020 rok 

18) Uchwała Nr XX/185/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

19) Uchwała Nr XXI/195/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XIX/171/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie 

20) Uchwała Nr XXI/196/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z 
budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie 

21) Uchwała Nr XXI/197/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2020 rok 

22) Uchwała Nr XXI/198/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

23) Uchwała Nr XXII/202/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2020 rok 

24) Uchwała Nr XXII/203/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

25) Uchwała Nr XXIII/213/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2020 rok 

26) Uchwała Nr XXIII/214/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 

27) Uchwała Nr XXIV/216/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2021 rok 

28) Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 

http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13705/uchwalaxix1712020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13705/uchwalaxix1712020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13706/uchwalaxix1722020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13706/uchwalaxix1722020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13706/uchwalaxix1722020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13707/uchwalaxix1732020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13707/uchwalaxix1732020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13707/uchwalaxix1732020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13860/uchwalaxx1752020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13860/uchwalaxx1752020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13861/uchwalaxx1762020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13861/uchwalaxx1762020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13862/uchwalaxx1772020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13862/uchwalaxx1772020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13863/uchwalaxx1782020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13863/uchwalaxx1782020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13864/uchwalaxx1792020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13864/uchwalaxx1792020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13865/uchwalaxx1802020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13865/uchwalaxx1802020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13869/uchwalaxx1842020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13869/uchwalaxx1842020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13869/uchwalaxx1842020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13870/uchwalaxx1852020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13870/uchwalaxx1852020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13870/uchwalaxx1852020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14246/uchwalaxxi1952020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14246/uchwalaxxi1952020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14246/uchwalaxxi1952020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14247/uchwalaxxi1962020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14247/uchwalaxxi1962020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14248/uchwalaxxi1972020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14248/uchwalaxxi1972020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14248/uchwalaxxi1972020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14249/uchwalaxxi1982020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14249/uchwalaxxi1982020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14249/uchwalaxxi1982020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14629/uchwalaxxii2022020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14629/uchwalaxxii2022020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14629/uchwalaxxii2022020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14625/uchwalaxxii2032020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14625/uchwalaxxii2032020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14625/uchwalaxxii2032020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15526/uchwalaxxiii2132020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15526/uchwalaxxiii2132020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15526/uchwalaxxiii2132020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15527/uchwalaxxiii2142020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15527/uchwalaxxiii2142020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15527/uchwalaxxiii2142020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16006/uchwala-nr-xxiv-216-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16006/uchwala-nr-xxiv-216-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16007/uchwala-nr-xxiv-217-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16007/uchwala-nr-xxiv-217-20.pdf
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29) Uchwała Nr XXIV/224/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2020 rok 

30) Uchwały Nr XXIV/225/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 

31) Uchwała Nr XXV/226/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej 

32) Uchwała Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Dąbrowa na 2021 rok 

33) Uchwała Nr XXV/228/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Dąbrowa na 2020 rok 

34) Uchwała Nr XXV/230/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

1) Uchwała Nr XVII/151/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa 

2) Uchwała Nr XXIV/218/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa 

3) Uchwała Nr XXIV/219/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

4) Uchwała Nr XXIV/220/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

1) Uchwała Nr XVII/149/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w 
powiecie opolskim – etap III” 

2) Uchwała Nr XIX/168/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł 
ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – II etap” 

3) Uchwała Nr XX/181/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa” 

4) Uchwała Nr XXI/188/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Park w Dąbrowie” 

5) Uchwała Nr XXII/201/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu 
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa” 
 
 

 

 

http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16014/uchwala-nr-xxiv-224-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16014/uchwala-nr-xxiv-224-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16014/uchwala-nr-xxiv-224-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16015/uchwala-nr-xxiv-225-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16015/uchwala-nr-xxiv-225-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16015/uchwala-nr-xxiv-225-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16097/uchwalaxxv2262020201217.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16097/uchwalaxxv2262020201217.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16099/uchwalaxxv2282020201217.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16099/uchwalaxxv2282020201217.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16099/uchwalaxxv2282020201217.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16101/uchwalaxxv2302020201217.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16101/uchwalaxxv2302020201217.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13223/uchwalaxvii1512020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13223/uchwalaxvii1512020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13223/uchwalaxvii1512020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16008/uchwala-nr-xxiv-218-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16008/uchwala-nr-xxiv-218-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16009/uchwala-nr-xxiv-219-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16009/uchwala-nr-xxiv-219-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16009/uchwala-nr-xxiv-219-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16009/uchwala-nr-xxiv-219-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16010/uchwala-nr-xxiv-220-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16010/uchwala-nr-xxiv-220-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13221/uchwalaxvii1492020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13221/uchwalaxvii1492020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13221/uchwalaxvii1492020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13702/uchwalaxix1682020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13702/uchwalaxix1682020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13702/uchwalaxix1682020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13702/uchwalaxix1682020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13866/uchwalaxx1812020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13866/uchwalaxx1812020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14239/uchwalaxxi1882020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14239/uchwalaxxi1882020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14624/uchwalaxxii2012020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14624/uchwalaxxii2012020200924.pdf


 

 

124 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

1) Uchwała Nr XXI/186/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa 

2) Uchwała Nr XXI/187/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika 
graficznego do uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok 

3) Uchwała Nr XXII/204/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. uchylająca uchwałę nr 
XXI/187/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego 
do uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok 

4) Uchwała Nr XXII/205/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany załącznika 
graficznego do uchwały nr VII/49/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok 

 

OŚWIATA 
 

1) Uchwała Nr XVI/145/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej 
ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2019/2020 

2) Uchwała Nr XVI/146/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia 
dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z dofinansowaniem 
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wydawania decyzji 
administracyjnych w wyżej wymienionych sprawach 

3) Uchwała Nr XX/182/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad 
dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia 
bezpłatnego transportu 

4) Uchwała Nr XX/183/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej 
ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2020/2021 

5) Uchwała Nr XXI/193/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia punktów 
przedszkolnych w miejscowości Żelazna 

6) Uchwała Nr XXI/194/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Dąbrowa 

 
OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

 
1) Uchwała Nr XVIII/163/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 

XI/89/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt 
dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej 

 
 

POMOC SPOŁECZNA 
 

1) Uchwała Nr XVI/144/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
V/31/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości 
wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę 
Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14237/uchwalaxxi1862020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14237/uchwalaxxi1862020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14238/uchwalaxxi1872020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14238/uchwalaxxi1872020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14238/uchwalaxxi1872020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14626/uchwalaxxii2042020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14626/uchwalaxxii2042020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14626/uchwalaxxii2042020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14626/uchwalaxxii2042020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14627/uchwalaxxii2052020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14627/uchwalaxxii2052020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14627/uchwalaxxii2052020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14627/uchwalaxxii2052020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13077/uchwalaxvi1452020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13077/uchwalaxvi1452020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13078/uchwalaxvi1462020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13078/uchwalaxvi1462020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13078/uchwalaxvi1462020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13078/uchwalaxvi1462020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13078/uchwalaxvi1462020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13867/uchwalaxx1822020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13867/uchwalaxx1822020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13867/uchwalaxx1822020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13868/uchwalaxx1832020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13868/uchwalaxx1832020200625.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14244/uchwalaxxi1932020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14244/uchwalaxxi1932020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14245/uchwalaxxi1942020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14245/uchwalaxxi1942020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14245/uchwalaxxi1942020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14245/uchwalaxxi1942020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13538/uchwalaxviii1632020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13538/uchwalaxviii1632020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13538/uchwalaxviii1632020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13538/uchwalaxviii1632020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13076/uchwalaxvi1442020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13076/uchwalaxvi1442020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13076/uchwalaxvi1442020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13076/uchwalaxvi1442020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13076/uchwalaxvi1442020200130.pdf
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2) Uchwała Nr XVII/152/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

3) Uchwała Nr XXIII/211/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich 
pobierania 

4) Uchwała Nr XXV/229/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2021 

 

MIENIE GMINY 

1) Uchwała Nr XVI/141/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku 
przy ul. Wiejskiej 6 w miejscowości Narok 

2) Uchwała Nr XVII/150/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w 
Karczowie 

3) Uchwała Nr XVIII/158/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej 

4) Uchwała Nr XVIII/159/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 
w Karczowie 

5) Uchwała Nr XVIII/160/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku 
przy Pl. Powstańców Śl. 2 w miejscowości Dąbrowa 

6) Uchwała Nr XVIII/161/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w najem lokalu socjalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku 
przy ulicy Niemodlińskiej 66 w miejscowości Prądy 

7) Uchwała Nr XVIII/162/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi 
wojewódzkiej nr 465 ul. Dobrzańska w Żelaznej do kategorii dróg gminnych 

8) Uchwała Nr XIX/169/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Żelaznej 

9) Uchwała Nr XIX/170/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Karczowie 

10) Uchwała Nr XXI/189/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
korzystania z Rolkowiska oraz Skateparku w Dąbrowie 

11) Uchwała Nr XXI/190/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do 
kategorii dróg gminnych w miejscowości Chróścina 

12) Uchwała Nr XXI/191/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie gruntów 

13) Uchwała Nr XXI/192/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie 

14) Uchwała Nr XXII/200/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w najem na okres do 3 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Dąbrowa, 
położonego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Żelazna 

15) Uchwała Nr XXII/206/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 
w Dąbrowie  

16) Uchwała Nr XXIII/207/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu korzystania z Parku w Niewodnikach 

17) Uchwała Nr XXIII/208/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na odpłatne nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Chróścinie 

http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13224/uchwalaxvii1522020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13224/uchwalaxvii1522020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13224/uchwalaxvii1522020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15524/uchwalaxxiii2112020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15524/uchwalaxxiii2112020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15524/uchwalaxxiii2112020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15524/uchwalaxxiii2112020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15524/uchwalaxxiii2112020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16100/uchwalaxxv2292020201217.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16100/uchwalaxxv2292020201217.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13073/uchwalaxvi1412020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13073/uchwalaxvi1412020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13073/uchwalaxvi1412020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13222/uchwalaxvii1502020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13222/uchwalaxvii1502020200227.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13533/uchwalaxviii1582020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13533/uchwalaxviii1582020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13534/uchwalaxviii1592020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13534/uchwalaxviii1592020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13535/uchwalaxviii1602020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13535/uchwalaxviii1602020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13535/uchwalaxviii1602020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13536/uchwalaxviii1612020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13536/uchwalaxviii1612020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13536/uchwalaxviii1612020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13537/uchwalaxviii1622020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13537/uchwalaxviii1622020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13703/uchwalaxix1692020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13703/uchwalaxix1692020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13704/uchwalaxix1702020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13704/uchwalaxix1702020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14240/uchwalaxxi1892020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14240/uchwalaxxi1892020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14241/uchwalaxxi1902020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14241/uchwalaxxi1902020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14242/uchwalaxxi1912020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14242/uchwalaxxi1912020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14243/uchwalaxxi1922020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14243/uchwalaxxi1922020200827.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14623/uchwalaxxii2002020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14623/uchwalaxxii2002020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14623/uchwalaxxii2002020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14628/uchwalaxxii2062020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/14628/uchwalaxxii2062020200924.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15520/uchwalaxxiii2072020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15520/uchwalaxxiii2072020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15521/uchwalaxxiii2082020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15521/uchwalaxxiii2082020201029.pdf
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18) Uchwała Nr XXIII/209/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Chróścinie 

19) Uchwała Nr XXIII/210/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Skarbiszowie 

20) Uchwała Nr XXIII/212/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej 

21) Uchwała Nr XXIV/221/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Dąbrowie 

22) Uchwała Nr XXIV/223/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Dąbrowa  

 

SKARGI I PETYCJE 

 

1) Uchwała Nr XIX/174/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 

12.03.2020 r. na działalność Wójta Gminy Dąbrowa w zakresie planowanej lokalizacji punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie 

 

INNE 

1) Uchwała Nr XVI/142/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

2) Uchwała Nr XVI/143/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany 
do Uchwały Nr XIII/73/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia 
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie 

3) Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w 
roku 2020 

4) Uchwała Nr XVIII/156/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży Pożarnej z Gminy Dąbrowa, który uczestniczy w 
działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez państwową Straż Pożarną lub Gminę 
Dąbrowa 

5) Uchwała Nr XVIII/157/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 
XVI/142/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego 

6) Uchwała Nr XXIV/215/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15522/uchwalaxxiii2092020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15522/uchwalaxxiii2092020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15523/uchwalaxxiii2102020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15523/uchwalaxxiii2102020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15525/uchwalaxxiii2122020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15525/uchwalaxxiii2122020201029.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16011/uchwala-nr-xxiv-221-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16011/uchwala-nr-xxiv-221-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16013/uchwala-nr-xxiv-223-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16013/uchwala-nr-xxiv-223-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13708/uchwalaxix1742020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13708/uchwalaxix1742020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13708/uchwalaxix1742020200528.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13074/uchwalaxvi1422020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13074/uchwalaxvi1422020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13075/uchwalaxvi1432020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13075/uchwalaxvi1432020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13075/uchwalaxvi1432020200130.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13530/uchwalaxviii1552020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13530/uchwalaxviii1552020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13530/uchwalaxviii1552020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13531/uchwalaxviii1562020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13531/uchwalaxviii1562020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13531/uchwalaxviii1562020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13531/uchwalaxviii1562020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13532/uchwalaxviii1572020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13532/uchwalaxviii1572020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13532/uchwalaxviii1572020200416.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16005/uchwala-nr-xxiv-215-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16005/uchwala-nr-xxiv-215-20.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/16005/uchwala-nr-xxiv-215-20.pdf
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Załącznik nr 3 
do Raportu o stanie gminy za rok 2020 

 
WSKAŹNIKI Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY 

 

Cel strategiczny Nazwa wskaźnika Jedn. Wartość 
2018 

 

Wartość 
2019 

Wartość 
2020 

I 
Zielona Gmina 
Dąbrowa 

1.1 Liczba wdrożonych projektów 
z planu gospodarki niskoemisyjnej gminy 

Szt. 1 
świetlica Żelazna 

 
 

1 
wymiana źródeł ogrzewania na 

ekologiczne w Gminie Dąbrowa – 
I etap 

 
 

1 
wymiana źródeł ogrzewania na 

ekologiczne w Gminie Dąbrowa – 
II etap 

 

1.2. Liczba budynków  
z przeprowadzoną 
termomodernizacją, w tym wraz 
z wymianą źródeł ciepła 
i wyposażenia na energooszczędne.  

Szt.  
1 

świetlica Żelazna 
 
 
 
 

2 
Świetlica 

Ciepielowice  
(fotowoltaika) 

Świetlica Prądy (docieplenie 
dachu) 

 
 

0 
(3 projekty: złożone wnioski o 
dofinansowanie Urząd Gminy, 

Żłobek, świetlica Lipowa) 
 
 
 

1.3. Liczba budynków  
z zastosowaniem 
energii odnawialnej.  

Szt.  
1 

świetlica  
Żelazna 

 
 

2 
Świetlica  

Ciepielowice, 
Żelazna 

 
 

0 
(3 projekty: złożone wnioski o 
dofinansowanie Urząd Gminy, 

Żłobek, świetlica Lipowa 

1.4 Liczba punktów zmodernizowanego, 
ekologicznego oświetlenia ulicznego  

Szt. 1 3 
Dąbrowa 

(Powstańców  
Śląskich) 

 
 
 

12 
Prądy ul. Cmentarna, Chróścina ul. 

Kopernika i ul Komprachcicka, 
Niewodniki,  

ul. Odrzańska 
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2.1. Długość wybudowanej / zmodernizowanej 
kanalizacji sanitarnej  

Mb. 700/0 483/0 681/0 

 2.2. Liczba wybudowanych/ rozbudowanych 
przydomowych oczyszczalni ścieków  
 

Szt. 0 0 0 

2.3.Długość  
rozbudowanej/zmodernizowanej sieci 
wodociągowej  
 

Mb. 800/0 1.044/0 604,5/0 

2.4 Poziom odzysku surowców 
 
 

% 36,01 Brak danych 50 

2.5 Liczba programów ekologicznych, 
w tym w zakresie segregacji odpadów  
 
 

Szt. 1 
„Edukacja + 
segregacja” 

 
 

3 
„Edukacja + segregacja” 

„Zielona Akcja” 
Projekt Aglomeracji Opolskiej 

„Akcja  
ekogeneracja” 

 
 

1 
„Edukacja + segregacja” 

 
 
 

3.1 Długość 
wybudowanych/przebudowanych/ 
wyremontowanych ścieżek (tras) rowerowych i 
pieszych  
 

km 0/0 1,5 /0 
park Niewodniki 0,5, 

wzdłuż drogi wojewódzkiej 
Mechnice 1 

 
 

1,9 wzdłuż dróg wojewódzkich 
Narok  

3.2 Długość oznakowanych ścieżek /szlaków 
rowerowych i pieszych (stan) 
 
 

km 0/68 0/68 0/68 

3.3 Liczba działań w zakresie wsparcia 
ekologicznego transportu zbiorowego 
 
 

Szt. 0 0 1 
(udział w pracach nad Planem 

Integracji Publicznego Transportu 
Zbiorowego  Aglomeracji 

Opolskiej) 

3.4 Liczba programów edukacyjno - 
promocyjnych ekologicznych form 
transportu, w tym turystyki rowerowej 

Szt. 0 
 
 

0 0 



 

 

128 

 

4.1 Powierzchnia zrewitalizowanych 
obszarów dziedzictwa naturalnego, 
w tym parków zabytkowych  

ha 0 2,664 ha 
(zabytkowy Park  
w Skarbiszowie) 

 

0 

4.2 Liczba nowych nasadzeń 
 

Szt. 56 362 
(w tym  

Park Niewodniki) 
 
 

0 

4.3 Powierzchnia zrekultywowanych 
obszarów terenów zdegradowanych 
i zdewastowanych 

ha 0 2,289 ha 
Park Niewodniki 

 

0 

II 
Konkurencyjna 
Gmina Dąbrowa 

1.1 Liczba ofert inwestycyjnych  
 
 

Szt. 1 
obszar węzła  

autostradowego 
Prądy 

 
 

1 
obszar węzła  

autostradowego Prądy 
 
 

2 
obszar węzła  

autostradowego Prądy 
teren Skarbiszów 

 
 

 1.2. Powierzchnia przygotowanych 
i uzbrojonych terenów inwestycyjnych  
 
 

ha 0 0 2 
teren Skarbiszów 

 
 

1.3 Powierzchnia terenów inwestycyjnych 
włączonych  do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
 

ha 0 0 0 

1.4 Liczba działań partnerskich na rzecz promocji 
przedsiębiorczości,  
w tym z Aglomeracją Opolską 

Szt. 
 

0 1 
Projekt  

„Standardy obsługi inwestora w 
samorządzie opolskim” 

 
 

2 
Projekt  

„Standardy obsługi inwestora w 
samorządzie opolskim” 

Porozumienie z Wałbrzyską Strefą 
Ekonomiczną 

 

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

m 3.870 m 
+ 300 m  drogi 

powiatowe 
 
 

2.035 m 
+ 1.710 m drogi wojewódzkie 

Mechnice, Prądy 
 

2.021 m 
+ 1.955 m drogi wojewódzkie 

Narok 
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2.2 Długość dróg gminnych, na których 
wprowadzono elementy poprawy 
bezpieczeństwa.   
 

km 1 2.06 
ul. Dworcowa,  

Ogrodowa, Torowa Chróścina 
 
 

1.920 
Dąbrowa, ul. Parkowa,  

Narok, ul. Szkolna 
Mechnice, ul. Strażacka 

Niewodniki, ul.Odrzańska 
i Kasztanowa 

 

3.1 Powierzchnia przygotowanych 
i uzbrojonych terenów mieszkaniowych 

ha 20,4 ha 
z tym, że teren jest 
nieuzbrojony (PZP 
Narok 10 ha, PZP 

Siedliska 9 ha, 
Karczów 1,4 ha) 

 

20.4 ha 
z tym, że teren jest nieuzbrojony 
(PZP Narok 10 ha, PZP Siedliska 9 

ha, Karczów 1,4 ha) 
 

20.4 ha 
z tym, że teren jest nieuzbrojony 
(PZP Narok 10 ha, PZP Siedliska 9 

ha, Karczów 1,4 ha) 
 
 

3.2 Liczba wprowadzonych usług 
nastawionych na obsługę mieszkańców. 
 

Szt. 1 
aplikacja mobilna 

 

2 
nowa usługa: System Informacji 

Przestrzennej 
 

3 
nowa usługa: Cisco Webex 

Meeting 

3.3 Liczba działań partnerskich 
w kierunku zintegrowanego systemu 

komunikacji zbiorowej 

Szt. 1 
umowa z Miastem 

Opole 
linia Mechnice 

Chróścina 

3 
umowa z Miastem Opole 
linia Mechnice Chróścina 
umowa PKS linia Prądy 

umowa LUZ (lipiec sierpień 2019) 

2 
umowa z Miastem Opole 
linia Mechnice Chróścina 
umowa PKS linia Prądy 

 
 

 4.1 Liczba wybudowanych/ 
przebudowanych/ wyremontowanych obiektów 
infrastruktury 
przeciwpowodziowej w tym szczegółowych i 
podstawowych  
urządzeń melioracyjnych  
 

Szt./ km 0/0/0 0/0/0 0 / 0 / 9 
(wyremontowane koryto rzeki 

Dożyny – inwestor Wody Polskie) 
 
 

4.2 Liczba systemów ostrzegania 
mieszkańców o zagrożeniach naturalnych 

Szt. 2 3 3 

III 
Aktywna  
Gminy  
Dąbrowa 

1.1 Liczba dzieci do 3 lat objętych 
wsparciem. 
 
 
 

osoby 16 15 31 w tym : 27 (żłobek) 
4(pod opieką opiekunów 

dziennych) 
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 1.2 Liczba dzieci uczestniczących 
w edukacji przedszkolnej.  
 

osoby 280 271 280 

 1.3 Liczba dzieci i młodzieży  
objętych  wsparciem 

osoby 297 
liczba dzieci 

objętych opieką 
świetlicową  
w szkołach 

 

267 
liczba dzieci objętych opieką 

świetlicową  
w szkołach 

 

290 
liczba dzieci objętych opieką 

świetlicową  
w szkołach 

 

 1.4 Liczba dzieci i młodzieży objętych 
wsparciem ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i dotkniętych 
ubóstwem. 

 

osoby 43 dane OPS – 
dzieci korzystające z 
placówki wsparcia 

dziennego 15, dzieci 
umieszczone w 

pieczy zastępczej 
oraz dzieci 
zagrożone 
ubóstwem 

55 dane OPS – dzieci 
korzystające z placówki wsparcia 

dziennego 15, dzieci 
umieszczone w pieczy zastępczej 

16 oraz dzieci zagrożone 
ubóstwem 24 (dożywianie w 
szkołach, dzieci objęte opieką 

asystenta rodziny) 
 

54 dane OPS – dzieci korzystające 
z placówki wsparcia dziennego 15, 

dzieci umieszczone w pieczy 
zastępczej lub placówce 15 oraz 
dzieci zagrożone ubóstwem 24 
(dożywianie w szkołach, dzieci 

objęte opieką asystenta rodziny) 
 

 1.5 Liczba dzieci i młodzieży szczególnie 
uzdolnionej sportowo objętych wsparciem  
 

osoby 47 
liczba dzieci, które 

otrzymały 
stypendium 
sportowe w 

szkołach 
 
 

73 
liczba dzieci, które otrzymały 

stypendium sportowe w 
szkołach 

 

11 
liczba dzieci, które otrzymały 

stypendium sportowe w szkołach 
 

 1.6 Liczba wybudowanych/ 
przebudowanych/ 
zmodernizowanych obiektów infrastruktury 
dydaktycznej,  
w tym sportowej 

Szt. 2 
PSP Chróścina – 

elewacja 
Dąbrowa 

oświetlenie boiska 
 
 

2 
PP Prądy  

remont sali 
PSP Dąbrowa 

remont stołówki 

3 
PP Chróścina 

(rozbudowa oddziału) 
PP Żelazna 

(adaptacja piętra budynku po 
gimnazjum na przedszkole)  

Dąbrowa Rolkowisko 
 

 2.1 Liczba osób niepełnosprawnych 
i wykluczonych objętych wsparciem. 
 

osoby 125 
dane OPS – osoby 

pobierające 
świadczenie 

117  
dane OPS - osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, 
zasiłki opiekuńcze, dodatki z 

107  
dane OPS - osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki 
opiekuńcze, dodatki z tytułu 
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pielęgnacyjne, 
zasiłki opiekuńcze, 

dodatki z tytułu 
niepełnosprawności 

tytułu niepełnosprawności, 
zasiłek pielęgnacyjny 

niepełnosprawności, zasiłek 
pielęgnacyjny 

 2.2 Kwota udzielonych dotacji organizacjom 
społecznym w zakresie realizacji zadań 
publicznych 

PLN 315.000 
 

320.000 
 

420.000 

 2.3 Liczba kobiet, którym udzielono 
Wsparcia  

osoby 60 
dane OPS – 
procedura 

Niebieskiej Karty, 
kobiety 

korzystające z 
punktu 

konsultacyjnego, 
kobiety którym 

udzielono wsparcia 
w formie pracy 

socjalnej lub 
otrzymujące 
świadczenie 

finansowe z pomocy 
społecznej 

113 
dane OPS – procedura 

Niebieskiej Karty, kobiety 
korzystające z punktu 

konsultacyjnego, kobiety którym 
udzielono wsparcia w formie 

pracy socjalnej lub otrzymujące 
świadczenie finansowe z pomocy 

społecznej 

119 
dane OPS – procedura Niebieskiej 

Karty, kobiety korzystające z 
punktu konsultacyjnego, kobiety 

którym udzielono wsparcia w 
formie pracy socjalnej lub 
otrzymujące świadczenie 

finansowe z pomocy społecznej 
 
 

 3.1 Liczba osób zależnych, w tym starszych i 
niepełnosprawnych objętych wsparciem 
 

osoby 21 
dane OPS – usługi 

opiekuńcze i pomoc 
finansowa 

 

21  
dane OPS – (usługi opiekuńcze i 

pomoc finansowa) 

7  
dane OPS – (usługi opiekuńcze i 

pomoc finansowa) 
 

 3.2 Liczba osób starszych objętych 
wsparciem 
 

osoby 30 
dane OPS – 

uczestnicy Klubu 
Seniora Dąbrowa 

30  
dane OPS- uczestnicy Klubów 

Seniora 
 
 

107  
uczestnicy Klubów Seniora 35, 

usługa Kuriera społecznego  
i ciepły posiłek 72 

 

 3.3 Liczba działań w kierunku promocji zdrowego 
i aktywnego stylu życia  
 
 

Szt. 6 
OPS zajęcia z 
dietetykiem, 

3 
OPS zajęcia z dietetykiem, 

profilaktyka w Klubach Seniora, 
placówce wsparcia dziennego 

3 
ze względu na panujący stan 

epidemiczny COVID-19  
prowadzono działania 
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OPS warsztaty 
dotyczące zdrowego 

żywienia 
profilaktyka w 

szkołach 
program walki z 

otyłością 
 
 

oraz dla osób korzystających z 
paczek żywnościowych 

 
 
 

informacyjne dotyczące 
minimalizacji ryzyka zakażenia 

organizacja biegu niepodległości 
11 listopada oraz powiatowych 

biegów przełajowych w Dąbrowie 

 3.4 Liczba działań profilaktycznych. 
 

Szt. 8 
zgodnie ze 

sprawozdaniem z 
realizacji 

Narodowego 
Programu Zdrowia 

 

8 
zgodnie ze sprawozdaniem z 

realizacji Narodowego Programu 
Zdrowia 

 

6 
zgodnie ze sprawozdaniem z 

realizacji Narodowego Programu 
Zdrowia 

 4.1 Liczba wdrożonych projektów 
z zakresu e-administracji 

szt. 
 

0 1 
Elektroniczny System Obiegu 

Dokumentów 
 

2 
Cisco Webex Meetings 

wdrożenie pracy zdalnej 
 

 4.2 Długość wybudowanej sieci 
szerokopasmowego Internetu 
 

km 0 0 0 

IV Tradycyjna 
Gmina Dąbrowa 

1.1 Liczba 
przebudowanych/wyremontowanych/ 
zrewitalizowanych obiektów zabytkowych 
 

Szt. 1 
zabytkowa remiza 

OSP Dąbrowa 

4 
zabytkowa remiza 

OSP Dąbrowa 
wieża kościoła w Dąbrowie 
(dotacja z Gminy Dąbrowa) 
kościół w Chróścinie, park 

Skarbiszów 
 

0 
(przygotowania do zakupu 
zabytkowego pałacyku w 

Chróścinie celem zrewitalizowania 
tego zabytku) 

 
 

 1.2 Liczba przeprowadzonych konserwacji i 
remontu wyposażenia obiektów 
zabytkowych  
 

Szt. 0 0 0 

 1.3 Powierzchnia zagospodarowanych 
terenów wokół obiektów zabytkowych 

ha 0 0 0 
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 1.4 Kwota udzielonych dotacji podmiotom 
zewnętrznym w pracach konserwatorskich, 
restauratorskich i robotach budowlanych przy 
zabytkach nieruchomych/ruchomych 

PLN 0 20.000 zł 
5.000 Miasto Opole – remont 

katedry 
15.000 Parafia w Dąbrowa prace 

konserwatorskie w kościele 
parafialnym 

0 

 2.1 Liczba projektów w ramach inicjatywy Leader 
i programu „Odnowa Wsi” 
 

Szt. 1 
Chróścina – 

Najpiękniejsza Wieś 
Opolska 

 

3 
Ciepielowice – wyróżnienie w 

konkursie Odnowy Wsi 
udział w konkursie Opolskie 

gwiazdy Europy (OSP Dąbrowa, 
konkurs dla liderów lokalnych) 

 
 

2 
Dąbrowa – Najpiękniejsza Wieś 

Opolska 
Prądy wyróżnienie  

w konkursie najlepszej inicjatywy 
w ramach Inicjatywy 

Marszałkowskie 
 

 2.2 Liczba wspartych osób/organizacji 
społecznych upowszechniających historię, 
tradycję, kulturę i tożsamość  
lokalną 
 

osoby/szt. 
 

1 
Stowarzyszenie 

„Dąbrowskie 
Skarby” 

 
 

2 
Stowarzyszenie 

„Dąbrowskie Skarby” 
OSP Dąbrowa – utworzenie sali 

historycznej 

1 
(Film-inscenizacja fragmentów 

Balladyny  
w Izbie Regionalnej w Żelaznej) 

 
 

 2.3 Liczba 
wybudowanych/rozbudowanych/ 
zmodernizowanych obiektów kultury, w tym 
świetlic wiejskich 
 

szt. 
 

3 
Świetlica Dąbrowa 
Świetlica Żelazna 

Szatnia LZS 
Mechnice 

 

3 
Świetlica  

Ciepielowice 
Nowa Jamka 

Prądy 
 

3 
Świetlice  

Narok – modernizacja ogrzewania 
Żelazna –nowa podłoga 

Ciepielowice –doposażenie 
 

 3.2 Liczba turystycznych tras i szlaków 
tematycznych 
 

Szt. 0 0 0 

 3.3 Liczba działań promocyjnych. 
 
 

Szt. 2 
„Zamczysko”, 
„Liść Dębu” 

 

6 
„Zamczysko”, „Liść Dębu” 

„Bieg Niepodległości” 
„Biegi przełajowe” 
„Piknik Europejski 

„Wodne Koło” 
- Prokado 

 

6 
„Bieg Niepodległości ” 

„Dąbrowa TV” 
Opracowanie Logo Gminy 
Opracowanie Logo GOKIR 

Udział i wyróżnienie  
w konkursie „Samorząd Przyjazny 

Młodzieży” 
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Udział w Konkursie „Piękna Wieś 
Opolska” 

 

 3.4 Kwota wsparcia na rzecz budowania marki i 
wizerunku poszczególnych 
miejscowości w oparciu o lokalne wyróżniki 
 

PLN 3.000 
sołectwo Prądy  

ogólnopolski 
konkurs na 

najlepszą inicjatywę 
z funduszu 
sołeckiego 

 

9.100 zł 
sala historyczna OSP w Dąbrowie 

 

Powstanie Dąbrowa TV 
 

 3.5 Kwota uzyskanego wsparcia  
w ramach partnerstwa w  
Aglomeracji Opolskiej, Stowarzyszeniu 
Partnerstwo Bory Niemodlińskie,  
Stowarzyszeniu Euroregion Pradziad 

PLN 545.794,47 
termomodernizacja 
świetlicy w Żelaznej 

 

300.000 zł Rolkowisko 
Grant Działaj lokalnie 

3.500 zł 
Środki pozyskane przez 

organizacje pozarządowe 

0 
(złożone wnioski o 

dofinansowanie trwa procedura 
oceny wniosków) 

 

 


