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RAPORT O STANIE GMINY DĄBROWA 

ZA ROK 2018 
 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r 

poz. 506) Wójt Gminy Dąbrowa przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Dąbrowa za rok 2018.   

 

Ogólna charakterystyka Gminy Dąbrowa 
 

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. Gmina Dąbrowa stanowi element zurbanizowanej aglomeracji opolskiej – położona 

jest w bezpośrednim sąsiedztwie Opola, z którym graniczy od wschodu.  

Użytki rolne zajmują blisko 67% ogólnej powierzchni gminy, a lasy 26%.  

Wiodącą funkcją Gminy Dąbrowa jest rolnictwo, a uzupełniającą mieszkalnictwo. 

 

Demografia 
 

Liczba mieszkańców Gminy Dąbrowa na koniec roku 2018 wynosiła 8.104 osoby i w porównaniu do 

roku 2017 spadła o 27 osób. W ogólnej liczbie mieszkańców 50,99% stanowią kobiety, a 49,01% 

mężczyźni. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 18,02% mieszkańców, osoby w wieku 

produkcyjnym 67,69% mieszkańców, a w wieku poprodukcyjnym 14,29 % mieszkańców. 

Liczba ludności Gminy Dąbrowa w poszczególnych sołectwach. 

Miejscowość 2017 2018  

Chróścina 1.569 1.572 

Ciepielowice 466 469 

Dąbrowa 1.166 1.156 

Karczów 670 674 

Lipowa 154 148 

Mechnice 1.102 1.101 

Narok 796 783 

Niewodniki 413 413 

Nowa Jamka 169 163 

Prądy 306 312 

Siedliska 128 129 

Skarbiszów 387 385 

Sokolniki 182 180 

Żelazna 623 619 

razem 8.131 8.104 

Uwaga:  dane obejmują osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy.   
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Liczba urodzeń i zgonów mieszkańców gminy w latach 2017-2018. 

 

Inne dane demograficzne 2017 

 

2018  

 

Urodzenia 95 68 

Zgony mieszkańców  gminy 73 77 

Zameldowania 

(stałe, czasowe, 

cudzoziemcy) 

stałe 264 215 

czasowe + cudzoziemcy 88 63 

Razem 352 278 

Wymeldowania z pobytu stałego 202 245 

Małżeństwa 66 73 

Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego 15 21 

 

Uwaga:  dane nie obejmują przemeldowań na obszarze gminy 
 

Przedsiębiorczość 

 
W 2018 r.  w Gminie Dąbrowa funkcjonowało 434 podmiotów gospodarczych (informacja według 

wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności). 

 

Liczba wpisów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej: 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej 10 

Podmiot aktywny 434 

Podmiot zawieszony 48 

Działalność nierozpoczęta (data rozpoczęcia, jest datą przyszłą) 2 

 

 

Struktura bezrobocia  
 

 2017 2018 

Liczba osób bezrobotnych 219 200 

kobiety 121 113 

mężczyźni 98 87 

do 25 r. ż 21 24 

pow. 50 r. ż 77 65 

liczba osób bezrobotnych w stosunku do 

liczby ludności w wieku produkcyjnym 

4,1 % 3,7 % 
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Dane dotyczące gruntów 
 

Gminne zbiorcze zestawienie danych dotyczących gruntów. 

1. Grunty rolne :     7600 ha 67% 

2. Grunty leśne :     2975 ha 26% 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane :    688 ha   6% 

4. Grunty pod wodami :        88 ha   1% 

5. Tereny różne :           9 ha 

Razem:       11360 ha 

 

Grunty w podziale na poszczególne sołectwa: 

1. Chróścina   880,9294 ha 

2. Ciepielowice   431,0121 ha 

3. Dąbrowa   976,9806 ha 

4. Karczów   685,4160 ha 

5. Lipowa   799,3186 ha 

6. Mechnice   438,3849 ha 

7. Narok              1724,4261 ha 

8. Niewodniki   814,9076 ha 

9. Nowa Jamka                1171,4993 ha 

10. Prądy               1451,0001 ha 

11. Siedliska   216,1485 ha 

12. Skarbiszów             1086,6700 ha 

13. Żelazna   683,6406 ha 

 

RAZEM :   11360,3338 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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Rolnictwo 

 

Gmina Dąbrowa należy do gmin o charakterze rolniczym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło danych : Urząd Gminy Dąbrowa – Podatki i opłaty lokalne 

Dane z rejestrów wymiarowych stan na 31.12.2018 r. 

 

 

 

  

164

101

123
99

42

43

59
23 18 21 169

Liczba gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie 

gminy

1. Gosp. od 1,0 - 1,49

2. Gosp. od 1,5 - 1,99

3. Gosp. od 2,0 - 2,99

4. Gosp. od 3,0 - 4,99

5. Gosp. od 5,0 - 6,99

6. Gosp. od 7,0 - 9,99

7. Gosp. od 10,0 - 14,99

8. Gosp. od 15,0 - 19,99

9. Gosp. od 20,0 - 29,99

10. Gosp. od 30,0 - 49,99

11. Gosp. od 50,0 - 99,99

12. Gosp. od 100,0 i powyżej

Zakres powierzchni (ha) Ilość gospodarstw (szt.) 

1,0 - 1,49  164 

1,5 - 1,99  101 

2,0 - 2,99  123 

3,0 - 4,99  99 

5,0 - 6,99  42 

7,0 - 9,99  43 

10,0 - 14,99  59 

15,0 - 19,99 23 

20,0 - 29,99 18 

30,0 - 49,99 21 

50,0 - 99,99 16 

100,0 i powyżej 9 

razem 718 
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Organy gminy 
 

W roku 2018 miały miejsce wybory samorządowe co spowodowało, że nastąpiła zmiana składu  

Rady Gminy Dąbrowa. 

Rada Gminy VII kadencji (2014–2018) 
 

Kazimierz Wojdyła   Przewodniczący Rady Gminy 

Alfred Biskup 

Ryszard Gonschior 

Karol Gregulec 

Leszek Koksanowicz 

Mariusz Konopa 

Rafał Lyga 

Andrzej Pośliński 

Waldemar Prudlik 

Robert Rutowicz 

Maria Rynkowska 

Maria Sikora 

Karol Widacha 

 

Stałe komisje Rady Gminy – KADENCJA 2014-2018 

 

KOMISJA REWIZYJNA: 

Alfred Biskup 

Karol Widacha 

Kazimierz Wojdyła 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO: 

Andrzej Pośliński 

Karol Gregulec 

Leszek Koksanowicz 

Mariusz Konopa 

Kazimierz Wojdyła 

 

KOMISJA SPRAW SAMORZĄDOWYCH: 

Mariusz Konopa 

Waldemar Prudlik 

Robert Rutowicz 

Maria Sikora 

Karol Widacha 

 

KOMISJA PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z GMINAMI PARTNERSKIMI: 

Alfred Biskup 

Ryszard Gonschior 

Rafał Lyga 

Maria Rynkowska 

Maria Sikora 

  



7 

 

Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023): 
 

Mariusz Konopa   Przewodniczący Rady Gminy 

Alfred Biskup 

Elżbieta Golas 

Karol Gregulec 

Janusz Gruszka 

Jolanta Jakubek 

Kornelia Kansy 

Anna Krzyżanowska 

Serafin Misiek 

Andrzej Pochopień 

Waldemar Prudlik 

Maria Rynkowska 

Maria Sikora 

Mateusz Ulańczyk 

Mariola Wieczorek 

 
Stałe komisje Rady Gminy – KADENCJA 2018-2023 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO: 

Elżbieta Golas 

Serafin Misiek 

Mateusz Ulańczyk 

Mariola Wieczorek 

 

KOMISJA SPRAW SAMORZĄDOWYCH: 

Karol Gregulec 

Janusz Gruszka 

Anna Krzyżanowska 

Maria Sikora 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: 

Kornelia Kansy 

Andrzej Pochopień 

Waldemar Prudlik 

 

KOMISJA REWIZYJNA: 

Alfred Biskup 

Jolanta Jakubek 

Maria Rynkowska 

 

KOMISJA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ I PROMOCJI GMINY: 

Janusz Gruszka 

Anna Krzyżanowska 

Maria Sikora 

Maria Rynkowska 

 

Pierwsza sesja Rady Gminy kadencji 2018 - 2023 odbyła się 19 listopada 2018 r.  

Liczba odbytych sesji w 2018 r.   12 

Liczba podjętych uchwał w 2018 r.  90 
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Wójt Gminy Dąbrowa 
 

W okresie od 1.01.2018 r. do 18.11.2018 r. Wójtem Gminy Dąbrowa był Pan Marek Leja. 

 

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 Dabrowa w dniu 19.11.2018 r. 

 

 

Jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa 
 

W Gminie Dąbrowa funkcjonują następujące  jednostki organizacyjne: 

 

Urząd Gminy Dąbrowa 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Publiczne Gimnazjum w Żelaznej  

(w związku z reformą systemu oświaty gimnazjum funkcjonować będzie do 31.08.2019 r.)  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku 

 

Publiczne Przedszkole w Dąbrowie 

wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Prądach 

 

Publiczne Przedszkole w Chróścinie 

 

Publiczne Przedszkole w Karczowie 

 

Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku 

wraz  z Oddziałem Zamiejscowym w Żelaznej 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie  
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Realizacja polityk, programów i strategii 
 

W Gminie Dąbrowa w 2018 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, 

zaktualizowany uchwałą nr XXXVIII/272/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 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 XXXIX/273/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r.  

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2018 

 

Uchwała Nr XXIV/163/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 

 

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 XXXV/245/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

 

Uchwała Nr XXXVI/249/17 z dnia 21.12.2017 r. Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 

Uchwała Nr XXXVI/255/17 z dnia 21.12.2017 r. Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami 

Uchwała Nr XXXVI/256/17 z dnia 21.12.2017 r. Rady Gminy Dąbrowa w sprawie  

uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok z późniejszymi zmianami 
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Uchwały Rady Gminy Dąbrowa 
 

Uchwały Rady Gminy są podejmowane w różnych obszarach funkcjonowania jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym przypadku gminy. Można je podzielić na następujące obszary: 

 

 

FUNKCJONOWANIE ORGANÓW GMINY 

 

1) Uchwała Nr XXXVII-257-18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

2) Uchwała Nr XXXVII-258-18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

3) Uchwała Nr XXXVII-259-18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych 

4) Uchwała Nr XXXVII-260-18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy 

5) Uchwała nr XXXVIII/266/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

przysługujących radnym 

6) Uchwała Nr XLV/318/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 

wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

7) Uchwała Nr XLV/319/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 

uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa 

8) Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa 

9) Uchwała NR I/2/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dąbrowa 

10) Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r. ustalenia rodzajów 

stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz określenie ilości osób 

poszczególnych komisji  

11) Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa 

12) Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy 

13) Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia  

dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

14) Uchwała NR III/10/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

przysługujących radnym 

15) Uchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

statutu Gminy Dąbrowa 

16) Uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 

 

 

 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8529/uchwala-nr-xxxvii-257-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-pracy-komisji-rewizyjnej.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8529/uchwala-nr-xxxvii-257-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-pracy-komisji-rewizyjnej.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8530/uchwala-nr-xxxvii-258-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-pracy-komisji-budzetu-i-rozwoju-gosp.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8530/uchwala-nr-xxxvii-258-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-pracy-komisji-budzetu-i-rozwoju-gosp.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8531/uchwala-nr-xxxvii-259-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-pracy-komisji-spraw-samorzadowych.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8531/uchwala-nr-xxxvii-259-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-pracy-komisji-spraw-samorzadowych.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8532/uchwala-nr-xxxvii-260-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-pracy-komisji-promocji-i-wspolpracy.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8532/uchwala-nr-xxxvii-260-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-pracy-komisji-promocji-i-wspolpracy.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8719/uchwalaxxxviii2661820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8719/uchwalaxxxviii2661820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8719/uchwalaxxxviii2661820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10012/uchwalaxlv318182018-10-25.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10012/uchwalaxlv318182018-10-25.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10013/uchwalaxlv319182018-10-25.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10013/uchwalaxlv319182018-10-25.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10095/uchwalai1182018-11-19.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10095/uchwalai1182018-11-19.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10096/uchwalai2182018-11-19.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10096/uchwalai2182018-11-19.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10125/uchwalaii3182018-11-22.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10125/uchwalaii3182018-11-22.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10125/uchwalaii3182018-11-22.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10126/uchwalaii4182018-11-22.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10126/uchwalaii4182018-11-22.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10127/uchwalaii5182018-11-22.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10127/uchwalaii5182018-11-22.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10119/uchwalaii7182018-11-22.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10119/uchwalaii7182018-11-22.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10270/uchwalaiii10182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10270/uchwalaiii10182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10270/uchwalaiii10182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10505/uchwalaiv20182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10505/uchwalaiv20182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10504/uchwalaiv19182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10504/uchwalaiv19182018-12-20.pdf
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WYBORY 

 

1) Uchwała Nr XXXIX/276/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa. 

2) Uchwała Nr XXXIX/277/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o dokonaniu podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych w wybieranych w każdym z okręgów 

wyborczych 

3) Uchwała Nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 

podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu 

4) Uchwała Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału 

Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

5) Uchwała Nr XLI/292/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia 

wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa 

6) Uchwała Nr XLIII/304/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie 

zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa 

7) Uchwała Nr XLV/316/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 

zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa 

8) Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia 

przedstawicieli gminy do Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO” 

9) Uchwała Nr IV/18/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia 

wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Dąbrowa, Karczów, Mechnice, Narok i Prądy 

 

 

 

FINANSE 

 

1) Uchwała Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwały budżetowej gminy Dabrowa na 2018 rok. 

Podjęto 11 uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa  

z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dabrowa na 2018 rok. 

2) Uchwała Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Podjęto 7 uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa  

z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

3) Uchwała Nr XLI/285/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2017 

rok  

4) Uchwała Nr XLI/286/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

5) Uchwała Nr XLI/287/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Dąbrowie za 2017 rok 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8768/uchwala-nr-xxxix-276-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-soltysa-i-rady-soleckiej-w-solectwie-lipowa.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8768/uchwala-nr-xxxix-276-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-soltysa-i-rady-soleckiej-w-solectwie-lipowa.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8769/uchwala-nr-xxxix-277-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2016-r-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-dokonaniu-podzialu-powiatu-opolskiego.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8769/uchwala-nr-xxxix-277-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2016-r-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-dokonaniu-podzialu-powiatu-opolskiego.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8769/uchwala-nr-xxxix-277-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2016-r-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-dokonaniu-podzialu-powiatu-opolskiego.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8769/uchwala-nr-xxxix-277-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2016-r-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-dokonaniu-podzialu-powiatu-opolskiego.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8807/uchwala-nr-xxxix-278-2018-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-dabrowa-na-okregi-wyborcze.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8807/uchwala-nr-xxxix-278-2018-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-dabrowa-na-okregi-wyborcze.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8807/uchwala-nr-xxxix-278-2018-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-dabrowa-na-okregi-wyborcze.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8771/uchwala-nr-xxxix-279-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-dabrowa-na-stale-obwody-glosowania.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8771/uchwala-nr-xxxix-279-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-dabrowa-na-stale-obwody-glosowania.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8771/uchwala-nr-xxxix-279-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-dabrowa-na-stale-obwody-glosowania.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8935/uchwalaxli2921820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8935/uchwalaxli2921820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9495/uchwalaxliii304182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9495/uchwalaxliii304182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10010/uchwalaxlv316182018-10-25.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10010/uchwalaxlv316182018-10-25.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10128/uchwalaii6182018-11-22.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10128/uchwalaii6182018-11-22.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10503/uchwalaiv18182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10503/uchwalaiv18182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8928/uchwalaxli2851820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8928/uchwalaxli2851820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8928/uchwalaxli2851820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8929/uchwalaxli2861820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8929/uchwalaxli2861820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8930/uchwalaxli2871820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8930/uchwalaxli2871820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8930/uchwalaxli2871820180528.pdf
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6) Uchwała Nr XLI/288/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  

w Dąbrowie za 2017 rok 

7) Uchwała Nr XLI/289/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2017 rok 

8) Uchwała Nr XLII/299/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia 

z budżetu Gminy Dąbrowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

dla Województwa Opolskiego 

9) Uchwała Nr  III/11/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku  

od nieruchomości na 2019 rok 

10) Uchwała Nr  III/12/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok 

11) Uchwała Nr IV/25/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 

12) Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok 

 

 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

1) Uchwała Nr XLIV/310/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 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 

2) Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 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 

3) Uchwała NR III/9/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia 

rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania  

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów 

oraz wysokości cen za te usługi 

 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

1) Uchwała nr XXXVIII/264/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących  

w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic 

aglomeracji Opole 

2) Uchwała nr XXXVIII/272/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’ 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8931/uchwalaxli2881820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8931/uchwalaxli2881820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8931/uchwalaxli2881820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8932/uchwalaxli2891820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8932/uchwalaxli2891820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9097/uchwalaxlii2991820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9097/uchwalaxlii2991820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9097/uchwalaxlii2991820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10271/uchwalaiii11182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10271/uchwalaiii11182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10271/uchwalaiii11182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10272/uchwalaiii12182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10272/uchwalaiii12182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10510/uchwalaiv25182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10510/uchwalaiv25182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10511/uchwalaiv26182018-12-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10511/uchwalaiv26182018-12-30.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9682/uchwalaxliv310182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9682/uchwalaxliv310182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9682/uchwalaxliv310182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9682/uchwalaxliv310182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9682/uchwalaxliv310182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10268/uchwalaiii8182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10268/uchwalaiii8182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10268/uchwalaiii8182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10268/uchwalaiii8182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10268/uchwalaiii8182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10269/uchwalaiii9182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10269/uchwalaiii9182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10269/uchwalaiii9182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10269/uchwalaiii9182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8717/uchwalaxxxviii2641820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8717/uchwalaxxxviii2641820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8717/uchwalaxxxviii2641820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8717/uchwalaxxxviii2641820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8725/uchwalaxxxviii2721820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8725/uchwalaxxxviii2721820180301.pdf
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BUDOWNICTWO 

 

1) Uchwała Nr XLII/298/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przejęcia 

od Powiatu Opolskiego zadania w ciągu drogi powiatowej Nr 1720 O 

2) Uchwała Nr XLII/300/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przejęcia 

od Powiatu Opolskiego zadania w ciągu drogi powiatowej Nr 1720 O  

w miejscowości Ciepielowice 

3) Uchwała  Nr III/13/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

1) Uchwała Nr XLIII/303/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 

cmentarza w Prądach. 

 

 

OŚWIATA 

 

1) Uchwała nr XXXVIII/267/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018 

2) Uchwała nr XXXVIII/268/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Dąbrowa 

3) Uchwała nr XXXVIII/269/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, 

psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

1) Uchwała Nr XLII/295/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 

na terenie gminy Dąbrowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 

2) Uchwała Nr XLII/296/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia 

zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych 

3) Uchwała Nr XLIII/307/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy Dąbrowa nr XLII/296/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia 

zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych 

 

 

 

 

 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9096/uchwalaxlii2981820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9096/uchwalaxlii2981820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9098/uchwalaxlii3001820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9098/uchwalaxlii3001820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9098/uchwalaxlii3001820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10273/uchwalaiii13182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10273/uchwalaiii13182018-11-29.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9494/uchwalaxliii303182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9494/uchwalaxliii303182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9494/uchwalaxliii303182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8720/uchwalaxxxviii2671820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8720/uchwalaxxxviii2671820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8721/uchwalaxxxviii2681820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8721/uchwalaxxxviii2681820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8721/uchwalaxxxviii2681820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8722/uchwalaxxxviii2691820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8722/uchwalaxxxviii2691820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8722/uchwalaxxxviii2691820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9093/uchwalaxlii2951820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9093/uchwalaxlii2951820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9093/uchwalaxlii2951820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9094/uchwalaxlii2961820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9094/uchwalaxlii2961820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9094/uchwalaxlii2961820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9498/uchwalaxliii307182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9498/uchwalaxliii307182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9498/uchwalaxliii307182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9498/uchwalaxliii307182018-09-06.pdf
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POMOC SPOŁECZNA 

 

1) Uchwała nr XXXVIII/265/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania 

Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

2) Uchwała Nr XL/282/18 Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa  

do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 

3) Uchwała Nr XLIII/305/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie 

utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej  

przez wychowawcę  

4) Uchwała Nr XLIII/306/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania 

Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

5) Uchwała Nr XLIV/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 

6) Uchwała Nr XLIV/312/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców gminy Dąbrowa 

7) Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Dąbrowa. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

8) Uchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia 

zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

9) Uchwała Nr IV/24/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

 

 

 

MIENIE GMINY 

 

1) Uchwała nr XXXVIII/262/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 

gminy 

2) Uchwała nr XXXVIII/263/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żelaznej 

1) Uchwała Nr XXXIX/274/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie 

2) Uchwała Nr XXXIX/275/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości położonych w Dąbrowie  

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8718/uchwalaxxxviii2651820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8718/uchwalaxxxviii2651820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8718/uchwalaxxxviii2651820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8886/uchwala-nr-xl28218-rady-gminy-dabrowa-w-sprawie-przystapienia-gminy-dabrowa-do-realizacji-projektu-pn-blizej-rodziny-i-dziecka-wsparcie-rodzin-przezywajacych-problemy-opiekunczo-wychowawcze-oraz-wsparcie-pieczy-zastepczej-ii-edycja-w-ramach-regio.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8886/uchwala-nr-xl28218-rady-gminy-dabrowa-w-sprawie-przystapienia-gminy-dabrowa-do-realizacji-projektu-pn-blizej-rodziny-i-dziecka-wsparcie-rodzin-przezywajacych-problemy-opiekunczo-wychowawcze-oraz-wsparcie-pieczy-zastepczej-ii-edycja-w-ramach-regio.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8886/uchwala-nr-xl28218-rady-gminy-dabrowa-w-sprawie-przystapienia-gminy-dabrowa-do-realizacji-projektu-pn-blizej-rodziny-i-dziecka-wsparcie-rodzin-przezywajacych-problemy-opiekunczo-wychowawcze-oraz-wsparcie-pieczy-zastepczej-ii-edycja-w-ramach-regio.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8886/uchwala-nr-xl28218-rady-gminy-dabrowa-w-sprawie-przystapienia-gminy-dabrowa-do-realizacji-projektu-pn-blizej-rodziny-i-dziecka-wsparcie-rodzin-przezywajacych-problemy-opiekunczo-wychowawcze-oraz-wsparcie-pieczy-zastepczej-ii-edycja-w-ramach-regio.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8886/uchwala-nr-xl28218-rady-gminy-dabrowa-w-sprawie-przystapienia-gminy-dabrowa-do-realizacji-projektu-pn-blizej-rodziny-i-dziecka-wsparcie-rodzin-przezywajacych-problemy-opiekunczo-wychowawcze-oraz-wsparcie-pieczy-zastepczej-ii-edycja-w-ramach-regio.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8886/uchwala-nr-xl28218-rady-gminy-dabrowa-w-sprawie-przystapienia-gminy-dabrowa-do-realizacji-projektu-pn-blizej-rodziny-i-dziecka-wsparcie-rodzin-przezywajacych-problemy-opiekunczo-wychowawcze-oraz-wsparcie-pieczy-zastepczej-ii-edycja-w-ramach-regio.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9496/uchwalaxliii305182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9496/uchwalaxliii305182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9496/uchwalaxliii305182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9497/uchwalaxliii306182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9497/uchwalaxliii306182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9497/uchwalaxliii306182018-09-06.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9683/uchwalaxliv311182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9683/uchwalaxliv311182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9683/uchwalaxliv311182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9684/uchwalaxliv312182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9684/uchwalaxliv312182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9684/uchwalaxliv312182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10507/uchwalaiv22182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10507/uchwalaiv22182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10507/uchwalaiv22182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10508/uchwalaiv23182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10508/uchwalaiv23182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10508/uchwalaiv23182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10509/uchwalaiv24182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10509/uchwalaiv24182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10509/uchwalaiv24182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8715/uchwalaxxxviii2621820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8715/uchwalaxxxviii2621820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8715/uchwalaxxxviii2621820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8715/uchwalaxxxviii2621820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8716/uchwalaxxxviii2631820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8716/uchwalaxxxviii2631820180301.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8766/uchwala-nr-xxxix-274-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8766/uchwala-nr-xxxix-274-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8767/uchwala-nr-xxxix-275-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-polozonych-w-dabrowie.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8767/uchwala-nr-xxxix-275-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-polozonych-w-dabrowie.pdf
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3) Uchwała Nr XL/281/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy 

4) Uchwała Nr XLII/297/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie 

5) Uchwała Nr XLI/290/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy 

6) Uchwała Nr XLI/291/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy 

(uchwała niezrealizowana) 

7) Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  

oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa 

8) Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy 

ulicy w Ciepielowicach 

 

 

INNE 

 

1) Uchwała Nr XXXIX/273/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla 

Gminy Dąbrowa w roku 2018 

2) Uchwała Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

3) Uchwała Nr XLV/317/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

 

 

 

  

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8885/uchwala-nr-xl28118-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-kwietnia-2018r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-mienie-komunalne-gminy.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8885/uchwala-nr-xl28118-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-kwietnia-2018r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-mienie-komunalne-gminy.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9095/uchwalaxlii2971820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9095/uchwalaxlii2971820180628.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8933/uchwalaxli2901820180525.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8933/uchwalaxli2901820180525.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8934/uchwalaxli2911820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8934/uchwalaxli2911820180528.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10502/uchwalaiv17182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10502/uchwalaiv17182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10502/uchwalaiv17182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10502/uchwalaiv17182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10501/uchwalaiv16182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10501/uchwalaiv16182018-12-20.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8765/uchwala-nr-xxxix-273-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-rw-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8765/uchwala-nr-xxxix-273-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-rw-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/8765/uchwala-nr-xxxix-273-18-rady-gminy-dabrowa-z-dnia-26-marca-2018-rw-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9685/uchwalaxliv313182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9685/uchwalaxliv313182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/9685/uchwalaxliv313182018-09-27.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10011/uchwalaxlv317182018-10-25.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10011/uchwalaxlv317182018-10-25.pdf
http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/10011/uchwalaxlv317182018-10-25.pdf
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Wskaźniki realizacji celów strategicznych za rok 2018  
 

Na potrzeby monitorowania „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015-2020  

z perspektywą do roku 2025 w dokumencie strategii przygotowano zestawienie wskaźników 

monitoringu, które umożliwiają kontrolę przebiegu poszczególnych procesów oraz ocenę uzyskanych 

efektów pod względem społecznym, gospodarczymi środowiskowym.  

 

Zakłada się, że realizacja celów doprowadzi do wzmocnienia obszaru Gminy i umożliwi 

zbudowanie jej konkurencyjności i atrakcyjności w oparciu o mocne strony i szanse rozwojowe, 

natomiast słabe strony i zagrożenia zostaną wyeliminowane. 

 

Wskaźniki realizacji celów strategicznych za rok 2018 

 
CEL  

STRATEGICZNY 
Nazwa wskaźnika Jedn. 

 
Wartość 

 

I.  

 

ZIELONA GMINA 

DĄBROWA 

1.1 Liczba wdrożonych projektów 

z planu gospodarki niskoemisyjnej 

gminy 

 

1.2. Liczba budynków  

z przeprowadzoną 
termomodernizacją, w tym wraz 

z wymianą źródeł ciepła 

i wyposażenia na energooszczędne. 

 

1.3. Liczba budynków  

z zastosowaniem 

energii odnawialnej.  

 

1.4 Liczba punktów 

zmodernizowanego, ekologicznego 

oświetlenia ulicznego 

 

2.1. Długość wybudowanej / 

zmodernizowanej kanalizacji 

sanitarnej 
 

2.2. Liczba wybudowanych/ 

rozbudowanych przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 

2.3.Długość  
rozbudowanej/zmodernizowanej sieci 

wodociągowej 

 

2.4 Poziom odzysku surowców 

 

2.5 Liczba programów ekologicznych, 

w tym w zakresie segregacji odpadów 

szt. 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

szt. 

 

 

 

mb. 

 

 

 

szt. 

 

 

 

mb 

 

 

 

% 

 

szt. 

 

1 

świetlica Żelazna 

 

 

1 

świetlica Żelazna 

 

 

 

 

1 

świetlica Żelazna 

 

 

1 

 

 

 

700 / 0 

 

 

 

 0  

 

 

 

800 / 0 

 

 

 

36,01 

 

1 

„Edukacja + segergacja” 
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3.1 Długość 
wybudowanych/przebudowanych/ 

wyremontowanych ścieżek (tras) 

rowerowych i pieszych 
 

3.2 Długość oznakowanych ścieżek 

/szlaków rowerowych i pieszych (stan) 

 

3.3 Liczba działań w zakresie 

wsparcia ekologicznego transportu 

zbiorowego 

 

3.4 Liczba programów edukacyjno - 

promocyjnych ekologicznych form 

transportu, w tym turystyki rowerowej 

 

4.1 Powierzchnia zrewitalizowanych 

obszarów dziedzictwa naturalnego, 

w tym parków zabytkowych 

 

4.2 Liczba nowych nasadzeń 

 

4.3 Powierzchnia zrekultywowanych 

obszarów terenów zdegradowanych 

i zdewastowanych 

km 

 

 

 

 

km 

 

 

 

szt. 

 

 

szt. 

 

 

 

ha 

 

 

 

szt. 

 

ha 

 

 

 

 

0 / 0 

 

 

 

 

0 / 68 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

56 

 

0 

 

II.  

 

KONKURENCYJNA 

GMINA 

DĄBROWA 

 

 

1.1 Liczba ofert inwestycyjnych  

 

1.2. Powierzchnia przygotowanych 

i uzbrojonych terenów inwestycyjnych 

 

1.3 Powierzchnia terenów 

inwestycyjnych włączonych  do 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

 

1.4 Liczba działań partnerskich na 

rzecz promocji przedsiębiorczości,  

w tym z Aglomeracją Opolską 

 

2.1 Długość wybudowanych, 
przebudowanych, wyremontowanych 

dróg gminnych, w tym dróg 

transportu rolnego. 

 

2.2 Długość dróg gminnych, na 

których wprowadzono elementy 

poprawy bezpieczeństwa. 

 

 

szt. 

 

 

ha 

 

ha 

 

 

 

szt. 

 

 

 

m 

 

 

 

 

km 

 

 

 

1 

obszar węzła  

autostradowego Prądy 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

3.870 m 

+ 300 m  drogi powiatowe 

 

 

 

1 
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3.1 Powierzchnia przygotowanych 

i uzbrojonych terenów 

mieszkaniowych. 

 

 

3.2 Liczba wprowadzonych usług 

nastawionych na obsługę 

mieszkańców. 

 

3.3 Liczba działań partnerskich 

w kierunku zintegrowanego systemu 

komunikacji zbiorowej 

 

4.1 Liczba wybudowanych/ 

przebudowanych/ wyremontowanych 

obiektów infrastruktury 

przeciwpowodziowej w tym 

szczegółowych i podstawowych  

urządzeń melioracyjnych 
 

4.2 Liczba systemów ostrzegania 

mieszkańców o zagrożeniach 

naturalnych 

 

ha 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

szt./ 

km 

 

 

 

 

szt. 

 

20,4 ha 

z tym, że teren jest 

nieuzbrojony (PZP Narok 

10 ha, PZP Siedliska 9 ha, 

Karczów 1,4 ha) 

 

1  

aplikacja mobilna 

 

1 

umowa z Miastem Opole 

linia Mechnice Chróścina 

 

 

0 / 0 /0 

 

 

 

 

 

1 

III. 

 

AKTYWNA GMINA 

DĄBROWA 

 

 

1.1 Liczba dzieci do 3 lat objętych 

wsparciem. 

 

1.2 Liczba dzieci uczestniczących 

w edukacji przedszkolnej. 

 

1.3 Liczba dzieci i młodzieży  

objętych  wsparciem 

 

1.4 Liczba dzieci i młodzieży objętych 

wsparciem ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i 

dotkniętych ubóstwem. 

 

 

 

 

 

 

1.5 Liczba dzieci i młodzieży 

szczególnie uzdolnionej sportowo 

objętych wsparciem 

 

 

 

 

osoby 

 

 

osoby 

 

 

osoby 

 

 

 

 

osoby 

 

 

 

 

 

 

 

osoby 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

280 

 

 

297 

liczba dzieci objętych 

opieką świetlicową  

w szkołach 

 

43 dane OPS – dzieci 

korzystające z placówki 

wsparcia dziennego 15, 

dzieci umieszczone w 

pieczy zastępczej oraz 

dzieci zagrożone ubóstwem 

 

 

47 

liczba dzieci, które 

otrzymały stypendium 

sportowe w szkołach 
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1.6 Liczba wybudowanych/ 

przebudowanych/ 

zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury dydaktycznej,  

w tym sportowej 

 

2.1 Liczba osób niepełnosprawnych 

i wykluczonych objętych wsparciem. 

 

2.2 Kwota udzielonych dotacji 

organizacjom społecznym w zakresie 

realizacji zadań publicznych 

 

2.3 Liczba kobiet, którym udzielono 

wsparcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Liczba osób zależnych, w tym 

starszych i niepełnosprawnych 

objętych wsparciem 

 

 

3.2 Liczba osób starszych objętych 

wsparciem 

 

 

3.3 Liczba działań w kierunku 

promocji zdrowego i aktywnego stylu 

życia  

 

 

 

 

3.4 Liczba działań profilaktycznych. 

 

 

 

 

4.1 Liczba wdrożonych projektów 

z zakresu e-administracji 

 

4.2 Długość wybudowanej sieci 

szerokopasmowego Internetu 

 

szt. 

 

 

 

 

osoby  

 

 

 

 

PLN 

 

osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osoby 

 

 

 

 

osoby 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

szt. 

 

 

km 

 

2 

PSP Chróścina – elewacja 

Dąbrowa oświetlenie boiska  

 

125 

dane OPS – osoby 

pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, zasiłki 

opiekuńcze, dodatki z tytułu 

niepełnosprawności 

 

315.000  

 

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 

 

21 

dane OPS – usługi 

opiekuńcze i pomoc 

finansowa 

 

30 

dane OPS – uczestnicy 

Klubu Seniora Dąbrowa) 

 

6 

OPS zajęcia z dietetykiem, 

 OPS warsztaty dotyczące 

zdrowego żywienia  

profilaktyka w szkołach 

program walki z otyłością 

 

8 

zgodnie ze sprawozdaniem 

z realizacji Narodowego 

Programu Zdrowia  

 

0 

 

 

0 
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IV. 

 

TRADYCYJNA 

GMINA 

DĄBROWA 

 

 

1.1 Liczba 

przebudowanych/wyremontowanych/ 

zrewitalizowanych obiektów 

zabytkowych 

 

1.2 Liczba przeprowadzonych 

konserwacji i 

remontu wyposażenia obiektów 

zabytkowych 

 

1.3 Powierzchnia zagospodarowanych 

terenów wokół obiektów zabytkowych 

 

 

 

 

1.4 Kwota udzielonych dotacji 

podmiotom 

zewnętrznym w pracach 

konserwatorskich, 

restauratorskich i robotach 

budowlanych 

przy zabytkach 

nieruchomych/ruchomych 

 

2.1 Liczba projektów w ramach 

inicjatywy 

Leader i programu „Odnowa Wsi” 

 

2.2 Liczba wspartych osób/organizacji 

społecznych upowszechniających 

historię, 

tradycję, kulturę i tożsamość lokalną 
 

2.3 Liczba 

wybudowanych/rozbudowanych/ 

zmodernizowanych obiektów kultury, 

w tym świetlic wiejskich 

 

3.1 Liczba 

wybudowanych/rozbudowanych/ 

zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej 

 

3.2 Liczba turystycznych tras i 

szlaków tematycznych 

 

3.3 Liczba działań promocyjnych. 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

ha 

 

 

 

 

 

PLN 

 

 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

osoby

/szt. 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

szt. 

 

 

szt. 

 

 

 

1 

zabytkowa remiza 

OSP Dąbrowa 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Chróścina – Najpiękniejsza 

Wieś Opolska 

 

1 

Stowarzyszenie 

„Dąbrowskie Skarby” 

 

 

3 

Świetlica Dąbrowa 

Świetlica Żelazna 

Szatnia LZS Mechnice 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

2 

„Zamczysko”, „Liść Dębu” 
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3.4 Kwota wsparcia na rzecz 

budowania marki i wizerunku 

poszczególnych 

miejscowości w oparciu o lokalne 

wyróżniki 

 

3.5 Kwota uzyskanego wsparcia  

w ramach partnerstwa w  

Aglomeracji Opolskiej , 

Stowarzyszeniu Partnerstwo Bory 

Niemodlińskie,  

Stowarzyszeniu Euroregion 

Pradziad  

 

PLN 

 

 

 

 

 

PLN 

3.000  

udział sołectwa Prądy  

w ogólnopolskim konkursie 

na najlepszą inicjatywę  

z funduszu sołeckiego 

 

545.794,47 

termomodernizacja 

świetlicy w Żelaznej 

 

0 

 

0 

 

 
 

 

Sprawozdania i informacje opracowane na potrzeby Rady Gminy: 

 

W roku 2019 Rada Gminy Dąbrowa otrzymała następujące informacje dotyczące realizacji 

strategii i uchwał za rok 2018: 

 

 Informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych (I 2019), 

 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa  

(III 2019), 

 Sprawozdanie z realizacji w 2018 r zadań z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa  

(III 2019), 

 Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie. (marzec 2019): 

 Ocena zasobów społecznych (IV 2019), 

 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 (V 2019), 

 Informacji z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji (V 2019), 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły wraz z informacja o stanie 

mienia gminy (III 2019), 

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa  

(IV 2019) 

 

 

W przygotowaniu: 

 Informacja z realizacji zadań oświatowych gminy za rok szkolny 2018/2019.  



22 

 

Finanse gminy 
 

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok został wykonany w wysokości 32.799.729,03 zł,  

co stanowi 100,46 % planowanych dochodów i wg źródeł powstania kształtuje się następująco: 

 

 

 

Dochody własne gminy obejmujące wszelkie dochody jednostki samorządu terytorialnego  

 z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych wyniosły w 2018 roku 14.548.026,19 zł, 

co stanowiło 44,35 % dochodów ogółem, a szczególne znaczenie miały w tej liczbie udziały  

w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. 

  

Lp Treść Plan w zł Wykonanie w zł %

1 2 3 4 5

I. Dochody bieżące, w tym: 30 999 778,94 31 366 633,46 101,18%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT 6 300 565,00 6 700 958,00 106,35%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT 160 000,00 176 212,34 110,13%

Podatki, w tym: 5 314 000,00 5 198 419,84 97,82%

        - podatek od nieruchomości 4 090 000,00 4 013 137,41 98,12%

Opłaty 1 270 600,00 1 394 156,77 109,72%

Subwencje, w tym: 8 103 878,00 8 103 878,00 100,00%

      - część oświatowa 6 728 884,00 6 728 884,00 100,00%

      - część wyrównawcza 1 374 994,00 1 374 994,00 100,00%

Dotacje z budżetu państwa, w tym: 7 346 691,11 7 284 999,72 99,16%

        - na zadania własne 850 776,73 838 223,57 98,52%

        - na zadania zlecone 6 495 914,38 6 446 776,15 99,24%

inne dotacje 1 814 571,99 1 818 193,79 100,20%

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

162 542,60 79 758,78 49,07%

Pozostałe dochody 526 930,24 610 056,22 115,78%

II. Dochody majątkowe, w tym: 1 648 210,55 1 433 095,57 86,95%

Ze sprzedaży majątku 616 372,95 401 094,03 65,07%

Dotacje z budżetu państwa 36 449,34 36 449,34 100,00%

Inne dotacje 382 628,74 382 628,74 100,00%

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

545 795,34 545 794,47 100,00%

Pozostałe dochody 66 964,18 67 128,99 100,25%

RAZEM 32 647 989,49 32 799 729,03 100,46%
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Struktura dochodów gminy w 2018 roku 

 

Znaczącą pozycję dochodów stanowiła dotacja z budżetu Miasta Opola w wysokości 1.758.000,00 zł 

(zaplanowana na podstawie Uchwały Nr XL/797/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola). 

Osiągnięto również zadowalające dochody ze sprzedaży mienia gminnego, głównie za sprawą 

sprzedaży praw własności nieruchomości  331.911,08 zł oraz odszkodowań za przejęte nieruchomości 

pod inwestycje celu publicznego  59.674,00 zł. 

 

 

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok został wykonany w wysokości 31.351.566,72 zł, 

co stanowi 94,17 % planu i w układzie rodzajowym kształtuje się następująco: 

 

 

 

  

DOCHODY WŁASNE 14 548 026,19 44,35%

subwencje 8 103 878,00 24,71%

dotacje celowe 9 522 271,59 29,03%

dotacje i środki pozyskane na zadania z udziałem funduszy 

Unii Europejskiej 625 553,25 1,91%

32 799 729,03 100,00%

Lp Treść Plan w zł Wykonanie w zł %

1 2 3 4 5

I. Wydatki bieżące, w tym: 30 761 016,74 28 873 455,37 93,86%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 669 404,85 13 136 740,65 96,10%

Obsługa długu publicznego 300 000,00 248 256,93 82,75%

Dotacje 1 314 170,76 1 314 170,76 100,00%

Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych 91 836,78 0,00 0,00%

Zadania statutowe 8 602 985,65 7 532 404,72 87,56%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 617 376,10 6 488 482,01 98,05%

wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 

związanej z realizacją zadań jst

165 242,60 153 400,30 92,83%

II. Wydatki majątkowe, w tym: 2 530 163,95 2 478 111,35 97,94%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 780 163,95 1 738 927,36 97,68%

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

740 000,00 739 183,99 99,89%

Dotacje 10 000,00 0,00 0,00%

RAZEM 33 291 180,69 31 351 566,72 94,17%
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Struktura wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej jest następująca:  

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 698 571,05 2,23%

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 576 799,79 5,03%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 99 384,03 0,32%

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13 151,01 0,04%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 097 942,49 13,07%

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
92 114,09 0,29%

OBRONA NARODOWA 1 094,85 0,00%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 522 936,07 1,67%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 248 256,93 0,79%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 589 798,87 5,07%

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 815 739,81 5,79%

KULTURA FIZYCZNA 629 218,37 2,01%

OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 368 622,40 36,26%

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 594 533,45 1,90%

OCHRONA ZDROWIA 79 293,55 0,25%

POMOC SPOŁECZNA 1 935 796,45 6,17%

RODZINA 5 988 313,51 19,10%

31 351 566,72 100,00%OGÓŁEM WYDATKI, w tym:

URZĄD 

GMINY

GZEASiP

OPS

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2%

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5%
GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA

0%

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

0%

ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA

13%

URZĘDY NACZELNYCH 

ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA

0%

OBRONA NARODOWA

0%

BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

2%

OBSŁUGA DŁUGU 

PUBLICZNEGO

1%

GOSPODARKA 

KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

5%

KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO

6%

KULTURA FIZYCZNA

2%

OŚWIATA I WYCHOWANIE

36%

EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA

2%

OCHRONA ZDROWIA

0%

POMOC SPOŁECZNA 

6%

RODZINA

19%



25 

 

Wydatki majątkowe stanowiły w 2018 roku 7,91 % ogółu wydatków  

i zostały zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:  

 

 

 

 

 

 

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 21 grudnia 2017 r. i zakładał następujące wielkości:  

 

Dochody 31.355.630,24 zł  Wydatki 31.408.024,34 zł 

Przychody 1.568.955,00 zł  Rozchody 1.516.560,90 zł 

 RAZEM: 32.924.585,24 zł    32.924.585,24 zł 

 

W ciągu roku budżet Gminy ulegał zmianie i na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 

 

Dochody 32.647.989,49 zł  Wydatki 33.291.180,69zł 

Przychody 2.159.752,10 zł  Rozchody 1.516.560,90 zł 

RAZEM: 34.807.741,59 zł   34.807.741,59 zł 

 

Nadwyżka finansowa 

W wyniku wykonania budżetu rok 2018 zamknięto nadwyżką w wysokości 1.448.162,31 zł. 

 

  

ROLNICTWO i  ŁOWIECTWO 111 218,03 4,49%

TRANSPORT i  ŁĄCZNOŚĆ 1 012 498,53 40,86%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22 226,03 0,90%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 48 220,07 1,95%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 69 000,00 2,78%

OŚWIATA I WYCHOWANIE 84 403,25 3,41%

RODZINA 34 999,65 1,41%

GOSPODARKA KOMUNALNA i  OCHRONA ŚRODOWISKA 80 879,93 3,26%

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 805 808,38 32,52%

KULTURA FIZYCZNA 208 857,48 8,43%

razem 2 478 111,35 100,00%
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Zobowiązania 

Łączne zobowiązania Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 8.869.380,92 zł 

i dotyczyły: 

 umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu  – kwota 2.268.196,99 zł 

 umowy kredytu zawartej z Bankiem ING w Opolu  – kwota 415.351,95 zł 

 umowy kredytu zawartej z BOŚ w Opolu   – kwota 985.725,00 zł 

 umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów  – kwota 265.000,00 zł 

 umowy zlecenia emisji obligacji serii A13   – kwota 500.000,00 zł 

 umowy zlecenia emisji obligacji serii B13   – kwota 500.000,00 zł 

 umowy zlecenia emisji obligacji serii C13   – kwota 500.000,00 zł 

 umowy zlecenia emisji obligacji serii D13   – kwota 500.000,00 zł 

 umowy zlecenia emisji obligacji serii E13   – kwota 500.000,00 zł 

 umowy zlecenia emisji obligacji serii F13   – kwota 500.000,00 zł 

 umowy zlecenia emisji obligacji serii G13   – kwota 500.000,00 zł 

 umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu – kwota 1.352.399,98 zł 

 umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów  – kwota 82.707,00 zł 

 
Plan spłaty powyższych zobowiązań przedstawia się następująco: 

 

 
 

 
Gmina Dąbrowa na dzień 31.12.2018 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. 

Gmina Dąbrowa na dzień 31.12.2018 r. nie posiada żadnych umów z tytułu poręczeń  

i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów o partnerstwie publiczno 

- prywatnym. 

 

 

 

zadłużenie

31.12.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2006

WFOŚIGW - ISPA wkł.wł. 10 238 271,99    2 268 196,99    568 000,00       568 000,00       568 000,00       564 196,99       

2011

ING w Opolu 3 195 015,00      415 351,95       287 551,35       127 800,60       

2012

BOŚ sala gimnastyczna w 2 300 000,00      985 725,00       262 860,00       262 860,00       262 860,00       197 145,00       

BS Oława - DEFICYT 2012 925 000,00         265 000,00       120 000,00       120 000,00       10 000,00         10 000,00         5 000,00           
2013 ,

OBLIGACJE A13 500 000,00         500 000,00       500 000,00       

OBLIGACJE B13 500 000,00         500 000,00       500 000,00       

OBLIGACJE C13 500 000,00         500 000,00       500 000,00       

OBLIGACJE E13 500 000,00         500 000,00       500 000,00       

OBLIGACJE D13 500 000,00         500 000,00       500 000,00       

OBLIGACJE F13 500 000,00         500 000,00       500 000,00       

OBLIGACJE G13 500 000,00         500 000,00       500 000,00       

 WFOŚIGW - kanalizacja wkł.wł. 1 552 399,98      1 352 399,98    300 000,00       300 000,00       200 000,00       200 000,00       300 000,00       52 399,98         

2014

 BS Oława - wkł.wł. UE 418 707,00         82 707,00         82 707,00         

RAZEM 22 129 393,97    8 869 380,92    1 621 118,35    1 378 660,60    1 540 860,00    1 471 341,99    1 305 000,00    1 552 399,98    

Rodzaj zobowiązania
zobowiązania 

ogółem 

planowane spłaty 
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Na dzień 31.12.2018 istniały następujące zaległości z tytułu podatków i opłat (skumulowane z lat 

poprzednich) : 

Osoby prawne: 

 podatek od nieruchomości w kwocie 955.892,89 zł 

 podatek rolny w kwocie 24,00 zł 

 podatek od środków transportowych w kwocie 40.205,80 zł 

 opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości  90.558,11 zł 

 odsetki od rat kapitałowych ze sprzedaży i użytkowania wieczystego nieruchomości  

50.480,68 zł 

Osoby fizyczne: 

 podatek od nieruchomości w kwocie 280.772,68 zł 

 podatek rolny w kwocie 17.793,76 zł 

 podatek od środków transportowych w kwocie 177.982,60 zł 

 podatek od spadków i darowizn  12,84 zł  

 najem, dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa  6.967,38 zł 

 odpłatne prawo nabycia nieruchomości  9.725,92 zł 

 podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  16.119,29 zł 

 podatek od czynności cywilno-prawnych   6.489,35 zł 

 opłata adiacencka wraz z odsetkami  6.740,43 zł 

 zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny  884.747,38 zł 

 opłaty za odbiór odpadów komunalnych i koszty upomnień  110.754,46 zł 

 

Celem wyegzekwowania należnych zobowiązań podatkowych wysłano w 2018 roku 650 sztuk 

upomnień wzywających do zapłaty zobowiązań, z tego: 

osoby fizyczne: 

podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 600 szt., 

podatek od środków transportowych –  25 szt., 

osoby prawne: 

podatek od nieruchomości, podatek rolny – 25 szt., 

podatek od środków transportowych – 0 szt. 

 

Do Urzędów Skarbowych przekazano w 2018 roku 195 sztuk wniosków egzekucyjnych, z tego: 

osoby fizyczne: 

podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny  – 178 szt.,  

podatek od środków transportowych – 9 szt., 

osoby prawne: 

podatek od nieruchomości, podatek rolny – 8 szt., 

podatek od środków transportowych – 0 szt. 

Do dnia 31 grudnia 2018 roku wpłacono zaległości podatkowe w wysokości  59.297,81 zł, w tym:  

 osoby fizyczne  58.559,81 zł, 

 osoby prawne  738,00 zł. 

Zabezpieczone hipotecznie zaległości podatkowe wynoszą 627.372,01 zł, z tego: 

 osoby fizyczne na kwotę 143.983,09 zł, 

 osoby prawne na kwotę  483.388,92 zł. 

O umorzenia podatkowe w 2018 roku wnioskowały wyłącznie osoby fizyczne. Podatnikom umorzono 

zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 2.240,00 zł.  
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Wybrane przedsięwzięcia remontowo inwestycyjne   
 

Lp. Nazwa realizowanego zadania Opis 

Nakłady finansowe 

poniesione na realizację 

zadania w 2018 

1 Przebudowa ulicy Polnej w Prądach  
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; 

roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie. 
                    88 176,93     

2 
Budowa drogi wewnętrznej Al.Róż            

w Mechnicach 

Roboty pomiarowe, roboty ziemne 

korytowanie, roboty ziemne odwodnienie, 

roboty odwodnieniowe - wykonanie 

wpustów + studni chłonnych, roboty 

nawierzchniowe, wykonanie nawierzchni 

zjazdów, roboty uzupełniające, 

oznakowanie. 

                  501 964,09     

3 
Remont dachu na zabytkowej 

Remizie Strażackiej w Dąbrowie  

Rozbiórka pokrycia dachu i wywóz 

materiałów porozbiórkowych; rozbiórka 

skorodowanych elementów drewnianych; 

wymiana koniecznych elementów 

drewnianych wraz z ich zaimpregnowaniem 

środkami grzybobójczymi i owadobójczymi; 

foliowanie i ołacenie pokrycia dachowego; 

montaż opierzeń, rynien i rur spustowych; 

pokrycie dachu dachówką ceramiczną - 

karpiówką, według pierwotnego wzoru; 

malowanie lakierobejcą desek elewacyjnych 

i ich montaż. 

                    36 654,00     

4 Remont placówek oświatowych 

PSP Chróścina : wymiana instalacji 

telefonicznej oraz naprawa oświetlenia na 

zewnątrz budynku szkoły, remont elewacji 

szkoły, roboty brukarskie wokół szkoły. PSP 

Narok : wykonanie projektu sieci 

bezprzewodowej Wi-Fi do celów 

przeniesienia e-Szkoły, remont i adaptacja 

pom. piwnicznych na szatnie, remont sal, 

rem. sanitariów damskich, męskich, remont 

instalacji elektrycznych w salach. PSP 

Dąbrowa: remont instalacji elektrycznej w 

salach, wykonanie altany, montaż rolet. 

                  155 210,00     

5 
Zakup urządzeń zabawowych dla 

przedszkoli 

Doposażenie placów zabaw dla Publicznych 

Przedszkoli w Chróścinie, Dąbrowie, 

Karczowie i Naroku. 
                    45 902,90     
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6 

Termomodernizacja budynku 

użyteczności publicznej - budynek 

świetlicy wiejskiej w Żelaznej  

Dokumentacja projektowa; ocieplenie stropu 

nad biblioteką oraz zapleczem sanitarno - 

technicznym; ocieplenie stropu nad salą 

gimnastyczną; ocieplenie dachu nad częścią 

kuchenną; wymiana okien; wymiana drzwi 

zewnętrznych; docieplenie ścian 

zewnętrznych; zakup i montaż kotłowni 

centralnego ogrzewania - piec na pelet; 

adaptacja pomieszczenia kotłowni; montaż 

instalacji c.o.; instalacja wentylacji 

wywiewno - nawiewnej; zakup i montaż 

bojlera cwu; instalacja systemu PV on Grid 

3 kW; instalacja elektrycznych 

przepływowych podgrzewaczy wody; 

instalacja źródeł światła LED; system 

zarządzania inteligentny dom - oświetlenie, 

ogrzewanie z możliwością rozbudowy 

systemu; zielony dach ekstensywny nad 

biblioteką i zapleczem sanitarno - 

technicznym. 

                  719 200,49     

7 Docieplenie dachu OSP Dąbrowa  

Wykonawstwo: nowe pokrycie dachu 

styropapą obustronną, wykonanie nowego 

orynnowania, remont kominów z nową 

wyprawą tynkarską i wykonanie nowych 

czap kominiarskich, wykonanie nowej 

instalacji odgromowej z pomiarami. 

                    44 500,00     

8 

Budowa oświetlenia boiska 

sportowego w miejscowości 

Dąbrowa  

Montaż 30 lamp LED.                     95 858,07     

9 

Budowa linii energetycznej 

napowietrzno kablowej wraz z 

montażem słupów oświetlenia 

drogowego Siedliska ul. Polna  

Montaż 8 lamp LED                     42 370,70     

10 
Zakup samochodu Ford Ranger     

dla OSP Żelazna 

Samochód dostosowany do standardów 

samochodu pożarniczego 
                    50 000,00     

11 Rozbudowa sieci wodociągowej  Rozbudowa sieci wodociągowej                     55 000,00     

12 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Rozbudowa sieci kanalizacyjnej                     51 000,00     

13 Montaż siłowni zewnętrznych. 
Wykonanie 2 siłowni zewnętrznych w 

miejscowościach Lipowa i Żelazna. 
                    26 198,00     

14 

Budowa i doposażenie placów 

zabaw i terenów organizacyjnych 

na terenie gminy 

Ciepielowice, Dąbrowa, Sokolniki, 

Karczów, Mechnice, Narok, Żelazna 
                    82 501,41     

                   1 994 536,59     
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Planowanie przestrzenne 
 

Na terenie Gminy Dąbrowa obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa przyjęte uchwałą Rady Gminy Dąbrowa  

Nr V/21/11 z dnia 10 lutego 2011 r.   

Pod kątem oceny zgodności z przepisami odrębnymi, które od czasu opracowania 

obowiązującego studium uległy znacznej zmianie, w aspekcie zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym oraz uwarunkowaniach gminy, należy uznać, że analizowany 

dokument wymaga aktualizacji pod kątem dostosowania jego treści do obecnych wymagań określonych 

w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przepisów odrębnych. 

Potrzeba zmiany Studium wynika również z konieczności dostosowania tego dokumentu do istniejącego 

już zagospodarowania (wynikającego z wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu), jak również w związku ze zmianą  granic administracyjnych Gminy Dąbrowa po dniu  

1 stycznia 2017 r. 

W roku 2018 trwała aktualizacja opracowania zmiany studium dla obrębu Ciepielowice  

(do zmiany studium przystąpiono w 2017 r. ) 

 

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 2018 trwały prace nad  projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla miejscowości Ciepielowice – pow. 431,03 ha (do zmiany planu przystąpiono w 2016 ) 

W związku z czym na terenie Gminy Dąbrowa w 2018 roku wydano 180 decyzji o warunkach 

zabudowy, w tym:  

decyzji o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  166  

decyzję o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkaniowo-usługową    1  

decyzje o warunkach zabudowy pod zabudowę usługową       2 

decyzje o warunkach zabudowy dla innego rodzaju zabudowy    

w tym zabudowy gospodarczej oraz budowy dróg wewnętrznych.    11 

W związku z intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy w 2018 roku 

zostało wydanych  29 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 oraz sieci gazowej  

(w miejscowościach zgazyfikowanych).  
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Infrastruktura drogowa 
 

Sieć drogowa w Gminie Dąbrowa: 

1. Drogi Krajowe  12,870 km     (DK 46, DK, 45, DK 94) 

2. Drogi Wojewódzkie  11,120 km    (NR 435, 459)  

3. Drogi Powiatowe  25,629 km    (NR 1719, 1720, 1756, 1759,1760, 1769) 

4. Drogi Gminne  16,072 km     

    Przez teren Gminy Dąbrowa przebiega autostrada A4. 

Długość ścieżek  rowerowych        0 km. 

Długość szlaków  rowerowych      68 km. 

 

Ochrona środowiska 
 

W roku 2008 został uchwalony Program Ochrony Środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą  

2012-2015. Dokument ten nie został zaktualizowany.  

Obowiązek uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i przedstawienia raportu z jego realizacji 

wynika z Art. 18 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 799 z późn. zm.) 

 

Gospodarka wodno-ściekowa 
 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 96% mieszkań.  

Długość czynnej sieci wodociągowej według stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosi 75.800 m. 

Dostępu do wodociągu nie mają mieszkańcy, którzy mieszkają w znacznym oddaleniu od sieci 

wodociągowych, m.in. „zorgi” w Nowej Jamce, „otok” w Żelaznej, domy przy Odrze  

w Niewodnikach. 

 

Dostęp do sieci kanalizacyjnej w gminie:  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na dzień 01.01.2018 r. wynosiła 70.900 m,  

natomiast na dzień 31.12.2018 r. 71.600 m.  

 

Na dzień 01.01.2018 r. istniało 1.546 przyłączy do sieci kanalizacyjnej,  

a na dzień 31.12.2018 r. 1558 przyłączy.  

 

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

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

Niewodniki. 

 

Gmina Dąbrowa jest członkiem Związku Gmin „PROKADO”, który zaopatruje gminę w wodę. 

Eksploatatorem sieci wodociągowej na terenie gminy Dabrowa jest Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Komprachcicach, a eksploatatorem sieci kanalizacyjnej jest Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie. Ścieki z terenu gminy Dąbrowa odprowadzane są do 

oczyszczalni w Opolu.  Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało w 2018 r. 67 % mieszkań. 
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Gospodarka odpadami komunalnymi 
 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. odbiór odpadów komunalnych (i ich 

zagospodarowanie) z terenu nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, realizowany był przez firmę Remondis Opole Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej 

z Gminą Dąbrowa. 

 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 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. 

 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych  

oraz pozostałości  z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

 

Na terenie Gminy Dąbrowa nie funkcjonują instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych. Ww. frakcje odpadów przetwarzane były w roku 2018 na terenie Zakładu Komunalnego 

Sp. z o.o., działającego w ramach konsorcjum REMKOM, ul. Podmiejska 69,  

45-574 Opole. 

 

W 2018 r. nie były realizowane zadania inwestycyjne związane z gospodarką odpadami. 

 

Koszty poniesione z związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych  

 

Rodzaj kosztu w złotych 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów (usługi podstawowe) 944 784 ,00 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów (usługi dodatkowe) 15 056,67 

Koszty funkcjonowania PSZOK 7 800,00 

Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracowników, inkaso, materiały 

biurowe, szkolenia) 

90 624,13 

 

RAZEM 1 050 465,00 

 

Ilość odpadów wytwarzanych na terenie Gminy 

Gmina nie posiada danych dotyczących ilości wytworzonych odpadów na terenie Gminy Dąbrowa, gdyż 

nie prowadzi badań w tym zakresie. Na podstawie sprawozdań firm, zajmujących się odbiorem odpadów 

na terenie Gminy Dąbrowa, można wskazać ilość odebranych / zebranych odpadów w danym roku.  

 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość (w Mg) 

1. Odpady zmieszane 1725,83 

2. Odpady biodegradowalne 79,82 

3. Papier i tektura 52,56 

4. Szkło 140,64 

5. Tworzywa sztuczne 225,404 

6. RTV i AGD 0,490 

7. Odpady niebezpieczne (bez RTV i AGD) 1,132 

8. Wielkogabaryt 231,22 

9. Odpady budowlane 140,40 

10. Inne odpady 2,52 
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Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz 

powstających  z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości  

z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 

 

1. Zebrane odpady zmieszane – 1725,00 Mg 

2. Odpady biodegradowalne (w tym odpady zielone) – 79,82 Mg 

3. Przekazane do składowania  – 451,98 Mg (po przetwarzaniu odpadów zmieszanych), 5,155 Mg  

(po przetwarzaniu odpadów opakowaniowych). 

 

 

Azbest 

 

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

Dąbrowa na lata 2013 – 2032”  w 2018 r. usunięto z terenu gminy 9,74 ton wyrobów zawierających 

azbest. 

 

 

Program LIFE 

 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy w grudniu 2018 r. 

gmina przystąpiła do konkursu na pozyskanie środków na działania w zakresie edukacji i wsparcia 

mieszkańców w zakresie ochrony powietrza -  Program LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania 

jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego”. 

 

Głównym celem projektu jest lepsze, skoordynowane działanie na wszystkich szczeblach administracji 

publicznej w regionie dla ochrony powietrza. Projekt zakłada przede wszystkim przygotowanie  

i wdrożenie w samorządach województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, 

województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację programu ochrony 

powietrza oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie. 
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Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa 
          

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 

mogących brać 

bezpośredni 

udział w akcjach 

ratowniczo-

gaśniczych 

Liczba 

wyjazdów 

do zdarzeń 

w 2018 r. 

Liczba samochodów 

pożarniczych 

OSP Chróścina 43 15 22 Star 244 – 1986 r.        

VW Transporter – 1992r. 

OSP Dąbrowa 62 25 61 STEYER  - 1991 r. 

VW M.A.N – 1986r.  

OSP Narok 29 10 9 MAGIRUS – 1973r. 

OSP Żelazna 66 26 15 IVECO MAGIRUS – 

1994r. 

JELCZ – 1995r. 

FORD RANGER – 

2010r. 

 

ogółem 

 

200 

 

76 

 

107 

 

8 

 

Jednostki OSP Dąbrowa i  OSP Żelazna zostały włączone do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. 

Na działalność związaną z zapewnieniem działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

wydatkowano z budżetu gminy środki w ogólnej wysokości 256.300 zł., w tym  wydatki na bieżącą 

działalność 206.300 zł i 50.000 zł wydatki inwestycyjne – zakup samochodu FORD RANGER  

dla OSP Żelazna. 

Ponadto w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości  naboru wniosków   

z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt  Ratowniczy dla strażaków  OSP zakupiono dodatkowy sprzęt 

na kwotę 25.737,37 zł.  

W celach szkoleniowych mających na celu podnoszenie sprawności w trakcie działań ratowniczo-

gaśniczych, w dniu 20.01.2018 r. zorganizowano gminne ćwiczenia na zbiornikach wodnych (stawach) 

dzierżawionych przez Związek Wędkarski w Dąbrowie. W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie 

jednostki. 

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy zorganizowano  

w dniu 30.06.2018 r. na boisku szkolnym w Naroku.  

Sekcja Kobieca z OSP Żelazna reprezentowała naszą Gminę na Wojewódzkich Zawodach 

Sportowo- Pożarniczych dla OSP w dniu 23.06.2018r na stadionie w Opolu, gdzie zajęła I miejsce. 
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Jednostka OSP w Żelaznej uczestniczyła w dniu 28.05.2018 r.  w ćwiczeniach z zakresu 

ratownictwa wodnego organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

na zbiorniku wodnym w Turawie. 

W roku 2018 Ochotnicze Straże Pożarne brały udział w zabezpieczaniu i likwidacji 

skutków zdarzeń o charakterze kryzysowym jakie miały miejsce na terenie Gminy: 

1. W dniu 07.06.2018 r. – ujawnione nielegalne składowisko substancji chemicznych przy  

ul. Opolskiej nr 5 w Dąbrowie; 

2. Od dnia 08.07.2018 r. do dnia 12.07.2018 r. gaszenie pożaru i likwidacja skutków  pożaru 

nielegalnego składowiska/ magazynu odpadów przy ul. Spółdzielczej 2-3 w Dąbrowie. 

Każdego dnia w akcji zaangażowanych było ok. 150 strażaków, którym gmina zapewniała  napoje zimne 

i gorące oraz ciepłe posiłki. 

Do prac  zadysponowano niżej wymieniony sprzęt techniczny: 

 dwie ładowarko-koparki kołowe (sprzęt lekki); 

 jedną ładowarko-koparkę  kołową typu „FADROMA” (lekką); 

 jedną ładowarko-koparkę typu „FADROMA” (ciężką); 

 jeden spychacz na gąsienicach ciężki; 

 dwie koparki na gąsienicach (ciężkie). 

 jedną ładowarkę ciężka typu SŁ34 z Jednostki Wojskowej w Brzegu. 

 

Wymieniony sprzęt był użyty do przerzucenia całej ilości zgromadzonych  i palących się 

odpadów stałych oraz umożliwienia dostępu strażakom do gaszenia pożaru. Wszystkie jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych biorące udział w działaniach, także z innych gmin zaopatrywane były 

w olej napędowy do samochodów  na koszt Gminy Dąbrowa.  

 

Wydano łącznie 240.805,40 zł na pokrycie kosztów prowadzonej akcji pożarowej i likwidację 

skutków pożaru nielegalnego składowiska odpadów stałych w Dąbrowie na ul. Spółdzielczej 2-3  

oraz utylizację niebezpiecznych odpadów zmagazynowanych nielegalnie w Dąbrowie  

przy ul. Opolskiej 5. 

 

Informacja dotycząca  wymiany i naprawy hydrantów  na terenie Gminy Dąbrowa w latach  

2017-2018. 

 

W trakcie dokonanego z udziałem ZGKiM Komprachcice w 2017r. przeglądu stanu technicznego na 

terenie Gminy Dąbrowa, stwierdzono 103 szt.  niesprawnych hydrantów. 

 

Z budżetu gminy pokryto wydatki na zakup nowych hydrantów  :  

w 2017 r   - 50.633,03zł; 

w 2018 r. – 19.537,63zł; 

 

W latach 2017 – 2018 wymieniono  48 szt. hydrantów oraz naprawiono 16 szt. hydrantów 

 – ogółem uruchomiono  64 szt. 
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 

W poniższej tabeli przedstawiono lokale mieszkalne stanowiące własność gminy. 

 

Lp. Rodzaj mienia Adres  Pow. 

użytkowa 

w m² 

Stan techniczny 

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

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

3. Lokal mieszkalny Chróścina ul. Niemodlińska 20 147,07 dobry 

4. Lokal mieszkalny Chróścina ul. Niemodlińska 8c 56,00 dobry 

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

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

7. Lokal mieszkalny Chróścina ul. Niemodlińska 35 122,00 dobry 

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

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

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

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

     

12. Lokal mieszkalny  Opole (Sławice ul. Opolska 34) 49,86 dostateczny 

13. Lokal mieszkalny Opole (Sławice ul. Stawowa 2) 36,00 dobry 

14. Lokal mieszkalny Opole (Sławice ul. Stawowa 2) 38,58 dobry 

15. Lokal mieszkalny Opole (Sławice ul. Stawowa 2) 62,85 dobry 

 
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.   

Umowa użyczenia zawarta z Gminą Opole nie obejmuje poniżej wymienionych lokali mieszkalnych, 

położonych obecnie na terenie miasta Opole.  

1) w Opolu (Sławice ul. Opolska 34): 

a) w budynku szkoły mieści się lokal mieszkalny o pow. 49,86 m² (umowa  najmu na czas 

nieoznaczony), z najemcą lokalu zawarta jest także umowa użytkowania obejmująca część 

nieruchomości gruntowej działki nr 25/3,  

b) budynek gospodarczy: szkoła użytkuje 77,93 m², najemca lokalu mieszkalnego 34,01 m²; 

2) w Opolu (Sławice ul. Stawowa 2) : pod tym adresem znajduje się lokal przedszkola na parterze,  

a także  mieszczą się: 3 lokale mieszkalne, a konkretnie: 

o pow. 36,00 m² (umowa najmu na czas nieoznaczony), 

o pow. 38,58 m² (umowa najmu na czas nieoznaczony), 

o pow. 62,85 m² (umowa najmu na czas nieoznaczony). 
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W poniższej tabeli przedstawiono lokale socjalne stanowiące własność gminy.  

 

Lp. Rodzaj mienia Adres Pow. użytkowa Stan techniczny 

1. Lokal socjalny Prądy ul. Niemodlińska 66 70,03 dostateczny 

2. Lokal socjalny Prądy ul. Niemodlińska 66 69,20 dostateczny 

 

 

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. 

 

W Gminie Dąbrowa obowiązywał Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2013 -2017 przyjęty uchwałą nr XXXIII/243/13 Rady Gminy 

Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013 r., zmieniony uchwałą nr XXXVI/285/14 Rady Gminy Dąbrowa  

z dnia 27 lutego 2014 r.. Gmina nie posiada aktualnego Programu. 

 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 01.01.2018 r., 16 mieszkań,  

a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 15 mieszkań. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związane było  

z tym, że 1 lokal został sprzedany. 

W 2018 r. nie oddano do użytku nowych mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. Wszystkie 

mieszkania były wykorzystane. W 2018 r. nie prowadzono remontu wymienionych mieszkań. 

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 4 osoby, zaś pod koniec 2018 r.  

było to 8 osób.  
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Opieka nad zabytkami 
 

Obowiązujący Program Opieki nad Zabytkami uchwalony został 30 listopada 2017 r.  (uchwała 

Nr XXXV/224/17 Rady Gminy Dąbrowa). Program jest uchwalony na lata  

2017-2020. Sprawozdanie z realizacji programu planowane jest na IV kwartał 2019 r.  

 

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. 

 

Gmina Dąbrowa posiada opracowaną Gminną Ewidencją Zabytków utworzoną w 2008 r.  

do której jest wpisanych 436 obiektów.   

 

Gmina nie posiada uchwały umożliwiającej przekazanie dotacji z budżetu gminy na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 

 

Transport 
 

Przez obszar Gminy Dabrowa przebiega linia kolejowa relacji Opole – Wrocław, co powoduje że 

miejscowości Dąbrowa i Chróścina mogą korzystać z oferty przewoźników obsługujących  pasażerski 

ruch kolejowy na tym odcinku. 

 

Gmina Dąbrowa jest organizatorem autobusowego transportu zbiorowego, obsługującego dowóz 

dzieci do szkół i przedszkoli. W ramach uruchomionych linii regularnych – z których może korzystać 

każdy mieszkaniec gminy, funkcjonują cztery linie regularne obsługiwane przez OPKS SA w Opolu. 

 

W ramach funkcjonującego porozumienia zawartego z Miastem Opole mieszkańcy Mechnic  

i Chróściny mogą korzystać z autobusów MZK. Dzięki „czerwonym autobusom”  MZK – linia nr 16, 

można uznać te miejscowości za dobrze skomunikowane. 

Mieszkańcy pozostałych sołectw nie mają zapewnionej dostatecznej liczby autobusowych 

połączeń komunikacyjnych. 

W najgorszej sytuacji znajdują się mieszkańcy takich miejscowości jak :  Lipowa, Nowa Jamka 

oraz przysiółka Sokolniki. Problem braku wystarczającej liczby połączeń autobusowych dotyczy 

również miejscowości oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych takich jak : Żelazna, 

Niewodniki, Narok, Prądy, Siedliska (tylko kilka kursów dziennie). 

Niewątpliwie organizacja publicznego transportu zbiorowego to jedno z największych wyzwań 

stojących przed Samorządem Gminy Dąbrowa. 
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Aktywność i inicjatywy mieszkańców 
 

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 2018  

Chróścina - Magdalena Podsada 

Ciepielowice - Helena Cisowska 

Dąbrowa  - Elżbieta Mojzyk 

Karczów - Józef Gerc 

Lipowa  - brak 

Mechnice - Teresa Kowolik 

Narok  - Marzena Odziomek 

Nowa Jamka - Żaneta Litwiniec 

Prądy  - Andrzej Piotrowicz 

Siedliska - Czesław Grabarz 

Skarbiszów - Jerzy Niedworok 

Żelazna -  - Gertruda Ledwig 

 

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. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/290/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r. 

w budżecie na 2018 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie  

284.592,46 zł, z czego 113.528,95 zł stanowiły wydatki majątkowe. Zadania te wykonano w 99,59 %. 

Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w roku 2018  stanowi załącznik do sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2018rok) 

Przykładowe zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego to: 

 utrzymanie terenów zielonych w sołectwach    wydano łącznie 48 524,31 zł 

 remonty i doposażenie świetlic wiejskich    wydano łącznie 53 038,94 zł 

 organizacja imprez i uroczystości wiejskich    wydano łącznie 48 213,75 zł 

 doposażenie placów zabaw i boisk                            wydano łącznie 118 215,46 zł 
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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  

 

 

Sukcesy w programie Odnowa Wsi w 2018 

Chróścina – tytuł Najpiękniejszej Wsi Opolskiej 

 

 

Środki wypracowane przez mieszkańców w ramach Programu Odnowy Wsi:   

 

ROK 

2018 

WKŁAD 

FINANSOWY 

SOŁECTW 

WKŁAD 

NIEFINANSOWY 

SOŁECTW 

WKŁAD 

FINANSOWY 

GMINY 

ŁACZNA WARTOŚĆ 

Chróścina 225 900,00 87 775,00  34 508,00 348 183,00 

Ciepielowice 20 256,00 19 500,00  20 506,00   60 262,00 

Dąbrowa  34 605,00  19 826,00 54 431,00 

Narok 27 000,00 54 750,00  20 670,00 102 420,00 

Niewodniki    19 223,00 19 223,00 

Żelazna 5 300,00 57 070,00   24 829,00 87 199,00 

razem 297 679,00 253 700,00 120 339,00 671 718,00 

 

Opracowane na podstawie sprawozdania z przebiegu odnowy wsi za 2018 r. 

Przyjęte stawki wkładu niefinansowego : 15 zł roboczogodzina mieszkańca, 50 zł roboczogodzina sprzętu 
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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, Gminne  

Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie 

Ochotnicza Straż Pożarna w Naroku 

Ochotnicza Straż Pożarna w Żelaznej 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie 

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej 

Klub Sportowy Dąbrowa,  

Opolski Klub Taekwon-do,  

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie 

Caritas Diecezji Opolskiej 

Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Dąbrowa 

Akademia Młodego Przyrodnika i Szkółka Wędkarska RÓŻANKI 

W listopadzie 2018 w Dąbrowie powstało pierwsze w gminie Koło Gospodyń Wiejskich. 

 

W ramach otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym powierzono wykonanie 

następujących zadań publicznych: 

 

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

w wieku emerytalnym na terenie Gminy Dąbrowa 

 

Caritas Diecezji Opolskiej 

Przyznana dotacja w 2018    150.000 zł   

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie 

Gminy Dąbrowa. 

 

Gminne Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie 

Przyznana dotacja w 2018    120.000 zł 

 

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej KS Dąbrowa 

Przyznana dotacja w 2018      25.000 zł 

 

Opolski Klub Taekwon-do 
Przyznana dotacja w 2018        5.000 zł 

 
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, i dziedzictwa narodowego, turystki i 

krajoznawstwa na terenie Gminy 

 

„Dąbrowskie Skarby” Stowarzyszenie Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa 

Przyznana dotacja w 2018      15.000 zł  
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Współpraca partnerska z innymi samorządami 
 

Gmina Dąbrowa aktywnie uczestniczy w budowaniu związków partnerskich i 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. 

 

Związek Gmin Śląska Opolskiego,  

przystąpienie na podstawie uchwały nr XXV/183/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska,  

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

 

Partnerstwo z Gminą Dąbrowa (Mogileńska),  

podpisanie porozumienia o współpracy miało miejsce 16 maja 2014 r. 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,  

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

 

Gmina Dąbrowa nawiązała i prowadzi współpracę z następującymi partnerami zagranicznymi: 

 

Lengede  Niemcy,  podpisanie porozumienia o współpracy  29 grudnia 2005 r.  

 

status współpracy: aktywna – odbywały się spotkania, 

wymiana młodzieży 

 

 

Halicz    Ukraina podpisanie porozumienia o współpracy 28 czerwca 2004 r. 

status współpracy: nieaktywna 

 

Oravske Vesele  Słowacja podpisanie porozumienia o współpracy 18 czerwca 2009 r. 

     status współpracy: nieaktywna 
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Pomoc społeczna 
 

Świadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej  w latach 2017- 2018 
 2017 2018 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną 800 800 

Zasiłki stałe   

Liczba świadczeń 163 192 

Wartość świadczeń 96.496 105.879 

Zasiłki okresowe   

Liczba świadczeń 170 179 

Wartość świadczeń 55.030 54.592 

Zasiłki jednorazowe   

Liczba świadczeń 252 263 

Wartość świadczeń 71.845 73.941 

Zasiłki w formie dożywiania   

Liczba posiłków/liczba osób 3.177/21 2.981 

Wartość świadczeń 13.020 14.249 

Usługi opiekuńcze (osoby/świadczenia) 3/3.550 3/3.344 

Wartość świadczeń 61.359 63.536 

Dodatki mieszkaniowe   

Liczba rodzin 2 2 

Wartość świadczeń 5.149 2.594 

Opłaty za Domy Pomocy Społecznej   

Liczba świadczeniobiorców 18 18 

Wartość świadczeń 422.854 491.113 

Świadczenia rodzinne   

Liczba rodzin pobierających świadczenia 143 140 

Wartość wypłaconych świadczeń 586.853 597.542 

Świadczenie pielęgnacyjne   

Liczba osób 23 21 

Wartość wypłaconych świadczeń 412.203 411.089 

Zasiłki pielęgnacyjne   

Liczba osób 79 72 

Wartość wypłaconych świadczeń 145.962 154.661 
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Specjalny zasiłek opiekuńczy   

Liczba osób 2 2 

Wartość wypłaconych świadczeń 11.440 17.777 

Zasiłek dla opiekuna   

Liczba osób 2 1 

Wartość wypłaconych świadczeń 16.120 8.805 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka   

Liczba osób 66 46 

Wartość wypłaconych świadczeń 66.000 46.000 

Świadczenie rodzicielskie   

Liczba osób 12 8 

Wartość wypłaconych świadczeń 142.416 93.287 

Jednorazowa zapomoga „ za życiem”   

Liczba osób  1 

Wartość wypłaconych świadczeń  4.000 

Fundusz alimentacyjny   

Liczba wnioskodawców 15 16 

Wartość wypłaconych świadczeń 140.410 139.143 

Świadczenia wychowawcze 500+   

Liczba rodzin/liczba dzieci 423/626 400/620 

Wartość wypłaconych świadczeń 3.800.547 3.779.253 

Świadczenie „dobry start”   

Liczba dzieci  840 

Wartość wypłaconych świadczeń  251.400 

Prace społecznie użyteczne   

Liczba świadczeniobiorców 7 5 

Wartość wypłaconych świadczeń 9.396 10.770 

Św. dla rodzin zastępczych   

Wartość świadczeń 21.283 29.069 

Ponoszenie kosztów za dzieci w ośrodkach opiekuńczych   

Wartość świadczeń 162.900 53.763 

Asystent rodziny   

Liczba rodzin 17 7 
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1. Od 2016 r. do 2018 r. gmina Dąbrowa brała udział w projekcie  pn. „Bliżej rodziny i dziecka 

– wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej” realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Opolu. W ramach projektu był zatrudniony asystent rodziny. Etat ten finansowany 

był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu na lata 2016-2018 

wyniosła  84 420,00 zł.  bez udziału środków własnych gminy. 

2. Od 2016 roku do nadal gmina Dąbrowa współpracuje  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. Od 2019 r. gmina bierze udział również w podprogramie  

pn. „Nie marnuj żywności”. 

3. Od wielu lat OPS organizuje Wieczerzę Wigilijną dla osób starszych i samotnych.  

Każdego roku uczestniczy w niej około 80 osób. 

4. W ramach OPS został utworzony w 2002r. Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje 

psychoterapeuta udzielając  wsparcia osobom i rodzinom, w których występują problemy 

społeczne (finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych). 

5. W ramach OPS utworzono 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  170 656,50zł. bez udziału środków własnych 

gminy. 

6. Od 2017 r. gmina otrzymuje dofinansowanie z rządowego programu MALUCH  na  

zatrudnienie  Opiekunów Dziennych, którzy w swoich domach prowadzą opiekę nad dziećmi 

do lat 3. Wartość dofinansowania w 2018 wyniosła 18 000 zł. 

7. W 2018 r. funkcjonują dwa Kluby Seniora (w Dąbrowie i Żelaznej), dofinansowane 

z rządowego programu „Senior+”. 

8. W latach 2017- 2019r. OPS brał udział w pilotażowym projekcie Ministerstwa Rodziny Pracy  

i Polityki Społecznej pn. „Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa”  

współfinansowanym ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt ten polegał na 

zmianie organizacji Ośrodka i oddzieleniu pracy socjalnej od pracy administracyjnej.  

Wartość projektu to 251 196,75 zł bez wkładu własnego gminy. 

9. Od 2018 r. OPS współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, które świadczą 

mieszkańcom bezpłatną pomoc specjalistów: prawnika, mediatora, psychologa, psychiatry, 

psychoterapeuty, terapeuty od spraw uzależnień. 
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Oświata 
 

I. Sieć szkół i przedszkoli 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały: 

1. Szkoły: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie (w tym oddziały 

gimnazjalne),  

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie (w tym oddziały 

gimnazjalne) 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku 

4) Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poety-żołnierza AK w Żelaznej 

(od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą już funkcjonowały gimnazja – szkoła 

zostanie wygaszona) 

2. 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, 

4) Publiczne Przedszkole w Karczowie. 

 

W gminie w 2018 r. nie funkcjonowały szkoły i przedszkola niepubliczne. 

 
II. Wydatki 
Wydatki gminy w 2018 roku na realizację zadań własnych w oświacie wynosiły: 11 882 572 zł  

(z czego 6 728 884 zł tj. 56,63 % pokryte zostało z subwencji oświatowej oraz 264 867 tj. 2,23 % 

pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 

przekazanej z budżetu państwa), w tym na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 3 809 401 zł. 

 

 

 

8 073 171 zł

3 809 401 zł

Wydatki z podziałem na szkoły/przedszkola

Szkoły

Przedszkola
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W przeliczeniu na 1 ucznia szkół jest to kwota: 13 591 zł, a w przeliczeniu na 1 przedszkolaka jest to 

kwota: 13 654 zł (ilość wychowanków z września 2018r.) 

 

Uczeń/przedszkolak 

We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach Gminy Dąbrowa rozpoczęło, odpowiednio: 

 526 uczniów w szkołach podstawowych (bez oddziałów gimnazjalnych), 

 68 uczniów w gimnazjach.  

 

 

 

Środki własne gminy 

4 888 821 zł

Subwencja oświatowa

i dotacja przedszkolna 

6 993 751 zł

Finansowanie zadań oświatowych

217 215

94

29 23 16
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PSP Dąbrowa PSP Chróścina PSP Narok PG Żelazna

Liczba uczniów z podziałem na szkoły

Uczniowie szkoły podstawowej Uczniowie gimnazjum
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W czerwcu 2018 r. szkołę ukończyło 62  uczniów (jedynie uczniowie z oddziałów gimnazjalnych, gdyż 

uczniowie ze szkół podstawowych otrzymali promocje do nowo powstałej klasy ósmej),  

w tym w odniesieniu do poszczególnych szkół: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie,  

klasy gimnazjalne  - 17 osób 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie, 

klasy gimnazjalne – 27 osób 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku, 

 Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Żelaznej,  18 osób. 

 

471 uczniów szkół podstawowych otrzymało promocję do kolejnej klasy i byli to wszyscy uczniowie. 

68 uczniów gimnazjów otrzymało promocję do kolejnej klasy, z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało 

promocji 2 uczniów.  

 

W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego: języka angielskiego dla 525 uczniów, 

dodatkowego języka obcego niemieckiego uczyło się 142 uczniów, oraz języka mniejszości narodowej  

niemieckiego: 151 uczniów, w tym:  PSP Chróścina 68 i PSP Narok: 83 uczniów. 

W oddziałach gimnazjalnych odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego  68 uczniów, 

a dodatkowego języka obcego – niemieckiego – uczyło się 65 uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 15,6 dzieci.  

 najwięcej w szkole PG Chróścina – 23 uczniów w klasie,  

 najmniej w szkole PSP w Naroku – 6 uczniów w klasie.  

3 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego: 

 2 uczniów – PSP w Chróścinie 

 1 uczeń – PG w Dąbrowie 

Wójt Gminy w 2018 r. przyznał stypendia dla uczniów PSP  i  PG. Wynosiły one 31 050  zł. 

Przyznano je za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. 

257 uczniów, stanowiących 43,27 % wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły korzystając  

z  organizowanych przez gminę dowozów szkolnych.  Pozostała część 56,73% uczniów było 

dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół z wykorzystaniem innych prywatnych form 

transportu. 

Do gminnych przedszkoli uczęszczało (stan na wrzesień 2018) 279 dzieci, w tym: 

 131 dziewcząt  

 148 chłopców.  

Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników (stan na dzień wrzesień 2018):  

 rocznik 2012 –73 dzieci, w tym 30 dziewcząt i 43 chłopców  

 rocznik 2013 – 70 dzieci, w tym 36 dziewcząt i 34 chłopców  

 rocznik 2014 – 75 dzieci, w tym 35 dziewcząt i 40 chłopców  

 rocznik 2015 – 57 dzieci, w tym 26 dziewcząt i 31 chłopców  

 rocznik 2016 –  4 dzieci, w tym 4 dziewcząt i 0 chłopców  
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Kadra nauczycielska 

W poszczególnych szkołach/przedszkolach zatrudnionych było 96,82 nauczycieli  

(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 4,72 nauczycieli stażystów,  

7,63 nauczycieli kontraktowych, 21,73 nauczycieli mianowanych, 62,24 nauczycieli dyplomowanych.  

 

 

Zestawienie tabelaryczne: 

Placówka \Stopień Stażyści 

(etaty) 

Kontraktowi 

(etaty) 

Mianowani 

(etaty) 

Dyplomowani 

(etaty) 

Łącznie 

(etaty) 

PSP Dąbrowa 1 0 7,17 18,08 26,25 

PSP Chróścina 0 0,67 9,26 15,34 25,27 

PSP Narok 1 1 0,16 9,65 11,81 

PG Żelazna 0,22 0,11 2 5,44 7,77 

PP Dąbrowa  1,5 2 1,07 4,5 9,07 

PP Chróścina 0 0 1 5,33 6,33 

PP Narok 1 2,85 1 2 6,85 

PP Karczów 0 1 0,07 2,4 3,47 

Gmina Dąbrowa 4,72 7,63 21,73 62,74 96,82 

8
1

7
9

7
8

4
1

Liczba przedszkolaków 
z podziałem na przedszkola

PP Dąbrowa PP Chróścina PP Narok PP Karczów
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Na jednego nauczyciela przypadło średnio 9 uczniów (łącznie: PG, PSP, PP), w tym średnio  

8,3 uczniów PG i PSP i 10,8 PP(stan uczniów na wrzesień 2018r.). 

5%
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Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w gminie
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Osiągnięcia jednostek oświatowych 

1. PSP Dąbrowa  

 

1) Udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym (rodzaj konkursu, miejsce): 

 Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego - etap gminny, II miejsce; 

 Wojewódzki Konkurs Polonistyczny, etap  gminny; 

 Wojewódzki konkurs Historyczny  etap gminny  II miejsce - PSP; 

 Wojewódzki konkurs Historyczny etap gminny I miejsce w -PG; 

 Wojewódzki konkurs Fizyczny - etap gminny; 

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny, etap gminny; 

 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego etap gminny I miejsce; 

 Wojewódzki Konkurs Biologiczny etap gminny III miejsce; 

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny  etap gminny – I miejsce; 

 Wojewódzki Konkurs Geograficzny - etap gminny II miejsce; 

 

2) Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

PROJEKTY: 

 „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” (uczniowie szkoły podstawowej); 

 Projekt „Na 100 Niepodległa”; 

 „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”; 

 „Czytanie Szkołą Mistrzów”  MBP w Oświęcimiu -ogólnopolski projekt; 

 „PoczytajMY”- projekt czytelniczy organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej; 

 „Lepsza szkoła”, projekt diagnozujący osiągnięcia uczniów; 

 „Opolska  Sieć  Szkół Promujących Zdrowia”; 

 „Trzymaj Formę” -ogólnopolski program; 

 „Laboratorium Talentów Eureka” – projekt dla PSP I PG; 

 „Opolszczyzna z lotu ptaka” projekt dla klas 1-3; 

 „Młodzi odkrywcy sekretów nauki” - dla PSP; 

 „Odkrywcy sekretów nauki” – dla PG; 

PROGRAMY EDUKACYJNE: 

 Realizacja zajęć / warsztatów w ramach projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki  pt.  

„W magicznym świecie teatru, filmu i fotografii” , „Eko torba”- projekt napisany  

dla klasy V, „Piernikowe budowle”- klasa III PG, „Moja wymarzona firma”- Klasa III PG, 

„Zajęcia Mali” badacze dla klasy 3b SP; 

 Uczestnictwo w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” 

-uzyskanie 4 godzin na realizacje dodatkowych zajęć sportowych; 

 Zajęcia z robotyki zajęcia logopedyczne dla uczniów kl. 1-3 i 4-6  w ramach projektu 

„Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”; 

 Realizacja i koordynacja programu „Dziel się uśmiechem” w klasach I- IV w roku szkolnym 

2017/2018 oraz I – III w roku szkolnym 2018/2019; 

 Zajęcia w ramach sekcji gimnastyki artystycznej; 

 „SKO”- program uczenia  oszczędzania. 

 

3) Innowacje pedagogiczne: 

 Indywidualny program nauczania z języka angielskiego dla dwójki uczniów z klasy czwartej; 

 Indywidualny program nauczania  z języka polskiego dla uczennicy klasy szóstej; 

 Indywidualne programy nauczania dla uczniów zdolnych z matematyki  dla 3 uczennic,  

2 – z klasy VII I 1  - z klasy II gimnazjum; 

 Innowacja pedagogiczna „Odkrywam i tworzę” (trzeci rok); 

 Innowacja pedagogiczna „ Matematyczne Stacje Badawcze”; 

 Innowacje pedagogiczne- „English speakingcountries - Elementy wiedzy o krajach 

anglojęzycznych”.  innowacja jest realizowana w klasie VI a (trzeci rok realizacji); 
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 Innowacja pedagogiczna „Stymulowanie rozwoju mowy oraz rozwijanie aktywności 

słownej dzieci w młodszym wieku szkolnym poprzez wykorzystanie zabaw logopedycznych 

„ w klasie 3b; 

 Innowacja pedagogiczna „Klub Gier Planszowych - wiedzę mam, bo w planszówki gram”; 

 Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji czytelniczej  „W świecie książek”; 

 Innowacja pedagogiczna - „Powadzenie zajęć  Metodą Dobrego Startu, wspomagające naukę 

czytania i pisania, z zastosowaniem elementów muzykoterapii”. 

 

4) Działalność charytatywna: 

 Współpraca z Parafialnym Caritasem: sprzedaż świec i palm wielkanocnych, udział  

w "Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom" - sprzedaż świec, sprzedaż Opłatków wigilijnych; 

 Zbiórka karmy dla Schroniska Zwierząt w Opolu ( na jesień i przed wakacjami); 

 Coroczna i całoroczna zbiórka plastikowych nakrętek na leczenie Bartka Kurhofera; 

 „Gorączka złota „ -  2018r,  III miejsce w województwie program pod egidą PCK 

 Sprzedaż kalendarzyków w ramach akcji  „Kampania walki z głodem” – każdego roku; 

 Udział szkoły  w IV Opolskim Śniadaniu Wielkanocnym – przygotowanie stoiska  

z wypiekami oraz świątecznymi ozdobami  - 2018; 

 Organizowanie pomocy rodzinom potrzebującym: obiady dla 8 uczniów przez cały rok 

szkolny 2017/2018; paczki żywnościowe dla 6 uczniów – IV 2018; paczki w ramach akcji 

„Czerwonokrzyska gwiazdka” dla 4 uczniów (we współpracy z PCK); 

 Zorganizowanie dla każdego ucznia pakietu edukacyjnego zawierającego książeczki i karty 

pracy oraz szczoteczkę, pastę   i gumy Orbit (klasy 1-3); 

 Realizowanie programu w ramach zajęć dodatkowych  „Klubu Wiewiórka” dla chętnych 

uczniów; 

 Współorganizacja koncertu charytatywnego – „Pomóż ,daj nadzieję” dla Piotra i Pawła 

Bilów z udziałem uczniów szkoły; 

 Współorganizacja w Dąbrowie festynu parafialnego z udziałem uczniów szkoły. 

 

5) Sport na skalę min. wojewódzką: 

 Wyniki zawodów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej LZS: 

o II miejsce w biegu na 100m, 

o I miejsce sztafeta 4x100m, 

o I miejsce  w biegu na 100m, 

o II miejsce w biegu na 300m 

o III miejsce w skoku w dal , 

o I miejsce  w sztafecie 4x100m, 

o III miejsce PSP Dąbrowa (100), (200), (300 (400) w sztafecie szwedzkiej, 

o I miejsce w koszykówce dziewcząt  -  szkół podstawowych,  

o I miejsce w koszykówce chłopców – szkół podstawowych, 

o III miejsce w koszykówce chłopców – gimnazjum, 

 I miejsce w województwie  w klasyfikacji generalnej szkół podstawowych PSP Dąbrowa 

498,0  pkt. (65 szkół sklasyfikowano), 

 I miejsce w klasyfikacji gier zespołowych PSP Dąbrowa 208,0  pkt. (43 szkoły 

sklasyfikowano), 

 I miejsce  w klasyfikacji – lekkoatletyka PSP Dąbrowa 290,0  pkt. (45 szkół sklasyfikowano). 

 

6) Inne szczególne osiągnięcia: 

 Konkurs o Puchar Dyrektora LO 5 w Opolu- II m-ce język niemiecki; 

 Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim "Młodzież recytuje poezję"- etap gminny,  

 III miejsce; 

 Udział w Ogólnopolskim Konkursie „Mój polski”; 

 Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej "Gimnazjalista" - powiatowe – udział; 

 Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej "Gimnazjalista" - rejonowe – udział; 
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 XV Ogólnopolski Konkurs "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" – udział; 

 Konkurs fotograficzny w ramach projektu "Młodzi odkrywcy sekretów nauki" 1 miejsce  - 

gimnazjum, wyróżnienie - szkoła podstawowa kl. 4-6; 

 Konkurs na logo i hasło Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego w zakresie Postępowanie 

uczniów szkół podstawowych z woj. opolskiego w sytuacji zagrożenia  

i zdarzeń kryzysowych. - miejsce 3; 

 Udział w XXXIV Międzynarodowym Konkursie Literackim im. W. Chotomskiej; 

 Udział w XXXVI Wojewódzkim i XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej 

i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "Lipa 2018"; 

 Udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. H. Snopkiewicz; 

 Udział w Ogólnopolskim Konkursie Bibliotecznym "Dzieci z wyspy Saltrakan"; 

 Udział w XVIII Wojewódzkim Konkursie Literacko - Plastycznym "Zwierzaki"; 

 Udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Literacki SMS"; 

 Wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski ,,Opolska mama ma 

moc" w kategorii literackiej; 

 Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno – Artystyczny „Magiczny świat zabawek: naszą Ziemię 

szanujemy, ekokoszulkę projektujemy!”: II miejsce; 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Projekt kartki wielkanocnej": laureatka; 

 VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom 

zapobiegamy":   I miejsce: III miejsce; 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” 

- prace zakwalifikowane do etapu centralnego; 

 Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla uczniów klas 1 - 3 „Sekrety przyrody – ciekawostka 

lub zjawisko przyrodnicze”: wyróżnienie; 

 Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla szkół gimnazjalnych „Sekrety przyrody”  

w kategorii „Cztery żywioły”: I miejsce; 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Projekt kartki świątecznej ": laureatka; 

 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym "Świetlik : 2 uczniów -kl. 3b; 

 VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom 

zapobiegamy” III miejsce; 

 Omnibus przyrodniczy organizowany przez V LO w Opolu: IV miejsce; 

 Konkurs przyrodniczo – ekologiczny organizowany przez Zespół Szkół w Tułowicach VI 

miejsce; 

 Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny „Potyczki ze statystyką”  - 5 miejsce wśród 

opolskich szkół; 

 Ogólnopolski Konkurs literacki „Jestem dumny z Polski”; 

 Konkurs poetycki „Moja Polska” - udział; 

 Projekt „Twórczo z teatrem” w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Wyjazdy na sztuki teatralne 

połączone z warsztatami z aktorami lub pedagogiem teatru raz w semestrze dla danej grupy 

wiekowej; 

 Udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim im. Marcina Makucha „Ocalić od 

zapomnienia” w Niemodlinie” (III miejsce i wyróżnienie); 

 Udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Jednego Poety” w Opolu. 

  

7) Inne działania:  

 Zaprojektowanie i wykonanie wiaty edukacyjnej w ramach projektu "Zielona klasa", 

pozyskanie środków finansowych z Nadleśnictwa Opole do budowy wiaty; 

 Współorganizacja ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”; 

 Organizacja szkolnej uroczystości  „Złote Dęby”, podczas  której przyznawane są statuetki 

dla uczniów i zasłużonych partnerów szkoły; 

 Organizacja Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego „Liść Dębu” 

 Pozyskanie środków finansowych z rządowego programu „Aktywna tablica”, wyposażenie 

szkoły w kolejne  2 tablice interaktywne; 
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2. PSP Chróścina 

 

1) Udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym: 

 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego (gimnazjum) – (laureat); 

 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego (szkoła podstawowa) – (laureat); 

 Wojewódzki Konkurs Geograficzny – (finalista); 

 

2) Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

 Młodzi Odkrywców Sekretów Nauki (RZPWE); 

 Kolekcjonerzy Wiedzy – Mistrzowie Eksperymentów (OCDL); 

 Przyroda z klasą; 

 Sztuczna inteligencja; 

 Projekt edukacji stomatologicznej Instytutu Blen-a-med. Oral-B „Niesamowity świat 

higieny ustnej”; 

 „Od grosika do złotówki”; 

 „Bezpieczne dziecko”; 

 „Trzymaj formę”; 

 „Żyj smacznie i zdrowo”; 

 „5 porcji zdrowia w szkole”; 

 Ogólnopolski projekt edukacyjny (WSiP) „Wielka Mapa Polski”; 

 Edukacja żywieniowa „E-tam? – Jak czytać etykiety produktów”; 

 

3) Innowacje pedagogiczne 

 „Mała Akademia Brydża Sportowego”; 

 „Gry Matematyczne”; 

 „Cztery pory roku w ogrodzie”; 

 

4) Działalność charytatywna: 

 Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla przedszkola i klas młodszych szkoły 

podstawowej „Ratujemy i uczymy ratować”: 

 Zajęcia dla dzieci przebywających w „Domu Matki i Dziecka  w Opolu”: 

 Wolontariat szkolny (dbanie o estetykę szkoły i jej otoczenia: malowanie bramek, ławek, 

pomoc w malowaniu Sali Kolumnowej i.t.p.): 

 

5) Sukcesy sportowe: 

 II miejsce w województwie (WI LZS Szkół Wiejskich) – piłka koszykowa (gimnazjum – 

chłopcy); 

 III miejsce w województwie (WI LZS Szkół Wiejskich) – pchnięcie kulą; 

 II miejsce w województwie (WI LZS Szkół Wiejskich) – pchnięcie kulą; 

 III miejsce w województwie (WI LZS Szkół Wiejskich) – bieg na 1000 m; 

 III miejsce w województwie (WI LZS Szkół Wiejskich) – biegna 1000 m; 

 III miejsce w województwie (Otwarte Mistrzostwa Szkół  Woj. Opolskiego w Wędkarstwie 

Spławikowym) – drużynowo. 

  

6) Inne szczególne osiągnięcia: 

 Stypendium dla ucznia Damiana Pasonia za wybitne osiągnięcia w nauce, w ramach 

programu „Wspieramy najlepszych” pod Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. 
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3. PSP Narok 

 

1) Udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym (rodzaj konkursu, miejsce): 

 z języka polskiego – etap gminny – I miejsce. 

 

2) Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych  

 Projekt GWO „Lepsza Szkoła”; 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; 

 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki; 

 Kolekcjonerzy wiedzy i mistrzowie eksperymentów; 

 Dentobus; 

 „Każdy pomagać może – kreatywne pomysły związane z Dniem św. Marcina” Martinstag; 

 Efektywne wspomaganie to wyższa jakość edukacji – współrealizowane z WSZiA w Opolu; 

 Subregion Środkowy Wysportowany i Zdrowy RPO woj. Opolskiego; 

 Rządowy Program Aktywna Tablica; 

 Trzymaj Formę!; 

 Klub Bezpiecznego Puchatka; 

 „Dbam o mój zasięg”; 

 Szkoła promująca zdrowie; 

 „Tworzymy żywioły” projekt realizowany w ramach współpracy szkół Aglomeracji 

Opolskiej; 

 

3) Innowacje pedagogiczne: 

 innowacja – „Literackie pory roku”; 

 innowacja – „Ta ziemia od innych mi droższa”; 

 innowacja – „W kulturalny nastroju przez rok szkolny”; 

 Coolturalna Wielka Brytania; 

 

4) Działalność charytatywna: 

 Wielkanocna kwesta na rzecz dożywiania dzieci w Togo 

 Zbiórka zywności dla schorniska zwierząt „Przytulisko” w Brzegu 

 Zbiórka darów dla Domu Dziecka w Skorogoszczy 

 

5) Inne szczególne osiągnięcia: 

  „Konkurs – olimpiada wiedzy Matematyka – Archimedes Plus”:  

o I semestr 2018/2019– tytuł laureata V stopnia 80 pkt/100pkt 

o II semestr –tytuł laureata I stopnia z wyróżnieniem – 100 pkt/100pkt; tytuł laureata I 

stopnia – 96 pkt/100 pkt; tytuł laureata V stopnia – 80pkt/100 pkt; 

 W międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny uczeń kl. V znalazł się w gronie 

laureatów osiągając bardzo dobry wynik; 

 Sukcesy w Gminnym Konkursie Kroszonkarskim: 

o I miejsce – technika oklejania  

o I miejsce – technika trawienie  

o II miejsce – technika batik  

o III miejsce – technika oklejanie  

 III miejsce Natalia Sztandera – charytatywny Konkurs plastyczny dla hospicjum Betania w 

Opolu 

 Certyfikat „Cyberbezpieczna Szkoła” 

 I miejsce zespołu „Stokrotki” w XVI Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek Narok 

2018 

 II miejsce ucznia kl. I Nikodema Dudka w I Międzyszkolnym Konkursie Aktorskiego 

Czytania. 
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4. PG Żelazna 

 

1) Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

 realizacja autorskiego programu profilaktyczno – wychowawczego „Zapobiec agresji”. 

 

2) Inne szczególne osiągnięcia: 

 Konkurs recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”: II miejsce na etapie 

gminnym, III miejsce na etapie rejonowym; 

 Wielkie Mieleńskie Dyktando (na obozie Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu 

Opolskiego): III miejsce w eliminacjach międzyszkolnych; 

 Gminny Bieg Niepodległości– III miejsce; 

 Osiągnięcia pozaszkolne w Mażoretkach: uczennicy grupowo w formacji „Baton”: I – sze 

wicemistrzostwo świata, II –gie  wicemistrzostwo Europy, trzy razy mistrzostwo Polski, 

indywidualnie (solo) – II – gie wicemistrzostwo Polski. 

 

5. PP Dąbrowa  

 

1) Udział w konkursie plastycznym na kartkę bożonarodzeniową organizowany przez GOKiR  

w Dąbrowie; 

2) Udział w konkursie ekologicznym pt., Edukacja + Segregacja” pod patronatem Wójta Gminy 

Dąbrowa; 

3) Udział w Ogólnopolskim konkursie na Policyjny Odblask roku 2019,  (2018r.); 

4) Udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”; 

5) Udział w projekcie „ Idą święta, nie o smsie lecz o kartce pamiętaj”; 

6) Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Przedszkolaków „ Akademia Wyobraźni 

Play-Doh”; 

7) Realizacja programu Kubusiowi Przyjaciele Natury; 

8) Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Rekord dla Niepodległej”; 

9) Udział w akcji „Wyraźni na drodze”. 

 

 

 

6. PP Chróścina 

 

1. Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

 

Ekologiczne: 

 „EDUKACJA –SEGREGACJA” – projekt gminny; 

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program ogólnopolski; 

 „Mamo, Tato wolę wodę” – projekt ogólnopolski; 

 

Promocja zdrowia: 

 - „Akademia Aquafresh” – projekt ogólnopolski; 

 - „ Klub Super Wiewiórka” – projekt ogólnopolski; 

 

oraz 

 „Cała Polska czyta dzieciom” - projekt ogólnopolski; 

 „Mały Mis w świecie wielkiej literatury” - projekt ogólnopolski; 

 „ Bądźmy razem na święta” - projekt ogólnopolski; 

 „Idą święta nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj - projekt ogólnopolski; 

 „A było to tak….” – inscenizacja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości dla dzieci  

z kl. I PSP w Chróścinie. 
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2. Działalność charytatywna: 

 

 „ Góra Grosza” -  projekt ogólnopolski; 

 „ Wkręć się w pomaganie”  (zbiórka nakrętek dla Bartusia) – projekt lokalny; 

 „UWAGA DZIECIAKI! POMÓŻCIE NAKRAMIĆ PSIAKI I KOCIAKI”– zbiórka karmy 

dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Opolu; 

 Jasełka dla seniorów dzielnicy miasta Opola -  Wrzoski; 

 

 

 

7. PP Narok 

 

1. Realizacja dodatkowych projektów i programów edukacyjnych: 

 Realizacja projektu edukacyjnego „Zielona droga do zdrowia” w ramach programu 

Erasmus+ i POWER SE; 

 

2. Innowacje pedagogiczne: 

 „W krainie łagodności”; 

 „Edukacja ekologiczna”; 

 „Wymiar europejski”; 

 

3. Działalność charytatywna: 

 Udział w akcji ekologicznej „Zbieramy nakrętki dla Bartusia”; 

 Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej pt. ”Szlachetna paczka”; 

 

4. Inne szczególne osiągnięcia: 

 I MIEJSCE  w Gminnym Konkursie Ekologicznym pt. ”Edukacja + segregacja” pod 

patronatem Wójta Gminy Dąbrowa (piąte zwycięstwo); 

 14.05.2018 Udział reprezentantów (dzieci PP Narok) w  występie artystycznym podczas 

wojewódzkiej gali konkursu „Opolskie dla Rodziny”. 

 

 

8. PP Karczów 

 

1. Zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Wiosna w obiektywie 

przedszkolaka”; 

2. Udział w ogólnopolskim konkursie fotograficznym – „Co piszczy w trawie, Wiosna  

w ogrodzie”; 

3. Zajęcie VI miejsca w V edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego Edukacja + Segregacja; 

4. Udział w Gminnym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – Mały liść dębu; 

5. Udział w plastycznym konkursie ogólnopolskim – Nasze polskie stroje ludowe, Najpiękniejsza 

ozdoba Wielkanocna; 

6. Udział w akcji Zdrowo i sportowo (edycja 2018/2019) organizowanej przez DECATHLON. 
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Kultura 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w zakresie polityki „AKTYWNA GMINA DĄBROWA” 

realizuje zadania w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej (zajęcia Studia Piosenki oraz najmłodszej 

grupy mażoretek– łącznie z tych zajęć korzysta około 30 dzieci tygodniowo. 

Wsparcie w kierunku zdrowego i aktywnego trybu życia realizowane jest poprzez: organizowanie 

zajęć fitness dla kobiet oraz zajęć sportowo rekreacyjnych na hali w Dąbrowie i sali sportowej  

w Chróścinie, a także organizowanie i promowanie grupowej turystyki pieszej (około 150 osób rocznie 

korzysta z takiej formy).  

Wsparcie polityki senioralnej odbywa się poprzez prowadzenie i finansowanie zajęć grupy 

teatralnej dla seniorów (około 15 osób każdego tygodnia korzysta z tej formy).  

Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez sport i rekreację – każdego roku 

organizowane są turnieje: piłki nożnej halowej (Hattrick), siatkówki amatorów, tenisa stołowego 

(Turniej im. K. Turko), darta, ale także imprezy o charakterze biegowym (Bieg Niepodległości – około 

150-200 uczestników każdego roku). 

Wsparcie działalności osób i organizacji społecznych upowszechniających historię, tradycję, 

kulturę i tożsamość lokalną – ścisła współpraca w tym zakresie ze Stowarzyszeniem Ochrony Dóbr 

Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”, wsparcie sprzętowe oraz organizacyjne przy 

imprezach dla mieszkańców gminy.  

Budowanie marki i wizerunku poszczególnych miejscowości w oparciu o lokalne wyróżniki 

(m.in. zabytki, ginące zawody, obrzędy, tradycje, imprezy kulturalne, miejscowe atrakcje) – wsparcie 

techniczne (sprzęt, obsługa sanitarna) organizacji dożynek wiejskich, promowanie tradycji 

świątecznych poprzez organizowane warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne), współorganizacja 

wydarzeń z udziałem kowala, garncarzy czy wikliniarza w celu promocji i przybliżania tajników tych 

zawodów. 

W 2018 roku GOKiR pozyskał grant na projekt „Uczeń, obywatel, artysta” - realizowany  

w ramach programu EDUKO 2019. Powstał spektakl „ZAMEK”. Sztukę zaprezentowano 6-krotnie  

na terenie gminy. W sumie spektakl obejrzało kilkuset widzów. Partnerami projektu były: Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka  

w Chróścinie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie . 
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Gminna Biblioteka Publiczna 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie prowadzi 3 filie biblioteczne: 

1. Filia Biblioteczna w Chróścinie  

2. Filia Biblioteczna w Karczowie  

3. Filia Biblioteczna w Żelaznej  

 

 

Księgozbiór na 31.12.2018 r. wyniósł  27 187 egz.  zarejestrowano 735 czytelników. 

W Gminnej Bibliotece w Dąbrowie  oraz w filiach w Chróścinie, Karczowie i Żelaznej  

posiadamy ogółem 10 stanowisk komputerowych  dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do 

Internetu. Użytkownicy i czytelnicy również mogą skorzystać w bibliotekach z drukarki oraz skanera. 

W 2018 r w ramach projektu „Opolska Akademia Kompetencji Komputerowych dla obszarów 

wiejskich” zorganizowano dwa bezpłatne kursy dla Seniorów, które odbyły się w Filii Bibliotecznej  

w Chróścinie. 

Od 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie jest wydawcą gazetki „Życie Gminy 

Dąbrowa”. Czasopismo to bezpłatny 12-stronnicowy miesięcznik zawierający wiedzę na temat 

aktualnych wydarzeń, działalności samorządowej, oświatowej i kulturalnej gminy Dąbrowa. 

W 2018 r. nakład wynosił 1200 egzemplarzy i dostępny jest w wybranych punktach na terenie 

gminy tj. sklepy, biblioteki, szkoły, sołtysi. Gazetka udostępniana jest również w formie elektronicznej 

i można ją pobrać ze strony internetowej gminy.  

Działalność kulturalno-edukacyjna biblioteki to także : 

1. Prowadzenie konkursów literackich i plastycznych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek. 

2. Organizowanie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych. 

3. Organizowanie dla przedszkolaków wycieczek edukacyjnych. 

4. Organizowanie spotkań bibliotecznych podczas ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży. 

5. Praca indywidualna z czytelnikiem. 

6. Promocje książek poprzez wystawki i gazetki. 

Biblioteka działa w oparciu o plan finansowy, który w 2018 r. wyniósł : od gminy  245.000,00 zł, 

oraz dotacja MKiDN w ramach programu „Promocja czytelnictwa na zakup nowości  wydawniczych 

dla bibliotek publicznych” z Biblioteki  Narodowej 4.647,00 zł. 

 

 

Ochrona zdrowia 
 

Na terenie Gminy Dąbrowa nie funkcjonują podmioty lecznicze zarządzane przez gminę.  
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Podsumowanie 
 

Dalszy rozwój gminy opiera się na podejmowaniu działań we wszystkich obszarach 

funkcjonowania Gminy Dabrowa. Ważne są zarówno działania inwestycyjne jak i działania skierowane 

bezpośrednio do dzieci, młodzieży czy seniorów. 

 

Do zadań strategicznych mających na celu poprawę infrastruktury społecznej i technicznej należą: 

 rozbudowa bazy edukacyjno - oświatowej, a przede wszystkim: utworzenie żłobka  

w Żelaznej oraz rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem projektu sali gimnastycznej  

w Naroku, 

 rozbudowa sieci kanalizacyjnej,  

 rozwój infrastruktury drogowej, 

 rozwój działań prospołecznych,  w tym utworzenie Klubu Seniora w Nowej Jamce  

oraz świetlicy w miejscowości Lipowa. 

 

Zasadnym jest sukcesywne opracowanie i aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego 

dla kolejnych miejscowości gminy. Plany zagospodarowania przestrzennego uławiają i przyspieszają 

realizację inwestycji prowadzonych zarówno przez osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze.  

 

Potrzeb w gminie jest wiele, dlatego należy właściwie zarządzać posiadanym budżetem  

i aktywnie pozyskiwać pozabudżetowe środki finansowe. 

 

 

 

 

 

Dąbrowa, 30.05.2019 

 

Wójt Gminy 

   /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Ilona Lenart Sekretarz Gminy  

 


