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I. WSTĘP

RAPORT O STANIE GMINY jest nową instytucją prawną, wprowadzoną ustawą
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Instytucja raportu o stanie miasta uregulowana została w przepisie art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym. W ust. 3 przepisu ustawodawca wskazał, że rada gminy może określić
w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
Zgodnie z powyższym, Burmistrz Krapkowic co roku do 31 maja przedstawia Radzie
Miejskiej w Krapkowicach raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu
gminnego w roku poprzednim.
Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację strategii,
polityk, programów, uchwał i budżetu obywatelskiego za rok 2018.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Krapkowice do
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do
prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta.
Gmina Krapkowice położona jest w powiecie krapkowickim. Rozciąga się po obu stronach
Odry w środkowej części powiatu krapkowickiego. Jest usytuowana na skrzyżowaniu ważnych
szlaków komunikacyjnych – zbiegają się tu drogi krajowe nr 45 Opole – Racibórz oraz nr 409
Strzelce Op. – Prudnik (dojazd do przejścia granicznego z Czechami). Przez gminę przebiega
autostrada A4 łącząca zachód ze wschodem Europy (na terenie gminy znajdują się dwa zjazdy
z autostrady).

Gmina Krapkowice zajmuje powierzchnię 97,44 km2, z czego 21 km2 przypada na miasto.
Powierzchnia Gminy stanowi 22% obszaru powiatu krapkowickiego. Gmina jest zamieszkana
przez 22 446 osób.
Podstawę gospodarki od lat stanowi przemysł papierniczy – Zakłady papiernicze Metsa
Tissue oraz mniejsze zakłady rodzinne. Powstaniu licznych przedsiębiorstw sprzyja rozwinięta
infrastruktura techniczna i komunikacyjna. W latach ubiegłych w Krapkowicach-Otmęcie
działała jedna z największych fabryk obuwia, na terenie której dziś działają liczne mniejsze
przedsiębiorstwa. Gmina posiada kompletną infrastrukturę techniczną, włącznie
z oczyszczalnią ścieków.
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II. INFORMACJE OGÓLNE
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Krapkowice położona jest w województwie opolskim, wchodzi w skład powiatu
krapkowickiego. Od południa graniczy z gminą Walce, od południowego zachodu z gminą
Głogówek, od zachodu z gminą Strzeleczki, od północy i północnego zachodu z gminą
Prószków, od północnego wschodu z gminą Tarnów Opolski, od wschodu z gminą Gogolin
i od południowego – wschodu z gminą Zdzieszowice.
Według podziału fizyczno-geograficznego Polski gmina leży w obrębie makroregionu Niziny
Śląskiej. Północna część gminy położona jest w mezoregionie Równina Niemodlińska, a część
środkowa i południowa w mezoregionie Kotliny Raciborskiej. Gmina położna jest w dolinie
rzeki Odra, głównie na prawym brzegu rzeki, rzeźba terenu ukształtowana jest w formie
płaskiej lub lekko falistej.
Obszar gminy obejmuje styk dwóch jednostek geologicznych Triasu Opolskiego i Rowu
Tektonicznego Kędzierzyna-Koźla oraz południowe obrzeże Depresji Opolskiej (wsie Rogów
Opolski i Dąbrówka Górna), charakteryzujących się występowaniem skał węglanowych. Cała
powierzchnia gminy, pod warstwą gleby pokryta jest osadami wapiennymi. Użytki rolne
zajmują 67 % powierzchni gminy, lesistość kształtuje się na poziomie 17,6 %. Bardzo dobre
warunki glebowe i wysoki udział użytków rolnych w ogólnej strukturze użytkowania gruntów,
sprzyjały wysokiemu poziomowi kultury agrarnej.
Przez gminę przepływają rzeki: Odra, Osobłoga i Swornica będące lewobrzeżnymi dopływami
Odry. Północno-zachodnia część gminy położona jest w obrębie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Borów Niemodlińskich.
Powierzchnia gminy wynosi 97,44 km2, z czego 21 km2 przypada na miasto.
Obszar ten zamieszkuje 22 446 osób, z czego na terenach miejskich 16 109 osób, na terenach
wiejskich 6 337.
Przez gminę przebiega autostrada A4 (kierunek wschód-zachód) oraz droga krajowa nr 45
(Złoczew-Granica Państwa) umożliwiająca połączenie z Republiką Czeską, linia kolejowa nr
306 Prudnik – Krapkowice oraz droga żeglowna na Odrze.
Sieć osadniczą gminy tworzy miasto Krapkowice i 11 sołectw: Borek, Dąbrówka Górna,
Gwoździce, Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Ściborowice,
Żużela, Żywocice.
Siedzibą władz gminy jest miasto Krapkowice, będące ośrodkiem administracyjnym, a także
centrum kulturalnym, oświatowym, gospodarczo-przemysłowym i usługowym.
Istniejące położenie, ukształtowanie i zagospodarowanie gminy wskazują na jej miejskowiejski charakter. W jednostce miejskiej dominuje funkcja przemysłowo-usługowa
i mieszkaniowa, w jednostkach wiejskich przeważa funkcja rolnicza.

4

5

Charakterystyka demograficzna
Według stanu z Lokalnej Bazy Danych (LBD) na dzień 31.12.2018 r. Gminę Krapkowice
zamieszkiwało łącznie 22 446 osób. Na liczbę tę składa się 10 751 mężczyzn oraz 11 695
kobiety. W podziale na miasto i wieś sytuacja ta przedstawia się następująco:
GMINA

OBSZAR

Krapkowice
(1605023)

Miasto
(1605024)
Wieś
(1605025)

LICZBA
MIESZKAŃCÓW
16 109
6 337

Razem:

22 446

Jak wynika z danych zgromadzonych w gminnym rejestrze ewidencji mieszkańców stałe
zameldowanie na obszarze gminy posiadają 21 811 osób – z czego w mieście Krapkowice
zamieszkuje 15 638 osób. Najliczniejszym sołectwem są Żywocice – 1052 stale
zameldowanych mieszkańców, następnie Steblów – 986, Dąbrówka Górna – 850, Kórnica –
647, Rogów Opolski – 624, Żużela – 540, Gwoździce – 417, Ściborowice – 370, Pietna – 367,
Nowy Dwór Prudnicki – 122, Borek – 104, oraz Ligota – 94.
Poniżej przedstawiono dane migracji oraz urodzeń i zgonów w naszej gminie
Zameldowania osób na pobyt stały w Krapkowicach w 2018
Liczba osób zameldowanych z innej gminy

Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych

192

196
Razem: 388

Wymeldowania z pobytu stałego z Krapkowic w 2018
Liczba osób zmarłych

Liczba osób wymeldowanych
883

249
Razem: 1132

Stan ludności – porównanie lat 2017-2018
Rok
Liczba ludności na
dzień 31.12.2018
zameldowanych w
Krapkowicach
Pobyt
Pobyt
stały
czasowy
2017
22585
539
2018

21811

635

Urodzenia dzieci,
które są zameldowane
w Krapkowicach

Zgony osób ostatnio
zameldowanych w
Krapkowicach

227

270

196

242

III. INFORMACJE INWESTYCYJNE I FINANSOWE
WYKONANIE BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE
Dynamika budżetu w latach 2017 / 2018 (zł)
Tytuł
2017 rok
2018 rok
81.420.445,86
85.431.297,24
DOCHODY
w tym: Dotacje UE
5.950,00
84.774,52
Dotacje BP
19.697.462,16
21.528.250,83

Dynamika
104,92 %
x
109,29 %
6

Udziały PIT
16.849.047,00
18.918.146,00
Subwencje oświatowe
15.067.068,00
15.596.535,00
podatek od nieruchomości
15.143.492,49
15.269.652,87
sprzedaż mienia
3.345.717,57
1.988.557,47
WYDATKI
84.137.844,77
90.253.613,62
w tym: wydatki majątkowe
10.620.492,35
12.928.506,05
WYNIK (deficyt)
- 2.717.398,91
- 4.822.316,38
Wolne środki
5.013.514,47
4.871.124,15
ROK 2018
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 56,4%
Wykonanie dochodów
85.431.297,24
ogółem
Wykonanie dochodów
48.221.736,89
własnych
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 14,3%
Wykonanie - wydatki
90.253.613,62
ogółem
Wykonanie - wydatki
12.928.506,05
majątkowe
Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT)
Plan dochodów
19.087.758,00
Wykonanie ogółem,
20.542,939,99
w tym:
PIT
18.918.146,00
CIT
1.624.793,99
Wykonanie wydatków – 90,88 %
Plan
99.308.361,70
Wykonanie
90.253.613,62
Wynik budżetu
Planowany wynik
- 12.118.505,00
DEFICYT
Wykonanie
- 4.822.316,38
DEFICYT
Dochody ze sprzedaży majątku – 101,5%
Plan
1.960.000,00
Wykonanie
1.988.557,47
Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 65,8%
Plan
19.660.214,00
Wykonanie
12.928.506,05

112,28 %
103,51 %
100,83 %
59,43 %
107,26 %
121,73 %
177,46 %
97,15 %

Oceniając sytuację finansową gminy w 2018 roku należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Gminy jest
stabilna. Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, nie
doprowadzała do występowania zobowiązań wymagalnych. Rok 2018 Gmina Krapkowice zamknęła
budżet deficytem w wysokości 4.822.316,38 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 12.118.505
zł. Zachowana jest również ustawowa zasada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
Dochody bieżące wyniosły 81.948.455,94 zł, natomiast wydatki bieżące – 77.325.107,57 zł.
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WYDATKI BUDŻETOWE 2018
2%
8%

Oświata i wychowanie

1%

Pomoc społeczna

5%
33%

Administracja publiczna

10%
Gospodara komunalna, w tym
gospodarka odpadami

11%

Kultura, sport i turystyka
Transport i łączność,w tym drogi
publiczne gminne

30%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
Najważniejsze projekty inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Krapkowice w 2018 roku
L.p.

Nazwa zadania

Całkowita
wartość
(PLN)

Kwota
dofinansowania
(PLN)

1

Rewitalizacja obiektów
zabytkowych - Wieży Bramy
Górnej i murów obronnych
wraz z otoczeniem w celu
1 226 925,00
ochrony i promocji dziedzictwa
kulturowego oraz naturalnego
Krapkowic

2

Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów
Komunalnych przy ul.
Limanowskiego w
Krapkowicach

733 612,63

623 570,73

3

Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów
Komunalnych przy ul.
Piastowskiej w Krapkowicach

735 397,97

625 088,27

Źródło dofinansowania

RPO WO 2014 -2020
Poddziałanie 5.3.3
747 473,47 Dziedzictwo kulturowe
i kultura w Aglomeracji
Opolskiej
RPO WO 2014 -2020
Działanie 5.2
Poprawa
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
RPO WO 2014 -2020
Działanie 5.2
Poprawa
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
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4

Przebudowa drogi gminnej w
sąsiedztwie ulic Bolesława
Limanowskiego i Opolskiej w
Krapkowicach

5

Obuwniczy Szlak

1 390 885,02

71 314,75

Rządowy Program na
Rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności
1 002 320,19
Regionów Poprzez
Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury
Drogowej
Programu Rozwoju
38 126,00 Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020

Budowa kompleksu sportowego
z boiskiem wielofunkcyjnym
6
1 087 612,85
0
oraz obiektami dla lekkoatletów
(razem I i II etap)
Pozostałe zadania inwestycyjne zostały opisane w części analitycznej niniejszego raportu.
REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Na początku lipca 2018 r. ruszyła kampania informacyjno-promocyjna dotycząca
Krapkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Opracowane plakaty zostały
rozmieszczone w kilkudziesięciu miejscach na terenie gminy Krapkowice. Pojawiły się na
słupach ogłoszeniowych, w Urzędzie Miasta i Gminy, Krapkowickim Domu Kultury oraz
w filiach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, Hali Widowiskowo-Sportowej
im. W. Piechoty w Krapkowicach, Pływalni Delfin. Poinformowano regionalne i lokalne media
o Krapkowickim Budżecie Obywatelskim. Uruchomiono stronę internetową
www.bo.krapkowice.pl
Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego miało miejsce w dniach 12.07
-10.08.2018 r. Pierwszy wniosek został złożony 16 lipca 2018 roku. Dzięki udanej akcji
informacyjnej w sumie złożono 24 wnioski.
Zadania duże:
1.
Krapkowice miasto lewobrzeżna część –7 wniosków
2.
Krapkowice miasto prawobrzeżna część (Otmęt) –5 wniosków
3.
Sołectwo Dąbrówka Górna - 1 wniosek
Zadania małe
1.
Krapkowice miasto lewobrzeżna część –3 wnioski
2.
Krapkowice miasto prawobrzeżna część (Otmęt) –5 wniosków
3.
Sołectwo Ściborowice - 1 wniosek
4.
Sołectwo Gwoździce –1 wniosek
5.
Sołectwo Żużela –1 wniosek
Złożone propozycje poddane zostały weryfikacji pod względem formalnoprawnym,
możliwości ich realizacji, jakości zaproponowanych rozwiązań oraz wykonalności załączonego
kosztorysu.
W październiku 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja
21 obradowała komisja konkursowa ustalająca wyniki głosowania na poszczególne propozycje
zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
9

Na wszystkie zadania mieszkańcy Gminy Krapkowice oddali w sumie 4 653 głosy ważne,
przy czym w głosowaniu internetowym oddano 492 głosy. Liczba głosów nieważnych z kart
do głosowania, wyjętych z urn było 651.
Komisja przedstawiała Burmistrzowi Krapkowic wybrane przez mieszkańców Gminy
Krapkowice zadania zgłoszone do realizacji budżetu obywatelskiego w 2019 r. Wszystkie
wyżej wymienione zadania będą realizowane w 2019 r.
ZADANIA Małe -Krapkowice – miasto - prawobrzeżna część (Otmęt)
LP

nazwa zadania

koszt

sumaryczna liczba głosów

1

Ogrodzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
w Krapkowicach

25 000,00 zł

469

2

Urządzenia dla niepełnosprawnych

25 000,00 zł

108

ZADANIA Małe -Krapkowice – miasto - lewobrzeżna część
LP

nazwa zadania

koszt

sumaryczna liczba głosów

1

Aktywne osiedle dla dzieci - rozbudowa wykonanie placu zabaw z elementami siłowni na
wolnym powietrzu

23 666,90 zł

89

Zabawowo w parku – uzupełnienie placu zabaw o
nowe elementy zabawowe, przygotowanie zjazdu
saneczkowego

25 000,00 zł

85

2

ZADANIA Małe -Krapkowice – sołectwa
LP

nazwa zadania

koszt

sumaryczna liczba głosów

1

Modernizacja sposobu ogrzewania pomieszczeń
użytkowych w domu spotkań w Gwoździcach

25 000,00 zł

754

„od juniora do seniora” rozbudowa istniejącej
siłowni zewnętrznej obok strażnicy OSP w
Ściborowicach

9 960,00 zł

172

Zaadaptowanie obejścia wokół remizy OSP Żużela
na miejsce spotkań i integracji

14 000,00 zł

110

2

3

ZADANIA DUŻĘ -Krapkowice – miasto - prawobrzeżna część (Otmęt)
LP

nazwa zadania

koszt

sumaryczna liczba głosów

1

Plac apelowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 4 w Krapkowicach

50 000,00 zł

483

ZADANIA DUŻE -Krapkowice – miasto - lewobrzeżna część
LP

1

nazwa zadania

koszt

sumaryczna liczba głosów

Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola
Publicznego nr 2 z o. integracyjnymi w
Krapkowicach

50 000,00 zł

587
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ZADANIA DUŻE -Krapkowice – sołectwa
LP

nazwa zadania

koszt

sumaryczna liczba
głosów

1

Wykonanie dokumentacji oraz budowa chodnika
przy ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej w
ciągu nr 428 od drogi krajowej nr 45

50 000,00 zł

708

Zadania budżetu Obywatelskiego realizowane w ramach wydatków niewygasających roku
2017 w roku 2018 to:
1) BO 017 - Doposażenie placu zabaw przy SPSP w Steblowie – 22.919,82zł
2) BO 016 - Ptasi ogród ZSP Kórnica – 24.200,- zł
3) BO 011 - Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim – 35.161,84 zł

IV. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Zasoby materialne gminy
Stosownie do ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych na rzecz Gminy
Krapkowice zostało skomunalizowane mienie na dzień 27 maja 1990 roku. W skład mienia
będącego własnością Gminy Krapkowice wchodzą nieruchomości przekazane decyzjami
Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 1990 roku, decyzjami przekształcającymi prawo
wieczystego użytkowania w prawo własności, nieruchomości rolne Skarbu Państwa przekazane
decyzjami Wojewody Opolskiego z dnia 01 lipca 2000 roku oraz nieruchomości nabywane
w drodze umów cywilno-prawnych.
Ogólna powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi:
545,8156 ha, w tym:
− grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice: 531,3371 ha,
− grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krapkowice: 4,3350 ha,
− grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice przekazane w trwały zarząd gminnym
jednostkom organizacyjnym: 10,1435 ha.
Ogólna powierzchnia gruntów niewchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Krapkowice, a oddanych w użytkowanie wieczyste osobom
fizycznym i prawnym wynosi: 47,2247 ha, w tym na terenie miasta – 44,1660 ha, natomiast na
terenie gminy – 3,0587 ha.
Gmina Krapkowice użytkuje na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.10.1997 r. grunty leśne położone w Krapkowicach przy
ul. Leśnej i Mickiewicza o powierzchni: 18,8735 ha.
Zmiany w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły w 2018 roku:
− sprzedaż dz. 208/34 m. 1 o pow. 0,2132 ha, obręb Rogów Opolski na rzecz Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach,
− sprzedaż udziału ½ lokalu mieszkalnego os. Sady 2D/1 wraz z udziałem w prawie
użytkowania wieczystego 1802/200000 części działek 59/62, 59/63, 59/64 m. 11, obręb
Krapkowice,
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− przejęcie z mocy prawa działek 902/12 i 912/10 m. 2 o pow. 0,0248 ha, obręb Rogów
Opolski pod poszerzenie istniejącej drogi,
− wyłączenie na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego, z gminnego zasobu
nieruchomości działek 491/1, 306/1, 307/1, 71/1, 79/1, 312/1, 492/12, 492/11 obręb
Żywocice, o łącznej powierzchni 0,5608 ha, jako działek zajętych przez pas drogi
krajowej nr 45,
− sprzedaż dz. 335 m. 5 o pow. 0,0330 ha, obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego,
− sprzedaż dz. 117/2 m. 19 o pow. 0,0291 ha, obręb Krapkowice, w drodze
bezprzetargowej jako działki uzupełniającej na poprawienie warunków
zagospodarowania działki siedliskowej,
− oddanie w użytkowanie wieczyste działek 91/1, 91/2 i 91/3 m. 3 obręb Krapkowice,
o łącznej pow. 0,1599 ha, w drodze bezprzetargowej jako działek uzupełniających na
poprawienie warunków zagospodarowania działek siedliskowych,
− przejęcie z mocy prawa działki 1022/4 m. 1 o pow. 0,0101 ha, obręb Dąbrówka Górna
pod poszerzenie istniejącej drogi,
− zniesienie współwłasności działek 96/1 i 96/2 m. 2 obręb Pietna w ten sposób, że Gmina
Krapkowice pozostała wyłączną właścicielką dz. 96/2 m. 2 o pow. 0,1006 ha,
− nabycie w drodze darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego na osiedlu XXX lecia 12/48, działka 81/3 m. 10 obręb Krapkowice,
− zamiana działki 140/3 m. 19 obręb Krapkowice o pow.0,0100 ha na działki 725/5
i 725/7 m. 13 obręb Krapkowice o łącznej pow. 0,0209 ha,
− sprzedaż dz. 10/77 m. 9 o pow. 0,0862 ha, obręb Krapkowice w wyniku przetargu
ustnego nieograniczonego,
− sprzedaż dz. 16/13 m. 7 o pow. 0,3683 ha, obręb Krapkowice w wyniku przetargu
ustnego nieograniczonego,
− zamiana działki 140/6 m. 19 obręb Krapkowice o pow.0,0102 ha na działkę 725/10 m.
13 obręb Krapkowice o pow. 0,0291 ha,
Gmina Krapkowice posiada udziały w czterech spółkach, tj.:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej
wartości 2.111 000,00 zł, 100% udziałów;
2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 23.768.400,00
zł, 100% udziałów;
3. „BIOKRAP” Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 1.480.700,00 zł, 50%
udziałów;
4. „DELFIN” Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 4.736.000,00 zł, 100%
udziałów.
Łączna wartość posiadanych przez Gminę Krapkowice udziałów w spółkach wynosi
32.096.100,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych
00/100).
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Krapkowice uzyskała wpływy z tytułu
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w wysokości: 2.957.475,90 zł w tym:
− ze sprzedaży składników majątkowych
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−
−
−
−
−
−
−
−

(część kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) 1.465.000,00 zł,
ze sprzedaży mienia gminnego(sprzedaż działek
oraz sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców) - 523.557,47 zł,
za dzierżawę nieruchomości gminnych
500.158,54 zł,
z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
378.846,19 zł,
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
30.937,50 zł,
trwały zarząd, użytkowanie i służebność
63,67 zł,
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
4.108,10 zł,
wpływy z różnych opłat (opłaty z tyt. zajęcia terenu,
zwrot kosztów wezwań do zapłaty)
44.299,40 zł,
odsetki ustawowe i odsetki z redyskonta weksli
10.505,03 zł.
Stan majątku gminy dzień 31-12-2018

Nazwa grupy środków
trwałych
Budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo do
lokalu użytkowego i
spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu
mieszkalnego

Przychódnowo zakupione,
lub przyjęte

Rozchódsprzedane,
zlikwidowane lub
przekazane

Wartość
początkowazakupu, przyjęcia

Wartość aktualnapo umorzeniu

1 637 487,78 zł

200 274,13 zł

47 508 615,70 zł

27 484 085,86 zł

4 226 961,15 zł

390 335,64 zł

80 813 502,63 zł

34 265 280,71 zł

79 633,28 zł

265 920,83 zł

1 704 648,19 zł

248 168,81 zł

Maszyny, urządzenia i
aparaty specjalistyczne

14 598,00 zł

6 999,00 zł

111 480,73 zł

58 241,40 zł

Urządzenia techniczne

216 051,35 zł

164 944,04 zł

1 422 977,66 zł

545 037,18 zł

42 483,03 zł

66 036,50 zł

1 785 096,54 zł

245 636,81 zł

38 290,79 zł

- zł

1 293 559,10 zł

360 425,57 zł

6 255 505,38 zł

1 094 510,14 zł

134 639 880,55 zł

63 206 876,34 zł

Grunty

720 145,19 zł

586 253,72 zł

52 284 961,11 zł

52 284 961,11 zł

Wyposażenie - środki
trwałe niskocenne do
10.000zł

507 453,53 zł

62 811,59 zł

1 985 843,65 zł

- zł

7 435,68 zł

47 865,08 zł

469 913,09 zł

- zł

7 490 539,78 zł

1 791 440,53 zł

189 380 598,40 zł

115 491 837,45 zł

Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania

Środki transportu
Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem

Wartości niematerialne i
prawne
Razem:
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V. INFORMACJA
STRATEGII

O

REALIZACJI

POLITYK,

PROGRAMÓW,

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020
Strategia została przyjęta uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 22.01.2015 r. jest dokumentem bazowym dla innych dokumentów planistycznych
i strategicznych gminy określającym długofalowe działania ukierunkowane na jej rozwój.
Dokument zawiera diagnozę funkcjonowania gminy w zakresie sytuacji społecznoekonomicznej.
Wskazano słabe i mocne strony gminy (analiza SWOT) w oparciu o zdefiniowane cechy
charakterystyczne.
Do mocnych stron zaliczono m.in:
- atrakcyjne i dogodne położenie geograficzne gminy,
- atrakcyjna lokalizacja w stosunku do sąsiednich rejonów turystycznych,
- droga żeglowna na Odrze oraz nabrzeża funkcjonujące w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej,
- warunki przyrodnicze sprzyjające rozwojowi turystyki,
- dobrze zachowane zespoły zamkowe, pałacowe oraz liczne zabytki kultury materialnej,
- walory środowiska przyrodniczego związane z dolinami rzeki Odry i Osobłogi oraz Borami
Niemodlińskimi.
Do słabych stron zaliczono:
- niewystarczająca drożność układu komunikacyjnego,
- niezadowalające zagospodarowanie rzeki Odry i Osobłogi na cele turystyczne,
- zły stan dróg.
Mając na względzie dobro wspólnoty lokalnej gminy ustalono, że Gmina Krapkowice musi
podjąć działania zmierzające do dalszego pozyskiwania nowych mieszkańców, zwiększania
atrakcyjności oraz pozyskiwania nowych inwestorów.
W oparciu o te cele sformułowano wizję gminy, którą jest: „Gmina Krapkowice – na
skrzyżowaniu szlaków Europy z atrakcyjnymi warunkami do życia, prowadzenia działalności
gospodarczej i odpoczynku, które gwarantuje rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna
oraz bogate zaplecze do aktywnego wypoczynku” oraz misję gminy: „Efektywne zaspokajanie
potrzeb mieszkańców gminy Krapkowice w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju”.
Stopniowe wdrażanie Strategii docelowo nie tylko zmienia system zarządzania i ewaluacji
rozwoju Gminy Krapkowice, ale także służy uporządkowaniu sfery sektorowego
programowania działań. W istniejącej rzeczywistości jednostka samorządu terytorialnego ma
ograniczoną autonomię w kreowaniu własnej polityki prorozwojowej. Możliwości pozyskania
wsparcia zewnętrznego wymagają wpisania się własnymi programami, działaniami lub
projektami w sfery uznawane za priorytetowe w porozumieniu Polski z Unią Europejską,
a także w ramy powstających centralnie strategii i programów rozwojowych. System
centralnego programowania rozwoju kraju oraz zmieniające się priorytety polityki
wspólnotowej wymagają w wielu, szczegółowych działaniach, dysponowania dokumentem
programowym uzasadniającym wnioskowanie o pomoc zewnętrzną. Są także sfery działań
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sektorowych, gdzie przepisy prawne wymagają odrębnego programowania strategicznego na
poziomie Gminy.
Z powyższego wynika długi katalog dokumentów strategicznych i programowych
przyjmowanych uchwałami Rady Miejskiej w Krapkowicach lub wprowadzanych
Zarządzeniami Burmistrza Krapkowic. W raporcie przedstawiamy główne programy,
a działania opisane są również w części analitycznej.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 (art. 18 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 zwany dalej „LPR”, jest
dokumentem, który ma za zadanie wspomagać proces wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze
stanu kryzysowego. Sama rewitalizacja powinna być prowadzona poprzez działania całościowe
(powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub
przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 został przyjęty Uchwałą
Nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. oraz został
wpisany na „Listę pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji” przyjętą przez
Zarząd Województwa Opolskiego dnia 19 grudnia 2016 r.
W dokumencie przeprowadzono diagnozę w wyniku, której określono zasięgi obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. W tym celu przygotowano szereg wskaźników,
które odpowiadały za wykazanie obszarów kryzysowych w pięciu sferach tematycznych:
społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej.
Poszczególne wskaźniki zostały przeanalizowane indywidualnie i przydzielono im skale
występowania problemu, w zależności od wielkość wskaźnika od 0 do 5. Wyznaczenie obszaru
zdegradowanego oparto na zsumowaniu wyników dla wszystkich wskaźników biorąc pod
uwagę spełnienie wytycznych oraz największe sumaryczne nagromadzenie problemów. Obszar
Gminy Krapkowice analizowano z podziałem na poszczególne sołectwa, dodatkowo obszar
miasta (z uwagi na gęstość zaludnienia) podzielono na sześć podobszarów.
W wyniku analizy wyznaczono obszar zdegradowany, na którym występuje najwyższy poziom
skali problemu w sferze społecznej, tj: alkoholizm, bezradność, bezrobocie, ubóstwo,
długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność. Ponadto, wśród pozostałych sfer,
tj. gospodarczej, środowiskowej i technicznej skala problemu jest na poziomie 4 i 5.
Wymienione wskaźniki kwalifikują ww. obszary do uznania za obszary zdegradowane
wymagające interwencji zmierzających do przywrócenia utraconych funkcji społecznośrodowiskowo-techniczno- przestrzennych.
W wyniku szczegółowej analizy obszaru zdegradowanego, dokonano wyboru obszaru
wymagającego podjęcia działań rewitalizacyjnych, kierując się przy tym następującymi
założeniami:
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− w pierwszej kolejności przede wszystkim zwrócono uwagę o to aby w obszarze rewitalizacji
znalazły się ulice, na których występowała największa koncentracja problemów w stosunku
do całości obszaru zdegradowanego,
− wzięto także pod uwagę potencjał podjęcia działań rewitalizacyjnych i wpływ na duża
liczbę odbiorców programu,
− wyłączone obszary niezamieszkałe, które na ten moment nie posiadają potencjału do
podejmowania działań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców – np.
działki rolne,
− przy ostatecznym wyborze obszaru rewitalizacji wzięto również pod uwagę wyniki raportu
z przeprowadzonej ankietyzacji mieszkańców gminy Krapkowice , którzy w większości
ocenili że wyznaczony w fazie projektowej jest słuszny i działania podejmowane na tym
obszarze wpłyną również na poprawę jakości ich życia.
Na tej podstawie wytyczono granice obszaru rewitalizacji. Wyznaczony obszar obejmujący
teren części Śródmieścia wraz z obszarem Błoni, rejon ulicy Opolskiej i Limanowskiego oraz
lewobrzeżnych i prawobrzeżnych tereny Odry, od zachodu ograniczony ulicą 3 Maja
i Bolesława Chrobrego.
Obszar rewitalizacji zajmuje 6,96% powierzchni Gminy i jest zamieszkiwany przez 21,76% jej
mieszkańców.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 jest dokumentem
wieloletnim, którego sprawne wdrożenie ma przyczynić się do poprawy jakości życia
mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru gminy oraz wpłynąć pozytywnie na
wizerunek gminy Krapkowice.
Głównym celem działań rewitalizacyjnych, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji
Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku
Gminy.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, odpowiadających
głównym sferom procesu rewitalizacji, tj.: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej,
gospodarczej, środowiskowej oraz technicznej.
Zgodnie z wizją LPR, obszar, objęty programem rewitalizacji, poprzez realizację przedsięwzięć
oraz projektów rewitalizacyjnych stanie się obszarem atrakcyjnym pod względem
gospodarczym, przestrzenno – funkcjonalnym, kulturowym i społecznym, przy zachowaniu
zasad zrównoważonego rozwoju.
Rozdział 9 Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 zawiera
harmonogram realizacji konkretnych podstawowych działań rewitalizacyjnych wraz ze
wskazaniem czasu, miejsca, podmiotu odpowiedzialnego za realizację, szacowanych
rezultatów i wskaźników ich szacowania, a także możliwych źródeł finansowania planowanych
działań, których realizacja w efekcie ma przyczynić się do osiągnięcia wyżej wymienionych
celów i urzeczywistnienia zakładanej wizji obszaru zdegradowanego. Dodatkowo w LPR
zaplanowano działania uzupełniające, które są komplementarne do działań podstawowych
i mają wzmocnić efekt realizacji działań podstawowych, niezbędnych przeprowadzenia
procesu rewitalizacji. Zadania te skupiają się wokół rozwiązywania zidentyfikowanych
problemów ze wszystkich sfer, jednak szczególny nacisk jest kładziony na kwestie
rozwiązywania problemów społecznych.
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System zarządzania LPR polega na monitorowaniu, raportowaniu i w razie konieczności
aktualizacji Programu. W razie zaistniałych okoliczności, takich jak np.: brak realizacji
zakładanych rezultatów, negatywna ocena interesariuszy LPR lub pojawienie się propozycji
zmian wydanych przez Zespół ds. Rewitalizacji, dokument może zostać poddany aktualizacji.
Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
29 września 2016 r. jest aktualny i na chwilę obecną nie wymaga aktualizacji.
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Krapkowice, przyjęty uchwałą nr XXXIX/456/2018
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r., jest dokumentem strategicznym,
opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości
powietrza.
W Planie przewidziano działania, których realizacja ma przybliżyć gminę do
osiągnięcia powyższych celów, które podzielono na grupy: krótko i średnioterminowe,
obejmujące lata 2016-2020 oraz długoterminowe do roku 2025. Są to zarówno działania
prowadzone przez gminę jak i spółki gminne oraz dystrybutorów energii. Przedsięwzięcia te
koncentrują się w obszarze budownictwa (termomodernizacja placówek oświatowych),
modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowy ścieżek rowerowych
i szlaków rowerowych. Przewidziano również zadania pozainwestycyjne, w tym skierowane
do społeczeństwa z zakresu szkoleń i edukacji z efektywnego wykorzystania energii.
W dokumencie wskazane zostały również potencjalne źródła finansowania zadań
realizowanych w ramach dążenia do gospodarki niskoemisyjnej, tj. środki w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, fundusze przewidziane
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, środki własne
Gminy Krapkowice oraz prywatnych interesariuszy Planu.
Jednym z zadań inwestycyjnych, realizujących założenia Planu gospodarki
niskoemisyjnej gminy Krapkowice jest projekt pn.: „Termomodernizacja wraz z wymianą
źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP Nr 1
w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy”. Inwestycja ta jest dofinansowana ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014 -2020, Oś priorytetowa III: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 – Efektywność
energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej. Wartość inwestycji to 1 935 989,48 zł, w tym dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 197 066,96 zł.
Przedmiotem projektu jest modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej
z zastosowaniem pomp ciepła wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz termomodernizacja
dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Krapkowice: budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach i Zespołu Szkolno17

Przedszkolnego w Kórnicy. Projekt stanowi ważny element programu zmierzającego do
ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery i poprawy efektywności energetycznej
w Gminie. W ramach termomodernizacji budynków przewiduje się zastosowanie systemowych
rozwiązań izolacji termicznej poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz
wymianę drzwi wejściowych i okien. W ramach modernizacji systemu ogrzewania budynku
przewiduje się modernizację instalacji oraz zastosowanie pompy ciepła typu powietrze/woda
do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, natomiast w ramach
modernizacji oświetlenia wewnątrzobiektowego przewiduje się wymianę źródeł światła
i opraw ze źródłami światła na LED-owe. Dla utrzymania efektów projektu przewiduje się
wykonanie infrastruktury monitorującej zużycie mediów energetycznych i automatycznie
sterującej systemami energetycznymi dla uzyskania optymalnego komfortu użytkowania
obiektu. Inwestycja przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych mierzonej jako ekwiwalent
CO2. Sumarycznie szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 249,80
tCO2/rok, czyli 75,2% wartości bazowej. Realizatorami projektu będą odpowiednio PSP nr 1
i ZSP w Kórnicy. Zadanie jest realizowane w latach 2018-2019.
Ponadto Gmina Krapkowice rozpoczęła realizację projektu „Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice,
Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publicznoprywatnego”, w ramach którego na terenie gminy zostanie poddanych termomodernizacji
13 obiektów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Tęczowa szósteczka” w Krapkowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Górnej
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach budynek I
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach budynek II
Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka
w Krapkowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach
Przedszkole Publiczne w Żywocicach
Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie.

Termomodernizacja obejmie między innymi wymianę źródeł ciepła na ekologiczne,
modernizację instalacji c.o., wentylacyjnych i oświetleniowych, docieplenia ścian i dachów
oraz w niektórych budynkach wymianę okien i drzwi. Szacowany koszt inwestycji to 15,6 mln.
zł.
Kolejnym działaniem inwestycyjnym, będącym realizacją założeń PGN, jest
„Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach”. Projekt
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020. Dofinansowanie
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z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 513 086,65 zł, dofinansowanie z budżetu
Państwa: 1485448,90 zł, dofinansowanie łącznie: 4 998 535,55 zł. Łączna wartość inwestycji
to 18 670 000,00 zł.
Długość mostu wyniesie ponad 183 metry, szerokość ponad 12 metrów. Do realizacji
założono jezdnię dwupasmową, chodnik oraz ścieżkę rowerową z nowoczesnym
energooszczędnym oświetleniem drogowym i odwodnieniem oraz wykonaniem oznakowania
nowego układu dróg. Wykorzystana zostanie istniejąca konstrukcja mostu kolejowego, na
której wykonana będzie płyta żelbetowa. Poszerzone oraz podwyższone zostaną także nasypy.
Most razem z drogami dojazdowymi będzie stanowił niemal kilometrowy odcinek drogi
gminnej. Droga ta włączona zostanie do istniejącego układu komunikacyjnego przez
wykonanie skrzyżowań z ulicami Kilińskiego i Kolejową. Planowany termin zakończenia prac
- 31 marca 2021 roku. Szacuje się, że redukcja CO₂ wyniesie 5%.
Gmina również bierze udział we wspólnym projekcie „Czas na rower – Budowa ścieżek
pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”, który przewiduje w latach 2019-2020 budowę
ciągu pieszo-rowerowego o długości 1,08 km, od ul. Kilińskiego po śladzie kolejowym do
autostrady A4 na osiedlu XXX- lecia. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków RPO
WO 2014-2020 w ramach środków ZIT Aglomeracji Opolskiej. Koszt inwestycji
to 1 303 028,01 zł, z czego dofinansowanie z RPO WO 859 998,48 zł.
Działania pozainwestycyjne, realizujące Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy
Krapkowice, to między innymi uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego
wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących
nadmiernej ,,niskiej emisji". W PZP wprowadzono nakaz stosowania rozwiązań i środków
technicznych i technologicznych zapobiegających lub ograniczających emisję zanieczyszczeń,
np. nakaz ogrzewania budynków w oparciu o niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia
grzewcze lub nakaz stosowania do celów grzewczych, wentylacji i przygotowania ciepłej wody
użytkowej wysokosprawnych i niskoemisyjnych urządzeń.
Działanie pozainwestycyjne to również zastosowanie kryteriów środowiskowych
w zamówieniach publicznych. Przykładem takiego zamówienia jest przetarg na ,,Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Krapkowice”, w którym jako kryterium oceny ofert wskazano
posiadanie pojazdów o emisji spalin EURO3, EURO5 lub EURO6. W przetargu na dostawę
2 samochodów typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych, zastosowano kryteria
zużycia energii oraz zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100km.
Gmina Krapkowice prowadzi także, działania związane z ograniczeniem emisji
powierzchniowej. Od roku 2016 funkcjonuje program udzielania dotacji celowych z budżetu
Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł
ogrzewania na ekologiczne. O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty
mieszkaniowe, będące właścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów
mieszkalnych położonych na trenie gminy Krapkowice. Dotowaniem objęte są inwestycje,
polegające na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne:
1) kocioł na pelet,
2) kocioł gazowy,
3) ogrzewanie elektryczne,
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4)
5)

6)
7)

kocioł olejowy,
kocioł opalany ekogroszkiem, który nie posiada dodatkowego rusztu lub elementów
umożliwiających jego zamontowanie, wyposażony jedynie w ślimakowy podajnik
paliwa,
kocioł hybrydowy,
podłączenie do centralnej sieci ciepłowniczej.

W ramach działań informacyjno – edukacyjnych na stornie internetowej gminy
Krapkowice powstała zakładka OCHRONA POWIETRZA, w której znaleźć można informacje
na temat m.in. strategicznych dokumentów z zakresu ochrony powietrza, dotacji celowych,
a także programu rządowego „Czyste powietrze”.
W 2018 roku został uruchomiony monitoring zanieczyszczeń powietrza pyłem drobnym
na terenie gminy Krapkowice. Dziewięć czujników, mierzących stężenie pyłu PM10 oraz
PM2,5 zamontowanych zostało na terenie miasta oraz jedenaście w sołectwach (po jednym w
każdym). Urządzenia pracują bez przerwy, a aktualizowane co godzinę pomiary dostępne są na
stronach internetowych: https://powietrze.krapkowice.pl lub www.krapkowice.pl (przycisk
„Monitoring powietrza”). Na realizację przedmiotowego zadania otrzymano dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości
ok. 50 % kosztów.
Na przykładzie inwestycji i działań pozainwestycyjnych, realizowanych w latach 2017
– 2018 można stwierdzić, że wdrożenie zapisów PGN wpłynie na poprawę stanu środowiska
i jakości życia mieszkańców miasta. Kontynuacja rozpoczętych działań w latach następnych,
w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, termomodernizacji
budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy
infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych
dziedzin funkcjonowania miasta i gminy Krapkowice, pozwoli na pełną realizację założeń
Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Krapkowice
Program ochrony środowiska
Program ochrony środowiska,przyjęty uchwałą nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 20 grudnia 2018 r., jest dokumentem kształtującym lokalną politykę środowiskową.
Analizuje i ocenia istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia mocne i słabe strony
każdego z komponentów środowiska oraz ocenia możliwe szanse poprawy stanu środowiska
lub zagrożenia nieosiągnięcia standardów środowiskowych. Efektywność działań w zakresie
ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim od polityki i rozwiązań
przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania i zrozumienia ze strony
społeczności lokalnej.
Celem nadrzędnym wyżej wskazanego Programu jest długotrwały, zrównoważony
rozwój Gminy Krapkowice, w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane na równi
z kwestiami rozwoju społecznego i gospodarczego.
Program zapewnienia spójność i kontynuację działań na każdym szczeblu, w celu
osiągnięcia jednorodnego efektu ekologicznego. Wyznaczone w Programie obszary
interwencji, kierunki i zadania są zgodne z celami strategicznymi dokumentów poziomu
krajowego, wojewódzkiego oraz regionalnego. Program ochrony środowiska bierze pod uwagę
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cele nadrzędne zapisane w innych dokumentach oraz ocenia i analizuje możliwość ich realizacji
na poziomie gminnym biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania i zagrożenia środowiskowe.
Zadania zawarte w haromonogramie Programu są sukcesywnie realizowane w ramach
różnych przedsięwzięć podejmowanych zarówno przez Urząd Miasta i Gminy
w Krapkowicach, instytucje państwowe, zakłady przemysłowe, a także organizacje
pozarządowe.
Oceniając działania zawarte w Raporcie z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Krapkowice, należy stwierdzić, że są one realizowane w sposób prawidłowy,
szczególnie w zakresie ograniczania szkodliwych czynników wpływających na zdrowie
mieszkańców poprzez poprawę stanu powietrza atmosferycznego, ochronę przed biologiczno chemicznym zanieczyszczeniem gleb i wód, a także właściwą gospodarkę odpadami
komunalnymi.
Realizacja zadań ujęta została w części analitycznej niniejszego raportu.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krapkowice na
lata 2018-2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3a ustawy z dnia 21 czerwca 2001
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Rada Miejska w Krapkowicach podjęła uchwałę nr XXXVII/430/2017 z dnia 15 grudnia 2017
r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Krapkowice (Dz. U. Woj. Opolskiego z dn. 28 grudnia 2018r. poz. 3722). Okres
obowiązywania niniejszej uchwały to lata 2018-2022.
Celem dokumentu jest racjonalizacja gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Program przedstawia także analizę stanu mieszkalnictwa komunalnego oraz mieszkań
stanowiących własność spółki gminnej a także lokali będących w posiadaniu samoistnym
Gminy Krapkowice według stanu na dzień 31.10.2017r.
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi w latach 2018 – 2022 opiera się między innymi
na:
1) stworzeniu i realizacji aktywnej polityki czynszowej,
2) kształtowaniu wielkości mieszkaniowego zasobu gminy,
3) określeniu potrzeb remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych od strony
rzeczowej i finansowej,
4) polepszeniu stanu utrzymania i funkcjonowania, a tym samym zahamowanie
pogarszania się stanu technicznego budynków stanowiących mieszkaniowy zasób
gminy,
5) prywatyzacji zasobów.
Gospodarka mieszkaniowa opisana została w części analitycznej.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krapkowice na lata 2016-2025
Podstawowym aktem realizowania polityki społecznej w Gminie Krapkowice jest
Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Krapkowice na lata 2016-2025 Jest
to dokument nadrzędny nad tworzonymi programami w obszarze polityki społecznej. Strategia
jako dokument wskazuje działania, które należy podjąć by zniwelować niepożądane zjawiska
społeczne w Gminie Krapkowice. Strategia ma charakter otwarty, co oznacza, że w czasie jej
obowiązywania poszczególne elementy i działania mogą być modyfikowane, zmieniane
i dostosowywane do aktualnie panującej sytuacji społecznej w gminie. Strategia skupia się
przede wszystkim na problemach społecznych oscylujących wokół możliwości wsparcia
potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to dokument, którego
zadaniem jest wprowadzenie w życie działań mających na celu udzielanie pomocy ofiarom
przemocy rodzinnej, a także podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców przemocy
oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie.
Prawidłowa realizacja zadań wynikających z Programu, ma przyczynić się do zwiększenia
bezpieczeństwa osób doznających przemocy w rodzinie, rozwoju oddziaływań skierowanych
do osób stosujących przemoc w rodzinie oraz profesjonalizacji przedstawicieli i służb
zaangażowanych zawodowo w realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Mimo, że obserwuje się spadek interwencji domowych i prowadzenie w ich wyniku procedury
„Niebieskie Karty”, to jednak w dalszym ciągu znaczna liczba osób korzysta
z konsultacji – pracy socjalnej, udzielanych przez pracowników oraz z oferty działającego na
terenie Gminy Krapkowice Punktu Konsultacyjnego. Ponadto, badania ankietowe
przeprowadzone w 2018 r. na potrzeby diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych pokazały, iż
ważne jest dalsze pochylenie się nad problemem dotyczącym zjawiska przemocy. Wielu
mieszkańców (31%) w tym w szczególności kobiet uczestniczących w badaniu przyznało, że
jest to stale rosnący problem. Kobiety przyznały także, że częściej znają przypadki jego
występowania i to właśnie one najczęściej są ofiarami przemocy. Oprócz tego diagnoza
dostarczyła informacji, iż znalazła się grupa osób (prawie 9%), która dopuszcza stosowanie
przemocy wobec członka rodziny, jeśli przekłada się to na dobro dla domowników. Niestety,
podejście dopuszczające stosowanie przemocy może powodować rosnący problem
występowania przemocy poszerzając tym samym problem kryzysu rodziny.
Z przeprowadzonej w 2018r. diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Krapkowice
wynika że na terenie Gminy Krapkowice niezbędne jest podjęcie następujących działań:
− Kontynuacja programów profilaktycznych dotyczących zagadnień agresji. Szczególne
zwrócenie uwagi na występowanie ośmieszania czy agresji słownej. Wyzwiska,
ośmieszanie, stosowanie wulgaryzmów to sytuacje coraz częstsze. Zwiększanie wiedzy
na temat tego, jak walczyć z takim zjawiskiem, jak sobie radzić w sytuacji problemowej
jest niezbędne, aby młodzi ludzie potrafili funkcjonować wśród rówieśników,
a występowanie tego zjawiska nie rzutowało na ich samoocenie i pewność siebie.
Ponadto niezbędne jest zwrócenie uwagi na rolę osoby krzywdzącej. Tego jak bardzo
silnie jej działanie może wpłynąć na psychikę ofiary, szczególnie w tak młodym wieku.
22

− Ułatwianie dostępności informacji na temat instytucji zajmujących się pomocą osobom
dotkniętym problemem przemocy. Badania pokazały, że wielu uczniów nie ma
dostatecznej wiedzy na temat takich instytucji.
− Realizacja projektów profilaktycznych dotyczących zagadnienia przemocy
rówieśniczej, a także nowych form przemocy za pośrednictwem urządzeń
elektronicznych. Uczniowie stając się coraz starsi są na to zjawisko coraz bardziej
narażeni, gdyż jak pokazały badania liczba ofiar doświadczających cyberprzemocy
rośnie wraz z wiekiem ankietowanych. Ponadto należy też kształtować w uczniach od
najmłodszych lat wrażliwość na takie zjawisko przemocy, tak by chcieli działać, a nie
je ignorowali. (W diagnozie odnotowano wzrost obojętnej postawy wraz z wzrostem
wieku ankietowanych).
− Ułatwianie dostępności informacji dotyczących niebezpieczeństwa, jakim jest
zawieranie nowych znajomości w Internecie. Z badań wynika, iż naprawdę wielu
uczniów zawiera okazjonalnie takie znajomości. Zatem informowanie, o tym jak
tragiczne konsekwencje mogą nieść za sobą takie działania jest niezbędne.
− Ułatwianie dostępności informacji dotyczących organizacji czy serwisów
internetowych pomagających w sytuacji zetknięcia się z cyberprzemocą. Niestety,
badania pokazały, iż ankietowana młodzież nie ma zbyt dużej wiedzy na temat takich
serwisów internetowych czy organizacji, a wielu badanych przyznaje, że padło ofiarą
cyberprzemocy.
− Ułatwienie dostępności programów edukacyjnych dla osób dorosłych dotyczących
problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
przeciwdziałających przemocy, promujących zdrowy tryb życia m.in. poprzez
preferowanie programów profilaktycznych w szkołach obejmujących oprócz młodzieży
także rodziców/prawnych opiekunów.
Program wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Do zadań własnych gminy należy również prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób
uzależnionych od alkoholu. Gmina Krapkowice prowadzi działalność zgodnie z art. 4¹ ust. 1
ustawy z dn. 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 2137). Celem głównym gminnego programu jest
ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu i podejmowania
innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. Cele Programu realizowane są przez
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Poradnię Leczenia
Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach, Poradnię Leczenia Uzależnień
i Współuzależnień, ul. Szkolna, Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny ul. Krasickiego 4,
świetlice środowiskowe (prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci
i młodzieży), Klub Abstynenta, Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Turystyczne
w Krapkowicach.
Z danych Gminy Krapkowice wynika, że liczba punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w 2018r. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 44 i jest
na podobnym poziomie co w latach ubiegłych. Liczba punktów sprzedaży napojów
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alkoholowych w 2018r. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie zmieniła się
i wynosi 24.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach udziela pomocy osobom objętym pomocą
z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków
rodziny, w 2018r. udzielono pomocy 47 rodzinom, w roku poprzednim pomocy udzielono 58
rodzinom. Osoby uzależnione, współuzależnione i z problemem przemocy mogą skorzystać
z pomocy prawnej, porad prawnych udzielono 7 osobom - 12 porad.
W 2018 r. zwiększyła się ilość interwencji policji w ramach ustawy o wychowaniu
w trzeźwości – 181, występuje zakłócanie porządku publicznego, osoby zatrzymane do
wytrzeźwienia przewożone są do Izby Wytrzeźwień w Opolu – 70 osób. Osoby nieletnie są
zatrzymywane
w pomieszczeniach policyjnych – 19 osób lub odwożone do miejsca zamieszkania - 6 osób.
W Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Krapkowicach w 2018r. leczenie
odwykowe podjęło 76 osób podobnie jak w 2017r. Natomiast w drugiej Poradni Leczenia
Uzależnień w Krapkowicach leczenie odwykowe podjęło 260 osób, w roku poprzednim leczyły
się 252 osoby.
W 2018r. terapeuta uzależnień zatrudniony w Punkcie Terapeutyczno – Konsultacyjnym przy
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach udzielił ogółem: 980 konsultacji dla 85 osób,
osoby uzależnione od alkoholu - 570 konsultacji dla 40 osób, osoby współuzależnione- 410
konsultacji dla 21, uzależnienia krzyżowe 10 osób. W Punkcie udzielana jest pomoc
psychologiczna dla dzieci i osób dorosłych dotkniętych przemocą domową. W 2018 roku
psycholog zrealizował 116 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą domową w formie:
terapii, konsultacji i porad psychologicznych. Spotkania dotyczyły 26 osób, w tym: 9 dzieci,
17 osób dorosłych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach jest
realizatorem zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych. W 2018 r. podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego – odbyło się 19 posiedzeń Komisji, rozpatrzono 126
spraw, wpłynęły 22 nowe wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, do PLU w Krapkowicach
skierowano 20 osób, umorzono 14 spraw, do biegłych skierowano 21 osób, do sądu rodzinnego
9 wniosków, Komisja opiniowała zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 27
postanowień, prowadziła kontrole punktów sprzedaży – 6 kontroli, reprezentowała Komisję
w Sądzie – 2 sprawy. Członkowie Komisji: zakładali procedurę „Niebieskie Karty” – 6 kart
„A”, członkowie brali udział w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i grupach roboczych, wykonywali zadania w ramach profilaktyki
uzależnień, podnosili swoje kwalifikacje poprzez szkolenia.
Diagnoza problemów społecznych w Gminie Krapkowice przeprowadzona w 2018 r. pokazała,
że najistotniejszym problemem społecznym według mieszkańców gminy Krapkowice jest
problem alkoholizmu i to właśnie walka z nim wydaje się być szczególnie ważna. Problem ten
jest także mocno zauważalny w deklaracjach sprzedawców, którzy odpowiedzieli, że próba
kupna alkoholu przez osoby nietrzeźwe zdarza się bardzo często. Ponadto, badania ankietowe
pokazały, iż ważne jest także pochylenie się nad rosnącym problemem dotyczącym zjawiska
przemocy. Wielu mieszkańców w tym w szczególności kobiet uczestniczących w badaniu
przyznało, że jest to stale rosnący problem. Wśród uczniów można zaobserwować, że czują się
najczęściej w swojej szkole raczej dobrze, uważają, że jest to raczej bezpieczne miejsce.
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Ponadto otrzymane wyniki w powyższej diagnozie obrazują tendencję, iż procent zażywania
substancji psychoaktywnych wzrasta wraz z wiekiem badanych uczniów. Badania pokazują
także, że częstotliwość spożywania alkoholu przez uczniów jest raczej okazjonalna.
Najczęstszym powodem sięgnięcia po napoje alkoholowe jest towarzystwo oraz impreza
rodzinna czy zabawa sylwestrowa. W przypadku danych dotyczących konsekwencji
zdrowotnych spożywania alkoholu większość badanych, bo aż blisko 89% posiada wiedzę na
ich temat.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Obowiązek opracowania i uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii należy
do zadań własnych gminy i wynika z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29
lipca 2005r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.),
Istotą Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są skoordynowane działania
skierowane do wszystkich osób zagrożonych narkomanią i minimalizowanie skutków
narkomanii. Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Komendę Powiatową Policji,
Poradnię Leczenia Uzależnień w Krapkowicach, Poradnię Leczenia Uzależnień
i Współuzależnień w Krapkowicach, Klub Abstynenta, Stowarzyszenie TrzeźwościowoTurystyczne w Krapkowicach, placówki oświatowe - szkoły.
Diagnoza problemów społecznych przeprowadzona w gminie w 2018 r. umożliwia właściwe
prowadzenie strategii profilaktycznej i strategii ograniczania szkód związanych m.in.
z używaniem przez mieszkańców Gminy Krapkowice alkoholu, narkotyków i innych środków
psychoaktywnych.
Badane osoby dorosłe w gminie problem narkomanii określili jako ważny i usytuowali na
trzecim miejscu problemów społecznych w gminie. Badania pokazały postawy dorosłych
wobec substancji psychoaktywnych. Uważają oni, że sięganie po alkohol lub narkotyki
w sytuacjach stresowych jest jednym z sygnałów ryzyka, które może grozić uzależnieniem oraz
nasilić uzależniające działanie. Wyniki badań uczniów w diagnozie problemów narkotykowych
obrazują tendencję, iż procent zażywania substancji psychoaktywnych wzrasta wraz z wiekiem
badanych. Badani uczniowie zapytani o dostępność poszczególnych substancji
psychoaktywnych, odpowiadali, że dopalacze, kokaina i heroina to substancje najczęściej
postrzegane jako niemożliwe do zdobycia. Podobnie oceniana była dostępność pozostałych
narkotyków: amfetaminy, metamfetaminy, ekstazy, cracku. Natomiast dosyć łatwe do zdobycia
okazały się być piwo, papierosy i wódka. Dane uzyskane w badaniach dotyczących zażywania
dopalaczy przez uczniów, pokazują, że prawie wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że nie
zażywali tych substancji psychoaktywnych. Do eksperymentowania z tego typu używkami
przyznało się nieco ponad 2% respondentów.
Natomiast palenie marihuany jest bardziej rozpowszechnione wśród młodzieży i osób
dorosłych, używane głównie w celach tzw. rekreacyjnych bowiem może potęgować uczucie
przyjemności. Palenie marihuany upośledza funkcje poznawcze i sprawność psychoruchową
i może to stać się przyczyną wypadków. Z informacji Komendy Powiatowej Policji
w Krapkowicach wynika, że zdiagnozowane substancje psychoaktywne - narkotyki, które
najczęściej posiadały osoby zatrzymane to marihuana i amfetamina. Liczba przestępstw na
terenie Krapkowic popełnionych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zmniejszyła się
i w 2018 r. wynosiła 21. Z informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach wynika,
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że liczba rodzin objętych pomocą z powodu problemu narkotykowego nie wzrosła, a w 2018r.
wynosiła 3 rodziny.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy
określonych w art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
nakłada na organ administracji publicznej obowiązek uchwalania rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
Podstawowym założeniem realizacji Programu jest doskonalenie jakości współpracy
oraz sposobu realizacji zadań, które to dokonywać ma się poprzez poszerzanie zakresu,
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie, ustanawianie oraz
przestrzeganie standardów. Standardy te, to prowadzenie współpracy w oparciu o zasady
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz
jawności. Są one podstawą i warunkiem zadowalającej obie strony współpracy.
Przedmiotem współpracy Gminy Krapkowice z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego była: realizacja zadań gminy określonych w ustawach, podwyższanie
efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Krapkowice, tworzenie
systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, określanie potrzeb społecznych
i sposobu ich zaspokajania.
Program Współpracy na 2018 rok, określił formy w jakich Gmina Krapkowice podejmuje
działania wspólnie z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym
i pozafinansowym.
Współpraca finansowa odbywała się poprzez wpieranie realizacji zadań publicznych,
na zasadach określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, a w szczególności poprzez wspieranie zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych odbywało się
po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na zasadach określonych w ustawie.
Współpraca finansowa Gminy Krapkowice w 2018 roku obejmowała następujące obszary
współpracy:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5. nauka, edukacja, oświata i wychowanie (tryb poza konkursowy art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
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7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
9. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
10. turystyka i krajoznawstwo,
11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
12. promocja i organizacja wolontariatu (tryb poza konkursowy art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (tryb poza
konkursowy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
W ramach ogłoszonych przez Burmistrza Krapkowic otwartych konkursów ofert
na wspieranie realizacji zadań publicznych, do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 70 ofert
realizacji zadań publicznych, z czego 28 oferty przekazano do uzupełnienia braków
formalnych. Do realizacji przyjęto 61 ofert.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin

Caritas Diecezji Opolskiej

Organizowanie pomocy i opieki
wśród osób starszych,
schorowanych, niepełnosprawnych
i pozbawionych opieki

działalność
na rzecz
mniejszości
narodowych

W drodze otwartych konkursów ofert, Gmina Krapkowice przyznała stowarzyszeniom
219 400,00 zł.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim

działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym

działalność na rzecz
osób
niepełnosprawnych

Zakres

Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów Zarząd
Oddziału Rejonowego
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Steblów
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim

Propagowanie kultury mniejszości
narodowej niemieckiej

Kwota dotacji (zł)

30 000,00

20 000,00

Spotkanie z okazji święta
niewidomych- Biała Laska

2 400,00

Światowy Dzień Seniora

5 000,00

Spotkanie seniorów wsi Steblów
z okazji św. Mikołaja i Bożego
Narodzenia
,,Razem Lepiej" IV integracja
seniorów z miejscowości Kórnica i
Nowy Dwór

4 400,00

1 300,00
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UNIWERSYTET III WIEKU
UNIWERSYTET III WIEKU

Zakończenie roku UTW/2018

1 200,00

Spotkanie Opłatkowe Członków
1 400,00
Uniwersytetu III Wieku 2018

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju
Wsi Dąbrówka Górna
Salus Stowarzyszenie Promocji
Zdrowia
Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Pogodnych
Artystów "Stopa"
Stowarzyszenie Twórców i
Artystów "Pasja" w Krapkowicach
Chorągiew Opolska ZHP
Chorągiew Opolska ZHP

działalność na
rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci
i młodzieży

Stowarzyszenie Radical Culture
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju
Wsi Dąbrówka Górna
Klub Sportowy "Gladiatores"
Krapkowice

Uczniowski Klub Sportowy
''Krap-Sport-Dance''

Uczniowski Klub Sportowy
''Krap-Sport-Dance''
Uczniowski Klub Sportowy Spiders
Krapkowice
Klub Sportowy Unia Krapkowice

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Klub Sportowy PV Volley
Krapkowice
Klub Sportowy „Otmęt”
w Krapkowicach
Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego z siedzibą
w Opolu
- Koło Krapkowice Otmęt
Ludowy Zespół Sportowy
Dąbrówka Górna
Ludowy Zespół Sportowy
Dąbrówka Górna
Ludowy Zespół Sportowy
Dąbrówka Górna
Uczniowski Klub Sportowy
"CZWÓRKA"

Festiwal pierogów i krokietów.

1 400,00

Piknik Rodzinny

1 150,00

Aktywny senior

1 250,00

"Miejscówka Seniora" - I edycja

1 000,00

Warsztaty rękodzieła i udział w
wydarzeniach kultury z Pasją.
Kolonia Zuchowa 2018
Lato z harcerzami - Zlot 2018
Na tropie przygody-zaginione
zawody

3 900,00
4 650,00
4 650,00
2 800,00

Wędkowanie nad stawem

900,00

Organizacja obozu sportowo rekreacyjnego w Poznaniu

1 150,00

Warsztaty taneczne w ramach
letniego obozu szkoleniowowypoczynkowego
w Litomyślu.

VII Krapkowickie Zderzenia
Taneczne
Organizacja obozu piłkarskiego ZAKOPANE 2018
Organizacja obozu sportowego KS
UNIA KRAPKOWICE ZAKOPANE 2018
Wakacje z siatkówką- obóz
sportowy 2018
KS Otmęt Krapkowice - obóz
sportowy
Wspieranie wędkarstwa jako
najliczniejszego stowarzyszenia
rekreacyjnego, ekologicznego
i sportowego w Gminie
Krapkowice.
Festyn sportowy wraz
z turniejem piłki nożnej
o Puchar Burmistrza Krapkowic
Turniej siatkówki plażowej
o Puchar Burmistrza Krapkowic
Otwarty mikołajkowy turniej tenisa
stołowego o Puchar Burmistrza
Krapkowic
Tenis wcale nie jest trudny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży
- półkolonia.

2 350,00

1 850,00
3 950,00

3 100,00
5 300,00
3 300,00
3 150,00

1500,00

1 320,00
900,00

1 150,00
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Stowarzyszenie Szachistów
"Hetman Krapkowice"
Klub Sportowy "Gladiatores"
Krapkowice

II Turniej Szachowy

1 650,00

Organizacja VII
OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJU ADCC W
KRAPKOWICACH
Gra miejska- Zagadkowe Miasto.

3 750,00

XII edycja ligi futsalu TK
Mój sport - karate olimpijskie.

1 100,00
4 600,00

Regaty kajakowe dla dzieci
i młodzieży
Rodzinny rajd rowerowy
z okazji 100-lecia odzyskania
Niepodległości
Sportowe warsztaty letnie –
Festiwal Zajęć Mentalnych
VII Piknik Odrzański

1 300,00

Taekwondo- program
upowszechniania kultury fizycznej
w Gminie Krapkowice w 2018 roku
III Wakacyjny Turniej Siatkówki
Plażowej o Puchar Burmistrza
Krapkowic
III Gminny Turniej Piłki Nożnej
Strażaków o Puchar Prezesa
Zarządu Miejsko- Gminnego
Związku OSP RP w Krapkowicach
Zawody pływackie Spiders 2018

4 650,00

1 500,00

Klub Sportowy Unia
Krapkowice
Klub Sportowy PV Volley
Krapkowice
Klub Sportowy „Otmęt”
w Krapkowicach

VII Turniej Piłkarski – SPIDERS
CUP 2018
o puchar Burmistrza Krapkowic
Turniej piłkarski Krapkowice Cup
2018
Szkolenie i turnieje z zakresu piłki
siatkowej w Gminie Krapkowice
KS Otmęt Krapkowice - gramy do
jednej bramki!

Chorągiew Opolska ZHP

EkoEdukacja 2018

1 130,00

Stowarzyszenie "Fair Play"

Zielone zakątki Krapkowic
i okolic

750,00

Krapkowickie Stowarzyszenie
Oświatowe

Świat przyrody w obiektywie

1 120,00
11 500,00

Klub Inteligencji Katolickiej

Organizacja letniego wypoczynku
dzieci i młodzieży z rodzin polskich
zamieszkałych na Ukrainie /Równe
– Wołyń/ połączona z działalnością
wychowawczą i kulturotwórczą
2018.

Stowarzyszenie Radical
Culture
Stowarzyszenie "Fair Play"
Klub Karate - do
SHOTOKAN
Krapkowickie
Stowarzyszenie Oświatowe
Krapkowickie
Stowarzyszenie Oświatowe
Salus Stowarzyszenie
Promocji Zdrowia
Stowarzyszenie Port
Jachtowy Krapkowice
Opolski Klub Taekwon-do
Ochotnicza Straż Pożarna
w Steblowie
Ochotnicza Straż Pożarna
w Steblowie

działalność na
rzecz integracji
europejskiej

ekologia

Uczniowski Klub Sportowy
Spiders Krapkowice
Uczniowski Klub Sportowy
Spiders Krapkowice

1 400,00

850,00

1 050,00
7 650,00

1 400,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00
4 200,00
4 380,00
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turystyka i krajoznawstwo
działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

6 000,00

Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic

Warsztaty Językowe dla
nauczycieli z miast partnerskich 2018 r.

Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic

Międzynarodowy capstrzyk
strażacki w Rogowie Opolskim
2018

Chorągiew Opolska ZHP

Wezmę plecak i gitarę

10 100,00

Stowarzyszenie Radical Culture

Złota wędrówka po Górach
Opawskich

2 000,00

Krapkowickie Stowarzyszenie
Oświatowe

Tam walczyli o Polskę

6 500,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie

Śląsk - Kopalnia atrakcji

3 050,00

UNIWERSYTET III WIEKU

AKTYWNY SENIOR
WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA
CZŁONKÓW UNIWERSYTETU
III WIEKU /2018

3 350,00

Chorągiew Opolska ZHP

Śpiewogranie 2018

2 350,00

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju
Wsi Dąbrówka Górna

Bioróżnorodna noc świętojańska
nad stawem.

1 300,00

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W KÓRNICY

"Kórnicki festyn rodzinny
z okazji Dnia Dziecka"

1 150,00

Uczniowski Klub Sportowy
''Krap-Sport-Dance''

Spektakl taneczny pt.
"Na dworze Księcia Szymona"

1 200,00

7 500,00

Działając zgodnie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14,
złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania,
może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3,
z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze
lokalnym lub regionalnym.
W 2018 roku w ramach art. 19a zostały podpisane 2 umowy na kwotę dofinansowania
w wysokości 4 900,00 zł.
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Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Kwota
dotacji (zł)

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Ducha Świętego
w Krapkowicach

Obóz piłkarski w Głogówku

700,00

Dobroczynność w gminie Krapkowice

4 200,00

pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans
tych rodzin

działalność na
rzecz dzieci i
młodzieży, w
tym wypoczynek
dzieci
i młodzieży

Zakres

Krapkowickie Centrum
Dobroczynności

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463)
oraz Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 roku
sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 32, poz.411)
przeprowadzono konkurs projektów.
W 2018 r. konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu został ogłoszony
Zarządzaniem Nr 789/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. Podobnie jak w roku ubiegłym złożono
18 wniosków.

Numer
wniosku

W konkursie projektów, stowarzyszenia sportowe złożyły zapotrzebowanie na kwotę
900 422,00, podpisano umowy na łączną kwotę 350 000,00 zł, która była zaplanowana
w budżecie Gminy Krapkowice.

1.

2.

3.

4.

Wnioskodawca

Nazwa projektu

Zapaśniczy Klub
Sportowy „Górażdże”

Prowadzenie szkolenia
sportowego oraz organizacja
i udział w zawodach
na terenie kraju i zagranicą.
Zapasy w stylu wolnym.

Całkowity
koszt
projektu
(zł)

W tym
wysokość
wnioskowan
ej dotacji
(zł)

Środki
własne
(zł)

Kwota
przyznanej
dotacji
(zł)

20 000,00

18 000,00

2 000,00

7 200,00

40 250,00

36 100,00

4 150,00

19 500,00

Ludowy Zespół
Sportowy
w Dąbrówce Górnej

Upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu
i rekreacji w środowisku
wiejskim w zakresie piłki
nożnej.

Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego, Koło
PZW KrapkowiceOtmęt
Okręg Polskiego
Związku

Mistrzostwa Okręgu PZW
Opole
w Wędkarstwie Rzutowym

6 400,00

3 200,00

3 200,00

2 000,00

Halowe Zawody w
Wędkarstwie Rzutowym

5 700,00

4 180,00

1 520,00

2 000,00
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wędkarskiego, Koło
PZW KrapkowiceOtmęt
Uczniowski Klub
Sportowy „Spiders”
Krapkowice

Okręgu PZW Opole
o Puchar Burmistrza
Krapkowic Andrzeja Kasiury.
Szkolenie piłkarzy UKS
Spiders Krapkowice
w 2018 r.

Uczniowski Klub
Sportowy „Spiders”
Krapkowice

80 000,00

72 000,00

8 000,00

21 000,00

Rozwój sekcji pływackiej
UKS Spiders Krapkowice
w 2018 r.

12 000,00

10 800,00

1 200,00

5 700,00

Klub Sportowy
„UNIA” Krapkowice

Rozwój KS Unia Krapkowice
w 2018 roku

270 000,00

243 000,00

27 000,00

125 000,00

Opolski Klub
Taekwon-do

Taekwondo – skuteczny
program rozwoju sportu
na terenie Gminy Krapkowice
w 2018 roku poprzez szkolenie
sportowe
i uczestnictwo w rywalizacji
sportowej.
Karate olimpijskie – mój
aktywny wypoczynek.

43 912,37

34 580,00

9 332,37

2 300,00

29 935,00

19 800,00

10 135,00

12 200,00

31 300,00

28 000,00

3 300,00

19 500,00

57 200,00

50 000,00

7 200,00

19 700,00

15 000,00

13 500,00

1 500,00

0,00

29 250,00

26 250,00

3 000,00

19 500,00

220 000,00

195 000,00

25 000,00

50 000,00

11 550,00

10 370,00

1 180,00

2 300,00

35 942,00

32 342,00

3 600,00

12 400,00

Klub Karate – do
Shotokan
Ludowy Zespół
Sportowy
w Żywocicach

Upowszechnienie kultury
fizycznej, sportu i rekreacji w
środowisku wiejskim
w zakresie piłki nożnej
Ludowy Zespół
Upowszechnienie kultury
Sportowy
fizycznej, sportu i rekreacji w
w Żywocicach
środowisku wiejskim
w zakresie tenisa stołowego
Stowarzyszenie
Wyposażenie Stowarzyszenia
Sportowo –
Sportowo
Strzeleckie KALIBER
– Strzeleckiego Kaliber 44
44
w sprzęt niezbędny do poprawy
jakości realizacji jego celów
statutowych
Ludowy Zespół
Organizacja rozgrywek
Sportowy „Kórnica – piłkarskich Ludowego Zespołu
Nowy Dwór”
Sportowego
w Kórnicy – Nowym Dworze
w 2018 r.
Klub Sportowy
Handball – we like it!
„Otmęt”
Szkolenie
w Krapkowicach
i współzawodnictwo sportowe
w dyscyplinie piłka ręczna.
Uczniowski Klub
Sportowy „Czwórka”
w Krapkowicach

Miejski Klub
Sportowy SUPLES
w Krapkowicach

Od przedszkola do … US
OPEN – program szkoleniowy
obejmujący naukę gry w tenisa
ziemnego dzieci
i młodzieży
Praca z dziećmi i młodzieżą
uzdolnioną sportowo w
kierunku zapasów w stylu
wolnym
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17.

18.

Klub Sportowy
PV Volley
Krapkowice
Klub Sportowy
„Gladiatores”
Krapkowice

Piłka Siatkowa w Gminie
Krapkowice

80 000,00

72 000,00

8 000,00

21 000,00

Rozwój młodzieży poprzez
uczestnictwo w zawodach
sportów chwytanych

34 800,00

31 300,00

3 500,00

8 700,00

900 422,00

122 817,37

350 000,00

SUMA 1 023 239,37

W 2018 r. finansowanie działaności klubów sportowych działających na terenie Gminy
Krapkowice odbywało się również poprzez zawieranie z klubami sportowymi umów
promocyjnych, których nadrzędnym celem jest promowanie Gminy Krapkowice podczas
rozgrywek i zawodów sportowych. W 2018 r. zostały podpisane 4 umowy na łaczną kwotę
38 500,00 zł (Klub Sportowy UNIA Krapkowice, Klub Sportowy „Otmęt w Krapkowicach
Klub Sportowy Gladiatores Krapkowice, Studio Jazzowe „ADAN”).
Zgodnie z Uchwałą Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
18 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
zmieniająca Uchwałę NR XXVI/295/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
25 listopada 2009 przyznano na 2018 rok 23 stypendia sportowe oraz 9 nagród
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. Szczegółowe informacje – Zarządzenie
nr 811/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
Istotną częścią współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi jest
wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach poprzez udostępnianie
gminnych obiektów na działalność statutową stowarzyszeń na zasadach obniżania stawek opłat
lub zwalniania z opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Ze zwolnień oraz ulg w opłatach za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej korzystały m.in. Rada Parafialna Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św.
Mikołaja w Krapkowiach, „ADAN” Studio Jazzowe, KS „Gladiatores” w Krapkowicach,
LZS Żywocice, Opolski Związek Skata, Uniwesytet III Wieku, Uczniowski Klub Sportowy
Akademia Piłkarska Otmęt Krapkowice, KS „Otmęt” w Krapkowiach, Związek Harcerstwa
Polskiego- Hufiec Krapkowice. Patronatem Burmistrza Krapkowic objęto 14 wydarzeń
sportowych oraz kulturalnych.
Gmina Krapkowice promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie
działania poprzez prowadzenie zakładki informacyjnej – Organizacje pozarządowe
– w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierającej bazę danych organizacji pozarządowych,
działających na terenie Gminy Krapkowice, informacje o ogłaszanych przez Burmistrza
Krapkowic konkursach na realizację zadań publicznych oraz aktualności i ogłoszenia dotyczące
organizacji pozarządowych.
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Popularyzowano i promowano działania organizacji pozarządowych, współpracujących
z Gminą Krapkowice zamieszczając informacje i artykuły na stronie internetowej, portalach
społecznościach oraz w prasie lokalnej.
Udzielano wsparcia przy organizacji uroczystości, obchodów i imprez, przeprowadzanych
przez organizacje pozarządowe w ramach prowadzonych przez nie działań statutowych
pożytku publicznego.
Udzielano pomocy i wsparcia przedstawicielom organizacji pozarządowych w formie
indywidualnych spotkań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań
statutowych z zewnętrznych źródeł oraz opracowywania ofert i projektów.
Gmina Krapkowice z powodzeniem korzysta w dalszym ciągu z aplikacji internetowej
Generator eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno - społecznych, służącej do
kompleksowej obsługi kontraktacji zadań publicznych za pośrednictwem Internetu,
realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Aplikacja pozwoliła przenieść całą procedurę związaną
z otwartymi konkursami ofert na platformę internetową, dzięki czemu zarówno wnioski,
wszelkie aktualizacje ofert, umowy oraz sprawozdania są dostępne w jednym miejscu.
Gmina Krapkowice realizując cele Programu współpracy w 2018 roku udzielała
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie zarówno wsparcia finansowego, jak również pomocy
pozafinansowej. Ogłoszono 10 konkursów ofert, w których podpisano 61 umów
z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych. Ogłoszono konkurs na
wsparcie rozwoju sportu, w którym 17 projektów otrzymało wsparcie finansowe.
Rozdysponowano łącznie kwotę 567 561,21 czyli o 7 533,79 zł wyższą niż roku 2017.
Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych zadań
i projektów. Z jednej strony było to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne
środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy
i członków organizacji.
Działania Gminy Krapkowice nakierowane były w szczególności na tworzenie
warunków do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych
inicjatyw na rzecz mieszkańców, które uzupełniały działania gminy w zakresie nie
obejmowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców
w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Krapkowice na lat 2016-2019
Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Krapkowice przyjęty został uchwałą
Nr XVIII/213/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 maja 2016 r. i obejmuje lata
2016 – 2019. Dokument ten służy określeniu działań gminy w zakresie inicjowania, wspierania
i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz
upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Program wskazuje działania służące
poprawie stanu zabytków, ich adaptacji i rewaloryzacji oraz zwiększenie do nich dostępności
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mieszkańców i turystów. Gminny program opieki nad zabytkami jest dokumentem
uzupełniającym inne akty planowania w gminie, takie jak miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zakres prac i kosztów poniesionych na rewitalizację baszty w Krapkowicach w 2018 roku
W ramach zamówienia pn. „Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy
Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa
kulturowego oraz naturalnego Krapkowic” zrealizowano następujące zadania:
Zadanie nr 1 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych opisanych
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w zakresie Wieży Bramy Górnej i murów obronnych
wraz z otoczeniem,
Zadanie nr 2 - Zaprojektowanie i wykonanie makiety Wieży wraz z murami obronnymi,
których zakres obejmował:
− wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem mapy do
celów projektowych i uzyskaniem pozwolenia na budowę;
− obustronne oczyszczenie metodą ciśnieniową z zanieczyszczeń atmosferycznych,
grzybów, pleśni i porostów zabytkowych murów zewnętrznych Wieży Bramy Górnej
wraz z attyką;
− uzupełnienie ubytków w murze;
− remont instalacji odwodnienia dachu Wieży Bramy Górnej - wymiana rur spustowych;
− przebudowę pomieszczenia parteru na Punkt Informacji Turystycznej wraz z zapleczem
socjalnym dla nowozatrudnionego pracownika na pełnym etacie pracy wraz
z wydzieleniem toalety;
− wykonanie instalacji wod.- kan., elektrycznej oraz wentylacji w toalecie;
− wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego w wieży;
− dostawę i montaż wyposażenia toalety, w tym: miska ustępowa, umywalka, lustro,
wyposażenie drobne jak dozownik na mydło, kosz na odpady, pojemnik na ręczniki
papierowe pojemnik na papier toaletowy, szczotka klozetowa, szafa na środki czystości;
− wymianę instalacji oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej na energooszczędną;
− wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w wieży;
− wykonanie podestu stalowego na dachu obiektu;
− dostawę i montaż wyposażenia - gablot wystawienniczych oraz siedzisk na wszystkich
kondygnacjach wieży;
− dostawę i montaż lunety widokowej na dachu Wieży Bramy Górnej;
− wymianę nawierzchni chodnika z chodnikowych płyt betonowych na kostkę
prefabrykowaną drobnowymiarową betonową wraz z obrzeżami trawnikowymi;
− wykonanie
nawierzchni
nowego
chodnika
z
kostki
prefabrykowanej
drobnowymiarowej betonowej wraz z obrzeżami trawnikowymi;
− wykonanie nowych nasadzeń uzupełniających;
− dostawę i montaż infokiosku zewnętrznego wolnostojącego wraz z oprogramowaniem
- moduł do informacji turystycznej;
− dostawę i montaż zewnętrznych lamp oświetleniowych;
− dostawę i montaż zewnętrznych punktów podświetlających;
− wykonanie fundamentu żelbetowego wraz z słupem stalowym i konstrukcja pod telebim
LED;
− dostawę i montaż telebimu LED;
35

− dostawę i montaż urządzeń technologicznych do monitoringu- kamery obrazującej teren
zielony w rejonie usytuowania infokiosku;
− zakup i montaż ławek (5 szt.), koszy na śmieci (7 szt.), stojaków na rowery (2 szt.);
− wydzielenie i oznakowanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej;
− wycinkę i przeniesienie w inne miejsce elementów zieleni wysokiej;
− montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją;
− wykonanie przyłącza wod.-kan. do obiektu;
− malowanie tynków wewnętrznych;
− wymianę pokrycia dachu (zerwanie papy, przeprofilowanie spadków, nowe pokrycie
z folii PCV);
− montaż siedzisk czteroosobowych na kondygnację;
− badania historyczno - architektoniczne w zakresie możliwości przeniesienia otworu
bramowego;
− usuwanie barier architektonicznych na parterze;
− odnowienie powłok malarskich na attyce po oczyszczeniu;
− przebudowę balustrady schodowej o dług. 31,5 mb;
− remont pokrycia z dachówki;
− obudowę rur wentylacyjnych, punktu informacyjnego i pomieszczenia technicznego
centrali wentylacyjnej;
− szycie muru na spękaniach w ilości 60 mb;
− dostawę i montaż dodatkowych 5 kamer;
− wykonanie dokumentacji projektowej makiety wieży wraz z murami obronnymi;
− wykonanie i montaż makiety z płyty odlanej z brązu z płaskorzeźbą na podstawie
z granitu posadowionej na fundamencie;
− pełnienie nadzoru autorskiego, konserwatorskiego, archeologicznego;
− zakup i dostawa mebli na wymiar oraz fotela obrotowego i krzeseł;
− zakup i dostawa sprzętu komputerowego;
Całkowity koszt – 1 215 583,40 zł w tym – 747 473,47 zł (dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy
Krapkowice na lata 2013-2028
Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach XIX/296/2013
z dnia 17 kwietnia 2013 r. a w 2016 r. został zaktualizowany.
„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Gminy Krapkowice’’ jest kontynuacją opracowanego dokumentu w 2013 r. w zakresie
rozwiązań infrastruktury energetycznej dotyczącej, m.in.:
– stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
– stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zakresie odnawialnych źródeł energii,
– przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
– możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
i energii, energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii,
– zakres współpracy z innymi gminami.
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VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Burmistrz Krapkowic jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in.
przygotowywanie i wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz
Krapkowic przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach realizował uchwały podjęte
przez Radę Miejską w 2018 roku.
Rok 2018 był rokiem wyborów samorządowych. Rada Miejska w Krapkowicach VII kadencji
zakończyła swoją czteroletnią kadencję 16 listopada 2018 r., a 19 listopada 2018 r. rozpoczęła
pięcioletnią działalność Rada Miejska w Krapkowicach VIII kadencji.
Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Miejska obradowała
na 9 sesjach zwyczajnych, 4 sesjach nadzwyczajnych i podjęła 110 uchwał.

Podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały większość dotyczyła spraw z zakresu:
− budżetu – 27
− gospodarowania mieniem komunalnym – 15
− planowania przestrzennego – 11
− programu współpracy z organizacjami pozarządowych i konsultacji społ. – 10
− opieki społecznej – 9
− gospodarowania odpadami komunalnymi – 8
− oświaty – 8
− drogownictwa – 8
− wyborów – 4
− nazw placów i ulic – 3
− ordynacji podatkowej – 2
− inne – 5
Podjęte przez Radę Miasta uchwały Burmistrz Krapkowic zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Opolski, a w zakresie spraw
finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa
miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI
SAMORZĄDOWYMI

Burmistrzowie: Andrzej Kasiura i Joachim Wojtala reprezentując gminy: Krapkowice
i Gogolin w 2017 roku podpisali list intencyjny o współpracy. Samorządy konsekwentnie
podejmują wspólne działania zmierzające do wykorzystania istniejących zasobów
i potencjałów gmin.
Efektem partnerstwa w 2018 roku były wspólne projekty oraz wydarzenia sportowe i kulinarne:
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− udział w projekcie promującym dziedzictwo przemysłowe naszego regionu „Interreg
Inducult 2.0” (Krapkowice „VII Piknik Odrzański”, Gogolin „Finał artystycznego
lata”);
− Koncert Noworoczny;
− Jarmarki: Wielkanocny, Bożonarodzeniowy.
Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym zainicjowanym w 2018 roku było
opracowanie wniosku do Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Drogowej - Mosty dla regionów na bazie koncepcji południowej obwodnicy
Krapkowic i Gogolina. Burmistrzowie Krapkowic i Gogolina przy wsparciu Marszałka
Województwa i Wojewody Opolskiego prowadzą rozmowy dot. budowy południowej
przeprawy przez Odrę, która będzie w przyszłości finansowana głównie ze środków budżetu
państwa. Ta przeprawa pozwoliłaby wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych z centrum
miasta i co ważniejsze zlikwidować korki w Krapkowicach oraz przyspieszyć znacznie ruch
w Gogolinie.
W wyniku tej współpracy obie gminy złożyły w 2019 roku wniosek do Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju. Pierwszy etap koncepcji zakłada połączenie drogi krajowej nr 45 na
wysokości Żywocic z drogą wojewódzką nr 423 na wysokości Jeziora Gold. Zadanie to zostało
nazwane roboczo "Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach
i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi". Przewidziana do realizacji inwestycja zakłada
powstanie nowej drogi gminnej o klasie technicznej G - główna, której docelowo zostanie
nadana kategoria drogi gminnej wraz z numerem. W ramach inwestycji planuje się budowę
przeprawy mostowej w ciągu drogi głównej "G" o długości 80 m, estakady w ciągu drogi
głównej "G" o długości 250 m nad obszarem Natura 2000 (Żywocickie Łęgi PLH160019), dróg
dojazdowych do najbliższych dróg publicznych, z jednej strony mostu do DK45 i z drugiej
strony mostu do DW423 o łącznej długości 2,43 km. Włączenie nowopowstałych dróg
dojazdowych do najbliższych dróg publicznych nastąpi poprzez budowę 2 rond, po jednym
z każdej strony. Całkowita długość planowanego do budowy odcinka wynosi 2,76 km. Planuje
się, że nowo powstała infrastruktura będzie miała następujące parametry techniczne: prędkość
projektowa Vp=70km/h, pas ruchu o szerokości 3,50m, jezdnia o szerokości 7,00m, opaski
bezpieczeństwa o szerokości 2 x 0,50m, pobocze gruntowe 2x1,50m.
Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym w partnerstwie z 5 innymi gminami:
Chrząstowice, Prószków, Turawa, Izbicko oraz Tarnów Opolski jest projekt
Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach formuły Partnerstwa
Publiczno – Prywatnego (PPP), łącznie w 6 gminach 30 obiektów. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom społecznym Gmina Krapkowic zamierza ograniczać emisję pyłów i gazów do
powietrza. W związku z powyższym w latach 2020-2021 zamierzamy w naszej gminie
wykonać termomodernizację 13 obiektów użyteczności publicznej (11 szkół i 2 obiekty urzędu
gminy). Warte podkreślenia, jest fakt, że tam gdzie istnieje możliwość podłączenia obiektów
do ciepła systemowego lub gazociągu będziemy rezygnować z ogrzewania węglowego
i wymieniać źródła ciepła na ekologiczne. W 2018 roku wyłoniono 3 potencjalnych partnerów
zadania. Obecnie prowadzimy dialog techniczny oraz ekonomiczno-prawny.
Trzecim ważnym projektem realizowanym w partnerstwie jest projekt realizowany
przez Gminę Krapkowice w partnerstwie z Miastem Opole (lider) oraz sześcioma gminami
z terenu województwa opolskiego pn: „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych
w Aglomeracji Opolskiej” Projekt obejmie zbiór zadań, które przyczynią się do wzrostu
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zrównoważonej intermodalnej mobilności oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń
uciążliwych dla środowiska i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg,
w tym redukcji emisji CO2. W ramach zadania, w części realizowanej przez Gminę
Krapkowice zlecone zostanie opracowanie dokumentacji, w oparciu o którą wybudowany
zostanie ciąg pieszo-rowerowy łączący Halę Widowiskowo-Sportową im. Władysława
Piechoty z osiedlem XXX-lecia w Krapkowicach wraz z dwoma stanowiskami park&bike&ride
oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wykonane zostanie: oświetlenie terenu; zainstalowane
zostaną wiaty, tablice informacyjne oraz obiekty małej architektury. Szacowana wartość
zadania to 1 303 028,00 zł, z czego dofinasowanie z RPO WO 2014 -2020 wynosi 859 998,48
zł (85 %). Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2019-2020.

VIII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA
ORGANIZACJA URZĘDU I ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWE
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach stanowi aparat pomocniczy Burmistrza Krapkowic,
przy pomocy którego Burmistrz Krapkowic realizuje zadania wynikające z przepisów prawa
oraz uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Krapkowicach.
Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania
spoczywających na Gminie:
1) zadań własnych;
2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
3) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie zawartych
porozumień z organami tej administracji;
4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego;
5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego
zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego, które nie zostały powierzone
gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym
podmiotom na podstawie umów.
Burmistrz Krapkowic jako organ wykonawczy (wraz z podległymi mu pracownikami) działał
w oparciu o plan pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2018 rok oraz zajmował się
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istotnymi dla gminy sprawami i problemami, w szczególności czuwał nad zapewnieniem
prawidłowej polityki finansowej gminy, w tym realizacji budżetu.
Ponadto wiele miejsca zajmowało zapewnienie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych,
gospodarowanie mieniem komunalnym, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek
oświatowych oraz opieki i pomocy społecznej, a także działalności organizacyjnej Urzędu,
prowadzenie działań kontrolnych oraz udoskonalających.
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – Burmistrz Krapkowice podjął ogółem 325
Zarządzeń, w tym 237 jako organ gminy oraz 88 jako kierownik jednostki.
Wszystkie zarządzenia zostały przekazane do realizacji odpowiednim komórkom
organizacyjnym Urzędu oraz gminnym jednostkom organizacyjnym.
Poniżej przedstawiono zestawienie podejmowanych decyzji.
W 2018 roku wydano 12 676 decyzji administracyjnych w zakresie :
Lp. Decyzje administracyjne

1 Warunki zabudowy i inwestycji celu publicznego
2 Zjazdy

Liczba
wydanych
decyzji

101
7

3 Uzgodnienia sieci i przyłączeń, zajęcie pasa, inne

263

4 Stypendia szkolne

241

5 Zasiłki szkolne
Dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych
6 pracowników
7 Nadanie stopnia awansu zawodowego

13
24
3

8 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia)

689

9 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)

121

10 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (zgony)
11 Wydanie decyzji administracyjnych (decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk)
12 Meldunki

262
14
91

13 Dowody
14 Sprawy wojskowe

42

15 Imprezy masowe

2

16 Podział nieruchomości
17 Rozgraniczenie nieruchomości

3

32
3

18 Opłata adiacencka
Nałożenie kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie kwartalnego sprawozdania
19 za odbiór nieczystości ciekłych
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
20 ciekłych
21 Wygaśnięcie zobowiązania z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
O umorzeniu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za
22 gospodarowanie odpadami komunalnymi

10

23 Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

30

2
1
11
2

24 O środowiskowych uwarunkowaniach

5

25 Na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

1

40

26 Ustalenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
27 Sprawy podatkowe

1
10 201

28 Zwrotu podatku akcyzowego

249

29 Zezwolenia na alkohol, rezygnacje

92

30 Założenie działalności gospodarczej

79

31 Zakończenie działalności gospodarczej

81

Ogółem

Zestawienie liczbowe załatwionych spraw.

Lp. Działania urzędu zgodnie z instrukcją kancelaryjną

12 676
Liczba
działań

1 Pisma wpływające do urzędu w systemie PROTON

16 172

2 Założone sprawy w systemie PROTON

14 698

3 Załatwione pisma w systemie PROTON

14 523

4 Udzielone odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej

95

5 Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne

11

6 Faktury, które wpłynęły do urzędu o dokonanie płatności
7 Wystawione faktury

3 379
720

8 Skargi i wnioski załatwione bezpośrednio

2

9 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia wg właściwości

1

10 Petycje

5

Działalność kontrolna Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
Łącznie Wydziały i Biura UMiG w Krapkowicach w roku 2018 przeprowadziły 390 różnego
rodzaju kontroli i przeglądów.
Tematyka kontroli obejmowała zagadnienia finansowe oraz realizację zadań przez Wydziały
UMiG, jednostki organizacyjne gminy, instytucje i organizacje w ramach otrzymanych dotacji
oraz osoby fizyczne (podatnicy).
W roku 2018 kontrole (problemowe i doraźne) przeprowadzone zostały przez:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych przeprowadził 11 kontroli na podstawie otrzymanych
informacji o zmianach geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz poprzez
sprawdzanie składanych deklaracji i informacji podatkowych dokonano oględzin stanu
faktycznego w siedzibie podatnika.
Wydział Oświaty, Kultury przeprowadził 42 przeglądy i kontroli w placówkach oświatowych
gminy Krapkowice oraz szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia i żłobki zarejestrowane
na terenie gminy Krapkowice obejmujące: prawidłowość przekazywania danych do SIO
wg. stanu na dn. 30-09-2017 r., stan bhp w kotłowniach, stan bhp urządzeń technicznych
w obiektach oświatowych, przeglądy stanu bezpieczeństwa urządzeń sportowych, boisk,
placów zabaw oraz terenów wokół szkół i przedszkoli, kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy, przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadził 155 kontroli.
Kontrole obejmowały następujące zagadnienia:
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− postępowania z odpadami komunalnymi wytworzonymi na nieruchomościach
niezamieszkałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
− kontrole właścicieli nieruchomości pod względem posiadania umowy i rachunków na
korzystanie z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,
− kontrole pól uprawnych pod względem występowania nielegalnych plantacji upraw
maku lub konopi włóknistych,
− kontrole poprawności wykonania umów na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy
Krapkowice na realizację inwestycji polegającej na wymianie węglowego źródła
ogrzewania na ekologiczne.
Wydział Budżetowo-Finansowy w ramach swoich zadań dokonuje czynności kontrolnych
dokumentów wpływających do Wydziału przede wszystkim pod względem
formalno-rachunkowym. Składane dokumenty są weryfikowane też przez pracowników na
poszczególnych stanowisk ewidencjonujących operacje finansowe, kontrolą objęto:
− kontrole rachunkowe sprawozdań kwartalnych OPS,
− kontrole rachunkowe rozliczenia udzielonych dotacji Gminie Kędzierzyn-Koźle,
Zabierzów i Gogolin oraz dotacji Województwa Opolskiego.
Przeprowadzono 5 kontroli oraz liczne przeglądy i weryfikacje dokumentacji finansowej.
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki - przeprowadzono 2 kontrole:
− kontrola prowadzenia spraw w zakresie wydawania upoważnień do przetwarzania
danych osobowych (99 upoważnień);
− kontrola prowadzenia spraw w zakresie zwrotnej pomocy mieszkaniowej dla
pracowników.
Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadził 3 kontrole obejmujące :
− kontrola wykonania toalet w budynku remizy OSP Dąbrówka Górna,
− kontrola modernizacji toalet w budynku remizy OSP Steblów,
− kontrola przebiegu inwestycji budowy garaży z zapleczem socjalnym OSP Rogów
Opolski.
Wydział Komenda Straży Miejskiej przeprowadziła 165 kontroli obejmujących:
− kontrole realizacji obowiązku przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy
Krapkowice, skontrolowano 88 różnych podmiotów,
− kontrole dotyczące podejrzenia termicznego spalania odpadów w piecu, skontrolowano
77 obiektów.
Biuro Rady Miejskiej przeprowadziło 1 kontrole obejmującą:
Przestrzeganie zasad przygotowywania projektów uchwał z zakresu budżetu i finansów.
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli przeprowadzono 5 kontroli obejmujących:
− kontrole dotyczące wykorzystania dotacji na opiekę nad dziećmi do 3 lat w żłobkach
zarejestrowanych na terenie gminy Krapkowice
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− kontrole dotyczące wykorzystania przez stowarzyszenie dotacji na prowadzenie szkoły
podstawowej.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przeprowadzono 1 kontrolę obejmującą:
Kontrola dotycząca prawidłowości prowadzenia dokumentacji spółki w ramach
nadzoru właścicielskiego.
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
Administracyjnie Gmina składa się z miasta Krapkowice i jedenastu sołectw: Dąbrówka
Górna, Gwoździce, Kórnica, Rogów Opolski, Pietna, Steblów, Żużela, Borek, Nowy Dwór
Prudnicki, Żywocice, Ściborowice o zróżnicowanym obszarze i zaludnieniu.
Informacje na temat działalności sołectw (jednostki OSP, Odnowa Wsi, oświata i inne)
znajdują się w wielu punktach niniejszego raportu.
Poniżej przedstawiono informację dotycząca wykorzystania środków funduszu
sołeckiego w Gminie Krapkowice w roku 2018 roku. Sołectwom w Gminie Krapkowice została
wydzielona z budżetu kwota 249.260,- zł, z czego wykorzystana została łącznie kwota
229.208,52 co stanowi wykonanie na poziomie 91,96% planu pierwotnego.
Sołectwo Borek miało przyznaną kwotę 9.773,- zł z czego wykorzystano 9.772,34 zł. Kierunki
wydatków to:
− utrzymanie terenów zielonych –3.500,- zł;
− działalność społeczno-kulturalną tj. Dzień Dziecka i paczki mikołajkowe – 1.272,34 zł;
− zakup wyposażenia placu zabaw w kwocie – 5.000,- zł.
Gmina ze swoich środków dołożyła do doposażenia placu zabaw kwotę 2.382,- zł.
Sołectwo Dąbrówka Górna miało do dyspozycji kwotę 31.528,- zł z czego wykorzystało
kwotę 31.523,66 zł. Do kierunków wydatków funduszu sołectwa należą:
− utrzymanie terenów zielonych (zakup kwiatów, krzewów, ziemi, zakup paliwa do
koszenia, czyszczenie stawu) – 6.999,07 zł;
− utrzymanie obiektów na terenie wsi (zakup farb, materiałów elektrycznych, zużycie
energii elektrycznej, opłata za ścieki i odbiór odpadów komunalnych) –10.026,26 zł;
− podtrzymywanie tradycji kulturowych wsi (bal karnawałowy, paczki mikołajkowe,
szycie strojów regionalnych, dożynki wiejskie) – 6.998,33 zł
− zagospodarowanie terenów nad stawem – Dom Rybaka – ocieplenie – 7.500,- zł.
Sołectwo Gwoździce dysponowało kwotą 19.863,-zł z czego wykorzystano 19.854,23 zł.
Kierunki wydatków to:
− utrzymanie terenów zielonych – 2.993,84 zł;
− działalność kulturalna (organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka) – 2.997,39 zł;
− zakup ławek i stołów oraz farb do malowania korytarza Sali wiejskiej – 2.863,- zł;
− zakup wyposażenia dla OSP – 1.000,-zł;
− remont dróg gminnych ul. Leśna i Boczna w Gwoździcach – 10.000,-zł Dodatkowo
Gmina wydała na te dwie inwestycji łącznie 89.488,90 zł.
Sołectwo Kórnica miało do dyspozycji 27.177,- zł a wydatkowano 19.863,97zł. Kierunki
wydatków to:
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− utrzymanie terenów zielonych (koszenie, paliwo, żyłka do kosiarki, kwiaty) –
3.224,03 zł;
− zakupiono artykuły malarskie do malowania szatni OSP – 2.806,91 zł;
− utrzymanie WDK (zakup węgla, energia elektryczna, wywóz odpadów komunalnych,
zużycie wody, przeglądy sprzętu p.poż.) – 1.927,13 zł;
− kultura i integracja (dożynki wiejskie, aktywizacja mieszkańców) –5.500,-zł;
− promocja wsi, wydruk książek – 2.980,01 zł;
− wyposażenie kuchni ZŚKW – 425,90 zł;
− zakup materiałów energetycznych do szatni LZS – 2.999,99 zł
Nie wykonano zadania związanego z odwodnieniem ul. Głównej w Kórnicy. Zadanie
zaplanowane na rok bieżący – płatne z budżetu Gminy – bez środków funduszu sołeckiego.
Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki dysponowało kwotą 10.436,- zł, a wykorzystało kwotę
10.427,67zł, które zostały wydane na:
− zakup opału do Sali wiejskiej – 1.998,05 zł;
− remont Sali wiejskiej (artykuły hydrauliczne, zakup elementów oświetlenia) –
5.669,62 zł.
Sołectwo Pietna miało do dyspozycji 18.002,-zł a wykorzystało 7.561,52 zł. Główne wydatki
były poniesione na:
− utrzymanie Sali wiejskiej (czynsz i użyczenie, energia elektryczna, zużycie wody) –
6.568,08zł;
− utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej napędowy, kwiaty) – 993, 44zł.
Nie wykonano 3 zadań: zakupu wyposażenia sali spotkań, zakup urządzeń siłowni na placu
wiejskim oraz nie dokonano zakupu wyposażenia sprzętu dla OSP Pietna.
Sołectwo Rogów Opolski miało do dyspozycji 26.862,-zł a wykorzystało 26.526,69 zł.
Kierunki wydatków to:
− utrzymanie terenów zielonych (koszenie, paliwo, olej, części do kosiarki) –
4.228,92zł;
− działalność kulturalna – (bal karnawałowy, babski comber, dożynki wiejskie) –
7.499,32 zł;
− montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw – 9.862,- Gmina dołożyła ze środków
własnych kwotę 12.638,-;
− utrzymanie obiektów gminnych (zakup węgla, środków czystości, zużycie energii
elektrycznej, wody, odbiór odpadów komunalnych) – 3.936,45zł;
− doposażenie OSP Rogów Opolski– 1.000,-.
Sołectwo Steblów miało do dyspozycji 31.528,-zł a wykorzystało 31.479,05 zł. Główne
wydatki były na:
− oświetlenie boiska do siatkówki – 12.000,-;
− utrzymanie terenów zielonych – 6.999,99zł;
− działalność społeczno-kulturalno-sportowa (utrzymanie strony internetowej, zakup
notebooka, bal karnawałowy, organizacja meczy wielkanocnego, powitanie
i pożegnanie lata, spotkanie wigilijne) -10.479,06 zł;
− doposażenie OSP Steblów – 2.000,-zł.
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Sołectwo Ściborowice dysponowało kwotą 17.971,-zł z czego wykorzystano 17.957,68 zł.
Kierunki wydatków to:
− utrzymanie terenów zielonych (zakup traktorka, ziemia, paliwo, kwiaty) – 9.999,40zł;
− remont drogi rolnej – 3.000,-zł;
− usunięcie zastoisk wodnych Wesołej – 2.800,-zł;
− organizacja uroczystości (dzień dziecka, dzień ziemniaka, spotkanie mikołajkowoopłatkowe) – 2.158,28 zł.
Sołectwo Żużela miało przyznaną kwotę 24.592,- zł z czego wykorzystano 24.489,97 zł.
Kierunki wydatków to:
− utrzymanie domeny/strony internetowej – 250,-zł;
− utwardzenie dróg transportu rolnego – 4.996,55 zł;
− imprezy kulturalno-sportowe (festyn św. Urbana, spotkanie mikołajkowe) – 2.399,68
zł;
− montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw – 6.801,- zł. Gmina dofinansowała
inwestycję kwotą 43.369,00 zł;
− utrzymanie Izby Tradycji (środki czystości, energia elektryczna) – 905,27 zł;
− zakup kosiarki żyłkowej – 2.799,- zł;
− na utrzymanie terenów zielonych (zakup kwiatów, paliwa usunięcie krzewów) 6.338,47 zł.
Sołectwo Żywocice dysponowało kwotą 31.528,-zł z czego wykorzystano 29.751,74 zł.
Kierunki wydatków to:
− działalność społeczno-kulturalna (Dzień Kobiet, Józefek, dożynki gminne, biesiada,
spotkanie podożynkowe) – 15.745,65 zł;
− wyposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw – 919,94 zł;
− strona internetowa – 596,55 zł;
− utrzymanie terenów zielonych Żywocic i Ligoty Krapkowickiej – 3.979,64 zł;
− utrzymanie boiska sportowego – 999,96 zł;
− zakup termosów na imprezy okolicznościowe – 510,- zł;
− remont konnej pompy strażackiej – 5.000,-zł;
− zakup sprzętu dla OSP – 2.000,-zł.
OŚWIATA
Gmina Krapkowice jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych
i 8 placówek przedszkolnych. Zgodnie z art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań
organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1)
2)
3)

zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie;
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4)
5)

zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej
i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny
do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczoprofilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań
statutowych.

Przedszkola
Liczba dzieci i oddziałów w placówkach przedszkolnych w 2018 r.
Jednostka
sprawozdawcza

Liczba
miejsc

Grupy
najmłodsze
(2,5-3 lat)

Grupy
maluchów
(3-4 lat)

Średniaki
(4-5 lat)

Starszaki
(5-6 lat)

Razem

PP 1 w
Krapkowicach

100

25

25

50

100

4

1

1

2

4

PP 2 z
Krapkowicach

160

25

50

45

40

160

7

1

2

2

2

7

PP 6 w
Krapkowicach

125

25

25

25

50

125

5

1

1

1

2

5

PP 8 w
Krapkowicach

125

25

25

50

25

125

5

1

1

2

1

5

PP w
Żywocicach

75

25

15

25

65

3

1

1

1

3

ZSP 3 w
Rogowie Op.

75

45

45

3

3

3

ZSP 4 w
Krapkowicach

100

25

25

25

25

100

4

1

1

1

1

4

50

25

25

50

2

1

1

2

ZSP w Kórnicy
Razem liczba
uczniów

810

100

200

230

240

770

Razem liczba
oddziałów

33

4

8

11

10

33

25

25

21

24

23,33

Średnia liczba
uczniów

SZKOŁY PODSTAWOWE
Liczba dzieci i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018:
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Rok szkolny 2017/2018
Jednostka

oświatowa

Klasa I Klasa II

Klasa
III

Klasa
IV

Klasa V

Klasa
VI

Klasa
VII

Razem

PSSP 5
w Krapkowicach

36

16

71

62

46

54

52

337

2

1

4

3

2

2

2

16

PSP 1
w Krapkowicach

37

10

85

64

61

53

48

358

2

1

4

3

3

3

2

18

6

13

31

14

22

17

103

1

1

2

1

1

1

7

PSP w Żywocicach

ZSP 3 w Rogowie
Opolskim

14

7

24

21

15

16

11

108

1

1

1

1

1

1

1

7

ZSP 4
w Krapkowicach

29

17

54

43

41

19

32

235

2

1

3

2

2

1

2

13

6

8

11

25

14

8

13

85

1

1

1

1

1

1

1

7

128

58

258

246

191

172

173

1226

Razem liczba oddziałów

9

5

14

12

10

9

9

68

Średnia liczba uczniów

14

12

18

21

19

19

19

18

ZSP w Kórnicy

Razem liczba uczniów

Liczba dzieci i oddziałów w szkole podstawowej stowarzyszeniowej w roku szkolnym
2017/2018:
Jednostka

Klasa I

Klasa II

Klasa
III

Klasa
IV

Klasa V

Klasa
VI

Klasa
VII

Razem

8

5

10

11

5

8

6

53

1

1

1

1

1

1

1

7

SPSP
w Steblowie

Liczba dzieci i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019:
Rok szkolny 2018/2019
Jednostka
oświatowa

Klasa
I

Klasa II

Klasa
III

Klasa
IV

Klasa
V

Klasa
VI

Klasa
VII

Klasa
VIII

Razem

PSSP 5 w
Krapkowicach

50

37

18

68

57

42

52

49

373

2

2

1

3

3

2

2

2

17

PSP 1 w
Krapkowicach

53

43

11

84

65

64

53

48

421

3

2

1

4

3

3

3

2

21

47

PSP w
Żywocicach

18

5

14

32

15

22

18

124

1

1

1

2

1

1

1

8

ZSP 3 w Rogowie
Op.

16

15

7

25

21

16

15

8

123

1

1

1

1

1

1

1

1

8

ZSP 4 w
Krapkowicach

35

31

21

54

44

44

19

36

284

2

2

1

3

2

2

1

2

15

14

3

10

12

21

10

8

15

93

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Razem liczba
uczniów

186

134

67

257

240

191

169

174

1418

Razem liczba
oddziałów

10

9

5

13

12

10

9

9

77

Średnia liczba
uczniów

19

15

13

20

20

19

19

19

18

ZSP w Kórnicy

Liczba dzieci i oddziałów w szkole podstawowej stowarzyszeniowej w roku szkolnym
2018/2019:
Jednostka

Klasa I

Klasa II

Klasa
III

Klasa
IV

Klasa V

Klasa
VI

Klasa
VII

Klasa
VIII

Razem

SPSP w
Steblowie

12

8

5

10

12

5

9

5

66

1

1

1

1

1

1

1

1

7

KLASY GIMNAZJALNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W roku 2018 w okresie od stycznia do czerwca 314 uczniów uczęszczało do 14
oddziałów gimnazjalnych, natomiast od 1 września 2018 r. w związku z wygaszaniem
gimnazjów do 7 oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 152 uczniów

Liczba dzieci i oddziałów w klasach gimnazjalnych w 2018 r.:
Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Jednostka oświatowa

Klasy gimnazjalne w
PSSP Nr 5 w
Krapkowicach

Klasy II

Klasy III

Razem

Klasy III

Razem

59

29

88

59

59

3

1

4

3

3

93

133

226

93

93
48

Klasy gimnazjalne w
PSP Nr 1 w
Krapkowicach

4

6

10

4

4

Razem liczba uczniów

152

162

314

152

152

7

7

14

7

7

Razem liczba
oddziałów

Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna
Zatrudnienie nauczycieli:

Placówka

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec 2018 r.

wrzesień 2018 r.

Liczba
nauczy- cieli

Liczba
etatów

PSSP 5 w Krapkowicach

48

51,48

46

53,16

PSP 1 w Krapkowicach

58

66,48

55

64,43

ZSP 4 w Krapkowicach

34

33,92

39

39,56

ZSP w Kórnicy

19

15,48

20

17,64

ZSP3 w Rogów Op.

21

18,67

29

22,30

PSP w Żywocicach

20

13,61

20

16,34

PP 1 w Krapkowicach

11

7,78

11

7,76

Placówka

Liczba
Liczba etatów
nauczy- cieli

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec 2018 r.

wrzesień 2018 r.

Liczba
nauczycieli

Liczba etatów

Liczba
Liczba etatów
nauczycieli

PP 2 w Krapkowicach

19

19,13

20

21,54

PP 6 w Krapkowicach

11

9,94

11

10,30

PP 8 w Krapkowicach

11

10,15

11

10,18

PP w Żywocicach

10

6,48

8

6,85

Razem

262

253,12

270

270,06

SPSP w Steblowie

18

10,33

18

12,09

Razem

280

263,45

288

282,15

Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych:
Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019
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Placówka

Liczba
pracowników

Liczba
etatów

Liczba
pracowników

Liczba
etatów

PSSP 5 w Krapkowicach

16

13,01

18

13,09

PSP 1 w Krapkowicach

27

22,25

24

21,75

ZSP 4 w Krapkowicach

19

14,55

18

15,55

ZSP w Kórnicy

9

8,26

9

7,97

ZSP3 w Rogów Op.

14

11,18

14

10,92

PSP w Żywocicach

10

6,75

8

6,70

PP 1 w Krapkowicach

8

6,36

9

6,98

PP 2 w Krapkowicach

15

12,03

15

12,53

PP 6 w Krapkowicach

10

9,25

10

9,50

PP 8 w Krapkowicach

9

8,50

9

8,50

PP w Żywocicach

8

6,00

8

6,00

145

118,14

142

119,49

3

1,50

2

1,50

148

119,64

144

120,99

16

16,00

16

16,00

164

135,64

160

136,99

Razem
SPSP w Steblowie
Razem
GCUW w Krapkowicach

Razem

BAZA LOKALOWA
Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2018/2019:
Pomieszczenia ( ilość)
Placówki
oświatowe

Pracownie

Biblioteki

Sale /
hale
gimnast.

Świetlice

Kuchnia /
stołówka/
jadalnia

2

3

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

0

2

2

0

2

Sale
lekcyjne

komputerowe

językowe

38

3

1

Krapkowice

22

2

0

ZSP Nr 4
Krapkowice **

8

1

ZSP Nr 3
Rogów Op. ***

8+ 4 PP

2

PSP Nr 1
Krapkowice *
PSSP Nr 5

50

ZSP
****

8

1

0

1

1

0

1

PSP Żywocice

7

1

0

1

0

1

1

SPSP Steblów

8

1

0

1

1

0

1-jadalnia

Razem szkoły

102

11

5

9

9

5

8

PP Nr 1
Krapkowice

4

0

0

0

0

0

2

PP Nr 2
Krapkowice

7

0

0

0

0

0

1

PP Nr 6
Krapkowice

5

0

0

0

0

0

1

PP Nr 8
Krapkowice

5

0

0

0

0

0

1

PP Żywocice z
oddziałami w
Żużeli

3

0

0

1

0

0

2

Razem
przedszkola

24

0

0

1

0

0

7

Razem placówki

126

11

5

10

9

5

15

Kórnica

* Placówka funkcjonuje w dwóch budynkach: przy ul. Szkolnej 3 oraz ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach
** Placówka funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach
*** Placówka funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim
**** Placówka funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kórnicy

Liczba boisk szkolnych i urządzeń na placach zabaw:
Placówka

Rodzaj boiska

Liczba
urządzeń

PSSP Nr 5
w Krapkowicach

Kompleks boisk wielofunkcyjnych
składający się z boiska do piłki ręcznej,
siatkówki, koszykówki i do piłki nożnej

1

Skocznia do skoku w dal

1

Rzutnia do pchnięcia

1

Bieżnia

1

Miasteczko ruchu drogowego

1

Plac zabaw

1

Boisko do gry w piłkę nożną

2

Boisko do gry w piłkę koszykową

2

Boisko do gry w piłkę siatkową

2

Plac zabaw

1

PSP Nr 1
w Krapkowicach
ul. Szkolna 3

51

Kompleks boisk wielofunkcyjnych
składający się z boiska do piłki ręcznej,
siatkówki, koszykówki i do piłki nożnej

1

Skocznia do skoku w dal

1

Rzutnia do pchnięcia

1

Bieżnia

1

Boisko do gry w piłkę nożną

1

Boisko do gry w piłkę ręczną

1

Bieżnia prosta

1

Bieżnia okólna

1

Skocznia do skoku w dal

1

Plac zabaw

2

Boisko do gry w piłkę nożną

1

Boisko do gry w piłkę koszykową

1

Bieżnia prosta

1

Skocznia do skoku w dal

0

Plac zabaw

1

Placówka

Rodzaj boiska

Liczba
urządzeń

ZSP Nr 3
w Rogowie Op.

Boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę

1

Plac zabaw

3

PSP
w Żywocicach

Boisko uniwersalne

1

Bieżnia prosta

1

Skocznia do skoku w dal

1

Boisko uniwersalne

1

Boisko do gry w piłkę koszykową

1

Bieżnia prosta

1

Skocznia do skoku w dal

1

Plac zabaw

1

PP 1 w Krapkowicach

Plac zabaw

2

PP 2w Krapkowicach

Plac zabaw

1

PP 6w Krapkowicach

Plac zabaw

1

PP 8w Krapkowicach

Plac zabaw

1

PSP Nr 1
w Krapkowicach
ul. Kwiatowa 7

ZSP 4
w Krapkowicach

ZSP
w Kórnicy

SPSP
w Steblowie

52

PP w Żywocicach

Plac zabaw

2

KOSZTY KSZTAŁCENIA w 2018 r.
Koszt kształcenia ucznia w gminie Krapkowice w 2018 roku
Zwrot kosztów wg rocznego sprawozdania
RB-27S za 2018 rok

Koszty z
Ogółem
budżetu
wydatki
wg
rocznego
wg sprawozd.
Obsługa
finansowa spraw. RB
RB-28S
Wpłaty
28-S
szkół i
za rok 2018
Wpłaty z
Opłata
rodziców
Razem
przedszkoli za 2018
(bez dowozów
OPS za
stała za
za
(kol.3+4+5)
i obsługi
rok
wyżywienie
przedszkole
wyżywienie
finansowej)
(kol.26+7)

Placówki
oświatowe

1
PSP Nr 1
Krapkowice

2

w tym: PSP

6 344 649

3

4

15 697

5

123 331

6

0

7

139 028

8

245 331

6 450 952

Gim
PSSP Nr 5
Krapkowice
w tym: PSP

4 529 933

14 564

107 855

0

122 419

185 098

4 592 612

Gim
ZSP Nr 4
Krapkowice

Liczba uczniów wg
SIO

Roczny
koszt
w
przel.
na
Stan Stan
Liczba
1
3130średnio- ucznia
0309roczna (kol. 8
2018 2018
/ 11)
9

10

11

582

510

558

364

420

383

218

90

175

416

432

421

328

373

343

88

59

78

11 561

10 909

3 414 263

2 325

181 915

26 776

211 016

156 959

3 360 206

347

378

357

9 412

2 812 802

2 261

106 618

0

108 879

113 432

2 817 355

247

281

258

10 920

601 461

64

75 297

26 776

102 137

43 527

542 851

100

97

99

5 483

2 018 659

1 791

47 430

8 599

57 820

74 303

2 035 142

164

180

169

12 042

1 569 539

521

11 553

0

12 074

50 122

1 607 587

110

122

114

14 102

449 120

1 270

35 877

8 599

45 746

24 181

427 555

54

58

55

7 774

1 646 768

3 153

48 023

3 239

54 415

58 915

1 651 268

130

142

134

12 323

930 943

2 592

26 789

0

29 381

36 932

938 494

80

92

84

11 173

715 825

561

21 234

3 239

25 034

21 983

712 774

50

50

50

14 255

PSP Żywocice

1 572 987

4 694

44 313

0

49 007

48 802

1 572 782

105

124

111

14 169

Razem szkoły i
zespoły s-p

19 527 259

42 224

552 867

38 614

633 705

769 409

19 662
962

1
744

1
766

1 750

11 236

879 325

0

0

0

0

0

879 325

52

66

57

15 427

879 325

0

0

0

0

0

879 325

52

66

57

15 427

976 085

2 903

76 677

27 224

106 804

43 966

913 247

100

100

100

9 132

2 085 829

4 556

99 475

41 853

145 884

71 225

2 011 170

165

156

162

12 415

1 314 565

3 420

81 393

36 952

121 765

54 958

1 247 758

125

125

125

9 982

1 183 518

8 306

79 895

37 348

125 549

54 958

1 112 927

125

124

125

8 903

774 707

663

55 731

14 274

70 668

29 457

733 496

68

66

67

10 948

6 334 704

19 848

393 171

157 651

570 670

254 564

6 018 598

583

571

579

10 395

w tym: PSP
PP
ZSP Nr 3 Rogów
Op.
w tym: PSP
PP
ZSP Kórnica
w tym: PSP
PP

SPSP Steblów
Razem szkoły
stowarzyszeniowe
PP Nr 1
Krapkowice
PP Nr 2
Krapkowice
PP Nr 6
Krapkowice
PP Nr 8
Krapkowice
PP Żywocice
Razem
przedszkola
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Razem placówki

26 741 288

Dowozy uczniów

500 915,00

Ogółem

27 242
203,00

62 072

946 038

196 265

1 204 375

1 023 973

26 560
886

2
379

2
403

2 386

439,66
obsługa
finans. na
1 ucznia

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Miejsko-Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018
W czerwcu 2018 roku Burmistrz Krapkowic wyróżnił laureatów i finalistów
wojewódzkich konkursów przedmiotowych, uczniów, którzy osiągnęli w gminie najwyższe
wyniki na zewnętrznych egzaminach kompetencyjnych, uczniów z najwyższymi wynikami
w nauce oraz najlepszych sportowców zdobywców złotych, srebrnych i brązowych medali
w finałach wojewódzkich zawodów sportowych za rok szkolny 2017/2018.
Osiągniecia szkół w konkursów przedmiotowych oraz osiągnięcia w nauce
Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach:
Ogółem wyróżnionych 11 uczniów, w tym:
− Laureaci Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej "Żak 2018" – 3 uczniów
− Wysoki wynik z egzaminu gimnazjalnego - 3 uczniów
− Wysoka średnia ocen - 9 uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1w Krapkowicach:
Ogółem wyróżnionych 32 uczniów, w tym:
− Laureaci Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej Gimnazjalista 2018 – 3 uczniów
− Finaliści Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej Gimnazjalista 2018 – 5 uczniów
− Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego – 2 uczniów
− Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego – 1 uczeń
− Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego – 2 uczniów
− Laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego – 1 uczeń
− Finalista Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego – 1 uczeń
− Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego – 1 uczeń
− Wysoki wynik z egzaminu gimnazjalnego - 10 uczniów
− Wysoka średnia ocen - 3 uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach:
Ogółem wyróżnionych 12 uczniów, w tym:
− Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Historycznego – 2 uczniów
− Laureaci Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej "Żak 2018" – 2 uczniów
− Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego – 2 uczniów
− Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego – 1 uczeń
− Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – 1 uczeń
− Wysoka średnia ocen - 30 uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy
− Wysoka średnia ocen - 1 uczeń
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie Opolskim:
Ogółem wyróżnionych 2 uczniów, w tym:
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− Laureat Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej "Żak 2018" – 1 uczeń
− Wysoka średnia ocen - 2 uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach
Ogółem wyróżnionych 3 uczniów, w tym:
− Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego – 1 uczeń
− Wysoka średnia ocen - 3 uczniów
Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Steblowie
Ogółem wyróżnionych 2 uczniów, w tym:
− Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego – 1 uczeń
− Wysoka średnia ocen - 2 uczniów
Najlepsze wyniki sportowe w roku szkolnym 2017/2018
Finały wojewódzkie:
PSP N r 1 w Krapkowicach
1 miejsce - halowa piłka nożna dziewczyn ( Igrzyska Młodzieży Szkolnej )
1 miejsce - gry i zabawy chłopców „Mały Olimpijczyk” ( Igrzyska Dzieci )
2 miejsce - indywidualne biegi przełajowe ( Igrzyska Dzieci )
2 miejsce - sztafetowe biegi przełajowe ( Igrzyska Młodzieży Szkolnej )
3 miejsce - indywidualne biegi przełajowe ( Igrzyska Młodzieży Szkolnej )
3 miejsce - 600 m ( Igrzyska Młodzieży Szkolnej )
3 miejsce - skok wzwyż ( Igrzyska Młodzieży Szkolnej )
3 miejsce - pływanie 50 m stylem grzbietowym ( Igrzyska Dzieci )
PSSP Nr 5 w Krapkowicach
1 miejsce - halowa piłka nożna chłopców ( Igrzyska Dzieci )
1 miejsce - skok w dal ( Igrzyska Dzieci )
1 miejsce - czwórbój lekkoatletyczny indywidualnie ( Igrzyska Dzieci )
1 miejsce - wędkarstwo spławikowe drużynowe ( Igrzyska Dzieci )
2 miejsce - mini piłka nożna chłopców ( Igrzyska Dzieci )
2 miejsce - rzut piłeczką palantową ( Igrzyska Dzieci )
2 miejsce - bieg na 100 m ( Igrzyska Dzieci )
2 miejsce - bieg na 500 m ( Igrzyska Dzieci )
2 miejsce - wędkarstwo spławikowe indywidualne ( Igrzyska Dzieci )
2 miejsce - czwórbój lekkoatletyczny drużynowo ( Igrzyska Dzieci )
3 miejsce - piłka ręczna dziewczyn ( Igrzyska Młodzieży Szkolnej )
3 miejsce - wędkarstwo spławikowe drużynowo ( Igrzyska Dzieci )
3 miejsce - wędkarstwo spławikowe indywidualne ( Igrzyska Dzieci )
3 miejsce - mini piłka ręczna dziewczyn „Opolskie Orliki”
3 miejsce - mini piłka ręczna chłopców „Opolskie Orliki”
3 miejsce - unihokej chłopców ( Igrzyska Dzieci )
PSP-4 w Krapkowicach
1 miejsce - tenis stołowy drużynowo ( Igrzyska Młodzieży Szkolnej )
Klasyfikacja końcowa szkolnej ligi pływackiej sezon 2017-2018
Chłopcy klasyfikacja generalna (styl dowolny) kl. I-II
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1 . PSP Nr 4 w Krapkowicach
2 . PSSP Nr 5 w Krapkowicach
3 . PSP Nr 1 w Krapkowicach
Dziewczyny klasyfikacja generalna (styl dowolny) kl. I-II
1 . PSP Nr 1 w Krapkowicach
2 . PSP Nr 4 w Krapkowicach
3 . PSP Nr 4 w Krapkowicach
Chłopcy klasyfikacja generalna (styl dowolny-grzbiet) kl. III-IV
1 . PSP Nr 1 w Krapkowicach
2 . PSSP Nr 5 w Krapkowicach
3 . PSP Nr 4 w Krapkowicach
Dziewczyny klasyfikacja generalna (styl dowolny-grzbiet) kl. III-IV
1 . PSP Nr 1 w Krapkowicach
2 . PSP Nr 1 w Krapkowicach
3 . PSSP Nr 5 w Krapkowicach
Chłopcy generalna klasyfikacja generalna ( styl dowolny-grzbiet-klasyk) kl. V-VI
1 . PSP Nr 1 w Krapkowicach
2 . PSSP Nr 5 w Krapkowicach
3 . PSP Nr 1 w Krapkowicach
Dziewczyny klasyfikacja generalna ( styl dowolny-grzbiet-klasyk) kl. V-VI
1 . PSSP Nr 5 w Krapkowicach
2 . SPSP w Steblowie
3 . PSP Nr 1 w Krapkowicach
Sprawozdanie z realizacji dotacji na zadania oświatowe i opiekuńcze w 2018 roku.
1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
W 2018 r. wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki
szkolne) wyniosły 163 648,16 zł. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu w wysokości 130 918,53 zł stanowiła 80% poniesionych kosztów. Z budżetu gminy
Krapkowice na stypendia i zasiłki szkolne przeznaczono kwotę 32 729,63 zł (20% wydatków
na stypendia i zasiłki).
1.1 Stypendia szkolne
O przyznanie stypendium szkolnego może się ubiegać uczeń szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej zamieszkały na terenie gminy Krapkowice znajdujący się trudnej sytuacji
materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności wówczas,
gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Aby uczeń otrzymał stypendium
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szkolne dochód na osobę w jego rodzinie nie mógł przekraczać miesięcznie kwoty netto
528,00 zł.
W 2018 r. wydano 241 decyzji w sprawie stypendium szkolnego, 137 w I półroczu
i 104 w II półroczu. Stypendium szkolne przyznano 224 uczniom. Wydano 17 decyzji
odmownych ze względu na dochody w rodzinie przekraczające kwotę kryterium dochodowego
uprawniającą do przyznania stypendium szkolnego.
1.2.Zasiłki szkolne
W 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynęło 13 wniosków
o przyznanie zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego. Za zdarzenie losowe uznaje się, w szczególności: śmierć rodzica ucznia,
wypadek członka rodziny, wskutek którego to wypadku osoba ta jest niezdolna do świadczenia
pracy przez okres co najmniej miesiąca, utrata mienia przez rodzinę ucznia wskutek pożaru,
powodzi, klęski żywiołowej, kradzieży. W 2018 r. przyznano 13 zasiłków szkolnych.
2. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
Na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018
r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1796) zrealizowano Rządowy
program pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. W ramach programu
zrealizowano:
1) zakup podręczników do kształcenia zawodowego ogólnego dla uczniów słabowidzących,
słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy uczęszczają w roku szkolnym
2018/2019 do szkół zawodowych do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej, prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły
I stopnia oraz liceum ogólnokształcącego;
2) zakup podręczników do kształcenia zawodowego specjalnego dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających
w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej, w przypadku gdy
nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania;
3) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy.
W gminie Krapkowice z pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych skorzystało 13 uczniów. Łączny koszt dofinansowania wyniósł 2.678,40 zł.
Środki finansowe na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodziły
z dotacji celowej otrzymanej z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Dotacja celowa otrzymana w 2018 r. na wyposażenie szkół podstawowych
i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Zgodnie z rozdziałem 7 art. 54 do art. 69 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) uczniowie szkół
podstawowych i klas III dotychczasowych gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu
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do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych
do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych
w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 roku
w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 655) oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników
zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 611 i 615) szkoły prowadzone przez Gminę Krapkowice otrzymały środki finansowe na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. W roku
szkolnym 2018/2019 dotacja celowa przeznaczona została na:
a) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas II, V, VIII szkół
podstawowych;
b) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, III, IV, VI, VIII szkół
podstawowych i klas III dotychczasowych gimnazjów w związku ze zwiększoną liczbą
uczniów;
b) zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz
uczniów klas III dotychczasowych gimnazjów;
W Gminie Krapkowice 1631 uczniów skorzystało z darmowych podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Koszt udokumentowanych
wydatków poniesionych w 2018 r. wyniósł 180.878,59 zł ze środków dotacji celowej
na zapewnienie wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjów (klas dotychczasowych
gimnazjów) w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
4. Dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach programu
„Aktywna tablica”.
W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz rozwijania
kompetencji i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata
2017-2019 „Aktywna tablica” Gmina Krapkowice w 2018 r. pozyskała środki finansowe
w formie dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych do następujących szkół:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach:
- interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 65” – 2 szt.
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach:
- interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 65” – 2 szt.
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Górnej funkcjonująca w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim:
- interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 65” – 2 szt.
Wartość zadania wyniosła 48 000,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu
Wojewódzkiego w Opolu w wysokości 38 400,00 zł stanowiła 80% poniesionych kosztów.
Z budżetu Gminy Krapkowice na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna
tablica” przeznaczono kwotę 9 600,00 zł.
5. Dofinansowanie doposażenia szkół podstawowych
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Gmina Krapkowice otrzymała z budżetu państwa dodatkowe środki finansowe
w wysokości 94.900,00 zł, pochodzące z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
w tym:
1) na dofinansowanie doposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, chemii
i fizyki w wysokości 71.957,00 zł (w roku 2018 objęte dofinansowaniem zostały:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4
w Krapkowicach w wysokości 47.491,00 zł oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach
w wysokości 24.466,00 zł);
2) na dofinansowanie doposażenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krapkowicach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne do nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń;
3) na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli
w wysokości 2.943,00 zł.
6. Dofinansowanie kosztów przygotowania do wykonywania określonej pracy i nauki
zawodu
Na realizację zadania związanego z refundacją kosztów kształcenia pracowników
młodocianych w 2018 roku Gmina Krapkowice otrzymała środki w wysokości 264 045 zł.
Wnioski do gminy Krapkowice składają pracodawcy, którzy prowadzą naukę zawodu
oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Krapkowice.
W 2018 roku zwrócono pracodawcom koszty za naukę zawodu 31 uczniów, koszty
za przyuczenie do wykonywania określonej pracy – za 1 ucznia. Kwota dofinansowania
uzależniona była od okresu trwania praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z art. 122 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
za okres kształcenia wynoszący pełne 36 miesięcy pracodawca otrzymał kwotę 8 081,00 zł
na jednego ucznia, natomiast za przyuczenie ucznia do wykonywania określonej pracy
pracodawca otrzymał kwotę 254,00 zł za pełny miesiąc kształcenia ucznia.
7. Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie Krapkowice
W 2018 r. w Gminie Krapkowice funkcjonowały trzy żłobki, dysponujące następującą
liczbą miejsc:
1) Żłobek „Kraina Skrzatów”, ul. Szkolna 10 w Krapkowicach - 30 miejsc opieki,
2) Żłobek Usługi Opiekuńcze „Świat do 3 lat” Anna Gawinek, oś. Sady 1 w Krapkowicach
- 26 miejsc opieki,
3) Żłobek „Bajkowa Kraina”, ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach:
- w okresie od 01.01.2018 r. do 01.02.2018 r. - 30 miejsc opieki,
- w okresie od 02.02.2018 r. do 31.12.2018 r. - 58 miejsc opieki.
W okresie od 01.01.2018 r. do 02.02.2018 r. w Krapkowicach działał klub dziecięcy
„Bajkowa Kraina” przy ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach prowadzony przez NZOZ „Vena”
S.C. Usługi Pielęgniarskie w Krapkowicach. W klubie powstało 30 miejsc opieki.
Od dnia 02.02.2018 r. placówka zaprzestała działalności, a dzieci z klubu dziecięcego zostały
objęte opieką w żłobku „Bajkowa Kraina” w Krapkowicach.
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Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 z późn.zm.) i uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie
Gminy Krapkowice (Dz.Urz. Województwa Opolskiego z 2016 r. poz.2052, zm.: Dz.Urz.
Województwa Opolskiego z 2017 r. poz.695 i z 2018 r. poz.561 oraz poz.1867) w okresie
od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. podmioty prowadzące żłobki otrzymały z budżetu Gminy
Krapkowice dotację celową w wysokości 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką
w żłobku. W okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. podmioty prowadzące żłobki otrzymały
z budżetu gminy dotację celową w wysokości 450,00 zł miesięcznie na każde dziecko
zamieszkałe na terenie gminy Krapkowice. Łącznie w 2018 r. Gmina Krapkowice przekazała
do żłobków kwotę 507 350,00 zł.
W miesiącu styczniu 2018 r. podmiot prowadzący klub dziecięcy otrzymał z budżetu
gminy dotację celową w wysokości 300,00 zł miesięcznie każde dziecko objęte opieką
w klubie, łącznie kwotę 7 800,00 zł.
Porozumienia międzygminne w sprawie refundowaniu kosztów pobytu dzieci
w żłobkach.
W 2018 r. Gmina Krapkowice podpisała porozumienia międzygminne z sąsiednimi
gminami: Gogolin, Zdzieszowice, Strzeleczki i Walce w sprawie refundowania kosztów pobytu
dzieci zamieszkałych na obszarze tych gmin w krapkowickich żłobkach. Dzięki
porozumieniom instytucje żłobkowe w Krapkowicach otrzymały kwotę 60 350,00 zł
na dzieci będące mieszkańcami gmin, z którymi podpisano porozumienia.
Z gminą Gogolin zawarto również porozumienie w sprawie refundowania kosztów
pobytu dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Krapkowice w żłobku mieszczącym się
w Gogolinie. Łącznie w 2018 r. Gmina Krapkowice wydatkowała na ten cel kwotę 11 700 zł.
Zestawienie remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych w 2018 r.
Kwoty remontów
Nazwa placówki
oświatowej

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1
w Krapkowicach

Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych

wydatkowane
ze środków
remontowych

Naprawa instalacji elektrycznej

1 106,00

Malowanie pomieszczeń sanitarnych uczniów
oraz naprawa urządzeń sanitarnych w ubikacjach

3 723,00

Remont i konserwacja dźwigu

5 615,00

Bieżące naprawy i konserwacje

8 258,00

wydatkowane
ze środków
inwestycyjnych

Licencje komputerowe

21 996,00

Założenie instalacji internetowej (e-dziennik)

18 095,00

Razem wydatki

18 702,00

40 091,00
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Publiczna
Sportowa Szkoła
Podstawowa
Nr 5 w
Krapkowicach

Remont instalacji c.o.

2 036,00

Remont pomieszczeń w.c. na zapleczu sportowym
przy sali gimnastycznej

7 257,00

Remont instalacji elektrycznej

1 922,00

Rozbudowa systemu CCTV

1 187,00

Skucie i wykonanie nowych schodów i wykonanie
parkingu na rowery
Naprawa urządzeń klimatyzacji

10 180,00
701,00

Malowanie sal lekcyjnych w budynku szkoły

5 962,00

Zakup materiałów konserwatorskich

2 259,00

Zakup podłogi gumowej w magazynie sprzętu
sportowego

2 115,00

Razem wydatki
Remont klatki schodowej i korytarza przy kuchni

33 619,00
1 000,00

Remont kuchni (wymiana posadzki, malowanie ścian
i sufitów, remont pieca)

15 695,00

Prace remontowe w sekretariacie (m.in.: malowanie,
obudowanie kabli, wyburzanie części ściany drzwi)

1 818,00

Remont instalacji teleinformatycznej i elektrycznej

5 384,00

Remont łazienek przedszkolnych - demontaż starych
Zespół Szkolno- i montaż nowych kabin
Przedszkolny Nr 4
w Krapkowicach Remont korytarza na II piętrze budynku (wymiana
wykładziny, malowanie, wymiana tablicy rozdzielczej)
Zakup materiałów do remontów w szkole i przedszkolu

0,00

8 241,00

30 757,00
4 527,00

Utworzenie nowego pomieszczenia - świetlicy
(wymiana wykładziny, malowanie pomieszczenia,
obróbka otworów drzwiowych i okiennych, montaż
nowych okien i drzwi, modernizacja instalacji
grzewczej, ułożenie kostki przed wyjściem ze świetlicy i
wykonanie schodów zewnętrznych, wykonanie i montaż
balustrad oraz zakup materiałów potrzebnych do
utworzenia nowej świetlicy i do przepro-wadzenia
termoizolacji, zamontowanie drzwi w szkole
od strony świetlicy)

46 767,00

Utworzenie nowej sali lekcyjnej na II piętrze budynku
(roboty remontowo-budowlane przy wydzieleniu tej sali,
zmiana lokalizacji drzwi w sali komputerowej na II
piętrze, przeróbka instalacji wodnej oraz zakup
materiałów)

13 096,00

Wykonanie robót ziemnych na terenie obiektu

4 052,00

61

Projekt przebudowy budynku z częścią mieszkalną wraz
z budową schodów zewnętrznych oraz projekt
wydzielenia dodatkowej sali lekcyjnej
Razem wydatki

67 422,00

Malowanie sali lekcyjnej i pokoju nauczycielskiego
w budynku szkolno-przedszkolnym w Dąbrówce Górnej

2 681,00

Naprawa ogrodzenia w Dąbrówce Górnej

3 451,00

Wymiana bojlera i prace hydrauliczne w budynku
szkolno-przedszkolnym w Dąbrówce Górnej

Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 3
w Rogowie
Opolskim

2 673,00

Doprowadzenie wody do pracowni fizyczno-chemicznej
w Dąbrówce Górnej

2 745,00

Remont pomieszczeń gospodarczych w Dąbrówce
Górnej

1 580,00

Wykonanie chodnika i remont daszku nad wejściem do
kotłowni; otynkowanie i pomalowanie ubytków w
ścianach zewnętrznych oraz remont kominów w Rogowie
Opolskim

7 999,00

Naprawa schodów zewnętrznych przed wejściem do
budynku w Rogowie Opolskim

1 850,00

Naprawa i konserwacja sprzętu na placach zabaw

1 400,00

Naprawa i konserwacje kserokopiarek i komputerów
w Rogowie Opolskim, Dąbrówce Górnej i Gwoździcach

4 604,00

Drobne naprawy i remonty

1 800,00

Utworzenie nowej pracowni dla uczniów (wymiana
wykładziny, malowanie sali) oraz malowanie kuchni

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Żywocicach

31 713,00

3 900,00

Wykonanie nowego oświetlenia
awaryjnego/ewakuacyjnego

1 860,00

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

1 740,00

Remont placu zabaw

1 253,00

Malowanie ścian i wykonanie tynku żywicznego na
lamperii w korytarzu i klatce schodowej
Remont instalacji wodnej

0,00

11 624,00

Zakup drzwi przeciwpożarowych

Razem wydatki

71 295,00

930,00

Remont podłogi w pokoju nauczycielskim w Dąbrówce
Górnej

Razem wydatki

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Kórnicy

7 380,00

20 377,00

0,00

4 689,00
995,00
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Remont instalacji c.o. w szkole z wymianą uszkodzonych
grzejników

2 430,00

Zakup materiałów do bieżących napraw i remontów

1 024,00

Razem wydatki

Przedszkole
Publiczne Nr 1
w Krapkowicach

9 138,00

Malowanie dwóch pomieszczeń w piwnicy, klatki
schodowej oraz wejścia zewnętrznego do piwnicy

4 452,00

Ułożenie kostki na placu przed budynkiem przedszkola

4 989,00

Drobne naprawy i konserwacje

1 609,00
Razem wydatki

11 050,00

Przebudowa pomieszczenia technicznego na salę zajęć
terapeutycznych (sporządzenie projektu budowlanego,
wyburzenie ścianek, usunięcie stalowych zbiorników
oraz rur instalacji sanitarnej, wymiana okien, malowanie
pomieszczenia, wykonanie sufitu podwieszonego
oraz nowej posadzki z paneli podłogowych)
Remont sufitu w kuchni i instalacji elektrycznej
Remont sali zabaw w przedszkolu
Przedszkole
Publiczne Nr 2
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Krapkowicach

Przedszkole
Publiczne Nr 6
w Krapkowicach

0,00

0,00

37 350,00

500,00
5 535,00

Dokumentacja budowlana w zakresie inwentaryzacji
budynku przedszkola oraz wykonanie koncepcji
zabudowy wewnętrznej klatki schodowej i wykonanie
koncepcji oświetlenia awaryjnego
Remont magazynku żywieniowego

11 100,00

14 661,00

Likwidacja zacieków i malowanie pomieszczenia
w budynku przedszkola

1 276,00

Konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja ksera,
urządzeń chłodzących, przegląd gaśnic, usuwanie awarii
w budynku przedszkola

4 959,00

Zakup materiałów do bieżących napraw i remontów

2 307,00

Razem wydatki

29 238,00

Cyklinowanie parkietów w dwóch salach, demontaż
parkietu w szatni, wykonanie wylewki, ułożenie nowej
wykładziny w szatni

21 756,00

Remont szatni: malowanie ścian i sufitów (wyrównanie
nierówności, położenie gładzi i pomalowanie), zakup
i montaż lamp, obudowanie okienek i drzwi drewnem,
wykonanie progu

10 417,00

Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej

2 398,00

Wykonanie drobnych remontów, przeglądów i napraw

3 177,00

Razem wydatki

37 748,00

48 450,00

0,00
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Malowanie ścian i sufitów oraz wymiana wykładziny
podłogowej w salach zabaw dzieci

Przedszkole
Publiczne Nr 8
w Krapkowicach

37 225,00

Remont progów przy drzwiach balkonowych prowadzących z sal zabaw na tarasy, uszczelnienie parapetów
okiennych w salach przedszkolnych

1 400,00

Wymiana wewnętrznych drzwi wejściowych

4 514,00

Wykonanie drobnych remontów i napraw

1 238,00

Zakup i montaż urządzenia zabawowego Lokomotywa
na placu zabaw
Razem wydatki

Przedszkole
Publiczne
w Żywocicach

15 867,00
44 377,00

Malowanie dwóch sal przedszkolnych i wykonanie
wentylacji w budynku przedszkolnym w Żużeli

3 598,00

Remont kotłowni w budynku w Żużeli (montaż drzwi
przeciwpożarowych, naprawa kotła c.o., remont
instalacji ciepłej wody, wymiana zbiornika
wyrównawczego)

2 972,00

Wykonanie drobnych remontów i napraw

2 279,00

Razem wydatki
Ogółem wydatki remontowe i prace inwestycyjne
Łącznie

15 867,00

8 849,00

0,00

312 233,00

175 703,00

487 936,00

Od kilku lat gmina Krapkowice boryka się z problemem związanym z koniecznością
coraz większego finansowego udziału gminy w ogólnych kosztach utrzymania szkół
i przedszkoli.
Stan organizacyjny placówek oświatowych w gminie Krapkowice zapewnia bardzo
dobre warunki nauki uczniom i wychowankom przedszkoli. Uczniowie uczą się w niewielkich
oddziałach, średnia liczba uczniów w oddziałach szkół podstawowych wynosi: 19 uczniów.
W ciągu ostatnich lat nastąpiło zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych oraz wydłużony
został czas pracy przedszkoli. Uczniowie przebywają w dobrze wyposażonych, dużych
budynkach szkolnych oraz korzystają z nowoczesnej bazy sportowej.
Dbałość o bardzo dobre warunki organizacyjne szkół związana jest jednak z dużym
wysiłkiem finansowym, jaki gmina ponosi na utrzymanie oświaty. Wysiłek ten najlepiej
ilustruje fakt, iż począwszy od 2015 roku corocznie zwiększa się różnica pomiędzy
otrzymywaną z budżetu państwa subwencją oświatową i dotacją przedszkolną, a bieżącymi
kosztami utrzymania szkół i przedszkoli. Różnica ta wynosiła w roku 2015 – 8.635.494 zł,
co stanowiło 34% ogólnych kosztów ponoszonych na oświatę, w roku 2016 – 8.822.144 zł, co
stanowiło 36% kosztów, w roku 2017 – 9.135.909 zł, co stanowiło 37% kosztów, natomiast w
roku 2018 – 10.659.447 zł, co stanowiło 40% kosztów.
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Z punktu widzenia kosztów utrzymania szkół problemem w Krapkowicach jest to,
że wskutek wygaszenia gimnazjów, budynki szkolne Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Krapkowicach zaczynają być za duże w stosunku do potrzeb wynikających z warunków
demograficznych. Rosnące z roku na rok koszty utrzymania szkół i przedszkoli
oraz niewystarczająca kwota subwencji oświatowej na prowadzenie szkół, wymuszają
konieczność podjęcia w przyszłości decyzji dotyczących racjonalizacji sieci szkolnej
i dostosowania jej do warunków demograficznych oraz możliwości finansowych Gminy
Krapkowice.
POMOC SPOŁECZNA
Zadania pomocy społecznej w gminie Krapkowice realizuje Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krapkowicach.
Zadania pomocy społecznej realizuje również oraz Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krapkowicach, do zadań którego należy budowanie sieci oparcia społecznego,
przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle
psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej,
które są placówką wykonująca rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych
podopiecznych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jest gminną jednostką organizacyjną
utworzoną na podstawie Uchwały Nr X/46/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Krapkowicach z dnia 26 lutego 1990r.
Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwianie przezwyciężania trudnych
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości. Znaczny wpływ na to mieć będą także działania podejmowane w zakresie
polityki rynku pracy, ochrony zdrowia, polityki mieszkaniowej i oświatowej. W 2018 r.
w ramach zadań własnych gminy przyznano:
1. Zasiłki stałe (Dz.852 rozdział 8521)
119 osób
562.069,00 zł.
2. Zasiłki okresowe (Dz.852 rozdział 85214)
211 osób
436.322,00 zł.
3. Schronienie (Dz.852 rozdział 85214)
15 osób
91.352,00 zł.
4. Posiłek (Dz.852 rozdział 85214,85230)
450 osób
348.905,00 zł.
5. Sprawienie pogrzebu (Dz.852 rozdział 85214)
0 osób
0,00 zł.
6. Zasiłki celowe (Dz.852,rozdział 85214,85230)
464 osób
639.760,00 zł.
7. Opłata za pobyt w DPS (wykonanie faktyczne)
(Dz.852 rozdział 85202)
64 osób
1.327.162,22 zł.
8. Opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne (Dz.852 rozdział 85213)
107 osób
47.950 zł.
Analizując dane dotyczące osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej można
zauważyć, że głównym powodem przyznania pomocy w 2018r. była długotrwała lub ciężka
choroba, a także niepełnosprawność, natomiast dominującym problemem naszego kraju jak
i gminy jest proces starzejącego się społeczeństwa, co implikuje konieczność zapewnienia
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opieki seniorom, którzy ze strony rodziny są jej pozbawieni, bądź też rodzina nie jest w stanie
w odpowiedni sposób zapewnić im takiego wsparcia.
Dział Organizacji Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach zajmuje się
organizowaniem i świadczeniem pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Usługi są wykonywane w miejscu zamieszkania. Pomoc
w formie usług opiekuńczych należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym
(art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej). Pomoc skierowana jest
w pierwszej kolejności do samotnych, chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku
mieszkańców Krapkowic oraz wiosek z terenu gminy Krapkowice. Rodzaj przydzielanej
pomocy - jej zakres, forma, ilość godzin jest uzależniona od indywidualnych potrzeb chorego,
sytuacji życiowej, rodzinnej beneficjenta, ale jest również uzależniona od możliwości
wykonywania jej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
Świadczenie usług opiekuńczych ma na celu ułatwienie życia i codziennej egzystencji osobom
tego potrzebującym oraz jak najdłużej pozostawienie tej grupy społecznej w ich środowisku
domowym, rodzinnym oraz lokalnym. Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych dociera
również do osób wykluczonych społecznie, z marginesu, z problemem alkoholowym, nie
akceptowanych, żyjących często w niegodnych warunkach. Zadaniem usług opiekuńczych
oprócz wyznaczonych zakresów jest uruchomienie niekonwencjonalnych form pomocy
poprzez: pozyskiwanie ubrań, leków, środków opatrunkowych, mebli oraz zapraszanie do
współpracy ludzi dobrej woli do nieodpłatnego wykonywania drobnych napraw.
W roku 2018 pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 142 osobom.
Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczona jest również na terenie
Krapkowic i przynależnych wiosek z terenu gminy Krapkowice. Usługi specjalistyczne są
realizowane w zakresie rehabilitacji zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Ta forma pomocy
dostosowana jest do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności. Usługi te wykonują osoby z specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym. Dociera ona zarówno do osób dorosłych jak i dzieci. W tym celu Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krapkowicach zatrudnia fizjoterapeutów.
W roku 2018 z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 61
osób.
Ośrodek Pomocy Społecznej w celu zwiększenia dostępności do usług opiekuńczych od
01.04.2018r. przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Opieka 75+” 2018 z którego skorzystały 23 osoby. W ramach tego programu było udzielane
wsparcie osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej.
W roku 2019 nadal kontynuujemy udział w programie” Opieka 75+”, który swoim zakresem
obejmuje nie tylko osoby samotne, ale także osoby pozostające w rodzinach.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wychodząc naprzeciw specyficznym potrzebom
osób chorych i niepełnosprawnych realizuje zadanie zlecone gminie w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych skierowane do osób z zaburzeniami zdrowia
psychicznego. W tym celu Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która posiada
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specjalistyczne przygotowanie i doświadczenie zawodowe.
W tym celu współpracujemy z wieloma specjalistami tj.: terapeutami zajęciowymi,
psychologiem, neurologopedą, surdologopedą, fizjoterapeutą oraz specjalistami z zakresu
hipoterapii.
W tym zakresie w roku 2018 udzielono pomocy 23 osobom (11- dzieciom, 12 – dorosłym).
Dane dotyczące osób kierowanych do domów pomocy społecznej wskazują, że sukcesywnie
wzrasta koszt ich utrzymania (w roku 2017- 1.248.648,11 zł. w roku 2018 – 1.327.162,22 zł.,
przy tej samej liczbie osób 64) i stanowi znaczne, długotrwałe zobowiązanie dla gminy.
Mając na uwadze fakt, ze środowisko lokalne, miejsce zamieszkania dla ludzi starych jest
podstawowym obszarem aktywności oraz miejscem zaspakajania potrzeb niezbędne jest
podejmowanie działań na rynku lokalnym w zagospodarowaniu przestrzeni dla seniorów.
Wsparcie tych osób poprzez instytucjonalne formy pomocy takie jak np. Dom Dziennego
Pobytu w Krapkowicach wydaje się być celem równie istotnym jak usługi opiekuńcze, czy inne
formy wsparcia. Pobyt w ośrodku jest nieodpłatny. Zadaniem Domu Dziennego Pobytu jest
dążenie do poprawy stanu psychofizycznego oraz aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.
Organizowane zajęcia dostosowane są do potrzeb i wieku seniorów. Głównym problemem,
który uniemożliwia zapewnienie tej formy pomocy większej liczbie zainteresowanych są braki
lokalowe, zbyt mała powierzchnia użytkowa tej placówki.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci), karta ta ma
zasięg ogólnopolski jak też wykorzystywana jest w gminie Krapkowice. Dodatkowo jest
realizowana Opolska Karta Rodziny i Seniora (dla rodzin z dwojgiem i więcej dzieci, dla
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz dla osób powyżej 65 roku życia) - ma ona zasięg
wojewódzki – województwo opolskie, dla seniorów wykorzystywana jest także w gminie
Krapkowice. Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od
nowego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
W listopadzie 2018 r. OPS w Krapkowicach we współpracy ze Stowarzyszeniem
Krapkowickie Centrum Dobroczynności przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (EFPNP). Celem programu jest udzielenie wsparcia osobom
doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej
w formie paczek lub posiłków. W ramach programu organizowane są bezpłatne szkolenia lub
warsztaty dotyczące m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnotrawieniu żywności w celu
zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego. Z tej formy pomocy skorzystały 723
osoby. Wydano towar o wadze 25 646,90 kg, o wartości 128 859,97 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej również realizuje zadania wspierające funkcjonowanie
rodziny, wynikające z m.in.: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program
Rodzina 500+), ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - jednorazowe
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świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Ponadto od roku 2018 realizowany jest rządowy
program „Dobry Start” zgodnie z Rozporządzeniem, na podstawie którego rodziny otrzymają
raz w roku 300,00 zł. na każde uczące się dziecko bez względu na dochód.
W roku 2018 r. wypłacone zostały świadczenia na kwoty:
świadczenia rodzinne: 3 784 920,62 zł
fundusz alimentacyjny: 591 000,00 zł
zasiłek dla opiekuna: 45 001,82 zł
św. rodzicielskie: 418 823,30 zł
świadczenie za życiem: 8 000,00 zł
świadczenie wychowawcze (500+): 9 251 276,29 zł
świadczenie Dobry start (300+): 649 500,00 zł.
W roku 2018r. wpłynęła następująca ilość wniosków:
Zasiłek rodzinny i dodatki: 712
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 141
Zasiłek pielęgnacyjny: 170
Świadczenie pielęgnacyjne: 18
Specjalny zasiłek opiekuńczy: 13
Fundusz alimentacyjny: 99
Świadczenie rodzicielskie: 50
Świadczenie „Za życiem”: 2
Świadczenie wychowawcze (500+): 1 457
Świadczenie Dobry start (300+): 1594
W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:
− 128 wezwań dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz
sporządzenia oświadczenia majątkowego,
− 83 zawiadomień o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
− 33 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego wysłane do organów
właściwych dłużników,
− 84 zawiadomień do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa (po przyznaniu
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych),
− 38 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego otrzymane
z organów właściwych wierzycieli,
− 26 informacji do komornika sądowego mających wpływ na skuteczność prowadzonej
egzekucji, zawartych w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym
dłużnika alimentacyjnego,
− 2 wezwania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako
bezrobotny albo poszukujący pracy,
− 11 informacji do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej
dłużnika alimentacyjnego,
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− 12 zawiadomień o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uznania dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
− 12 decyzji w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
zobowiązań alimentacyjnych,
− 7 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
− 2 wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.
− 14 wniosków do Centralnej Ewidencji Kierowców,
− 12 wniosków do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo określone w art.
209 kodeksu karnego,
− 83 wnioski do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
− 117 informacji do komornika sądowego o dokonanych wpłatach przez dłużników
alimentacyjnych,
− 2 wnioski do Starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.
Ponadto, w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. tut. OPS zgłosił kolejnych 10 dłużników
alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczej. Działania podejmowane wobec dłużników
alimentacyjnych mają na celu zwiększenie ściągalności alimentów.
Kwota zwrotów od dłużników alimentacyjnych wyniosła w 2018r. – 288.925,04 zł.,
natomiast w roku poprzednim 135.335,75 zł. W roku 2018 ściągalność alimentów wyniosła
48,89%, gdzie dla porównania w roku 2017 było to 19,86%. Jest to stosunek dokonanych
zwrotów od dłużników alimentacyjnych do wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.
OPS w Krapkowicach zatrudnia asystenta rodziny, którego zadania określa ustawa
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zakres zadań
obejmuje działanie realizowane na rzecz dziecka i rodziny. Realizowany jest Gminny Program
Wspierania Rodziny.
Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i stworzenie skutecznego systemu
ochrony dzieci, a także profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania
prawidłowego modelu rodziny. Do zadań szczegółowych należy zabezpieczenie
podstawowych potrzeb bytowych rodzin i dzieci w tych rodzinach oraz zapobieganie
powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji, rozwiązywanie już
istniejących oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
W 2018 roku na wnioski pracowników socjalnych usługami asystenta rodziny objęto
22 rodziny, w których stwierdzono potrzebę pomocy i wsparcia. Ogółem, w 2018 roku asystent
współpracował łącznie z 80 osobami, w tym było 47 małoletnich dzieci. Ponadto w okresie od
01.01.2018r. do 31.12.2018r. do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 4 wnioski
z Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich o objęcie rodziny wsparciem asystenta.
W 2018 roku Gmina Krapkowice partycypowała w kosztach utrzymania 44 dzieci
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie:
323.316,96 zł.
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Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansuje pobyt dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie
postanowienia Sądu oraz decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach wykonywanych zadań oraz obowiązków asystent współpracował z wieloma
instytucjami.
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(GKRPA), które ściśle ze sobą współpracują.
Analizując zakres zadań Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018r. można stwierdzić, że
wymiar istniejących problemów społecznych wskazuje na konieczność zwiększenia nakładów
i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz dalszy
rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym problemom społecznym.
Nie ulega wątpliwości, że działania te wymagają zaangażowania samorządu, różnych grup
społecznych, instytucji, podmiotów gospodarczych, a przede wszystkim organizacji
pozarządowych.
Nie sposób nie zauważyć, że wszelkie działania, które mają charakter wspierający niwelowanie
ubóstwa poprzez polepszanie warunków życia najsłabszych grup społecznych powinny być
realizowane poprzez programy osłonowe, czy inicjatywy społeczne zarówno na szczeblu
lokalnym, regionalnym jak i ogólnokrajowym.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach został utworzony na podstawie Ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego oraz Ustawie o pomocy społecznej. Dom jest placówką
pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają
leczenia szpitalnego oraz dla osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych ruchowo.
Uczestnikami placówki są osoby, które otrzymały decyzję administracyjną z Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krapkowicach uprawniającą do korzystania z usług.
Oferta usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach skierowana jest do
odbiorców typu A, B i C.
− Oferta usług typu A skierowana jest do osób chorujących psychicznie, zwłaszcza
doświadczających zaburzeń psychotycznych (min. schizofrenia, zab. schizotopowe,
schizoafektywne, urojenia). Korzystanie z oferty ŚDS jest uzupełnieniem leczenia
farmakologicznego, umożliwia zmniejszenie liczby i intensywność nawrotów choroby.
Do realizacji celów terapeutycznych wykorzystuje się różnorodne formy zajęć,
dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Istotnym
elementem pracy rehabilitacyjnej z uczestnikiem, wspierającym skuteczność wszelkich
oddziaływań jest współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym.
ŚDS we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego oferują
rodzinom kompleksowy system wsparcia.
Uczestnicy, mimo trudności w codziennym funkcjonowaniu stają się bardziej aktywni, czują
się pewniej w kontaktach z bliskimi, rozwijają swoje zainteresowania, odkrywają swoje mocne
strony, są bardziej otwarci, zaradni. Korzystanie z oferty usług świadczonych przez ŚDS może
w dłuższej perspektywie stać się punktem wyjścia do samodzielnego prowadzenia
gospodarstwa domowego, podjęcia pracy.
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− Oferta usług typu B wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych
umysłowo i fizycznie, które potrzebują wsparcia ukierunkowanego na terapię
społeczną. Pozwala ona na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, aktywne spędzanie
czasu wolnego, rozwijanie swoich umiejętności i zwiększanie obszarów
samodzielności. Oferta zajęć dostosowywana jest indywidualnie do każdego
uczestnika, a formy pracy i metody pozwalają mu rozwijać się we własnym tempie, bez
presji czasowej. Efektywne formy terapii ukierunkowane są na: integrację z otwartym
środowiskiem, budowanie poczucia własnej wartości, zdobywanie wiedzy pomagającej
im w codziennym funkcjonowaniu.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które korzystają z zajęć oferowanych przez ŚDS,
mają możliwość aktywnego uczestniczenia w codziennym życiu ośrodka, otwartego wyrażania
swoich opinii i potrzeb. Zajęcia prowadzone są na bazie pracowni terapeutycznych, m.in.
kulinarnej, technicznej, plastycznej, sali rehabilitacyjnej, gabinetów specjalistycznych
(pedagog, psycholog, logopeda).
− Oferta usług dla typu C skierowana do osób z zaburzeniami psychicznymi
wymagającymi przede wszystkim wsparcia opiekuńczego. Terapia resocjalizująca
pomaga uczestnikom przezwyciężać problem izolacji, jest to długotrwały proces
przywracania aktywności społecznej. Dynamika zajęć dostosowywana jest do potrzeb
i możliwości uczestnika, a treningi obejmują wszystkie dysfunkcyjne sfery życia.
Uczestnicy biorą aktywny udział w życiu ośrodka. Mają możliwość korzystania
z przeróżnych form terapii i rehabilitacji. Nowoczesny sprzęt specjalistyczny (RehaCom,
Biofeedback, AfaSystem, NEUROforma) umożliwia prowadzenie niekonwencjonalnych form
zajęć.
Dom Samopomocy dysponuje 60 miejscami i spełnia wszelkie warunki standaryzacji.
Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych: posiada platformę dźwigową
umożliwiającą korzystanie z pomieszczeń na piętrze budynku, niezbędne podjazdy oraz
przejścia bezprogowe. Ponadto w obiekcie znajduje się duża łazienka z prysznicem
dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pracownie
wyposażone są w niezbędny sprzęt, umożliwiający prowadzenie różnych form zajęć.
W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są treningi z zakresu umiejętności
kształtowania motywacji, nawyków celowej aktywności oraz treningi z zakresu zachowań
społecznych. Ponadto świadczymy usługi w zakresie fizjoterapii, terapii psychologicznej
i neurologopedycznej. Gabinety specjalistów wyposażone są w nowoczesny sprzęt
specjalistyczny wspomagający terapię mowy AfaSystem oraz trening poznawczo-ruchowy
RehaCom BioFeedback, Neuroforma.
Od listopada 2018 roku rozpoczęła działalność filia jednostki mieszcząca się
w Krapkowicach na ul. Polnej 21. Parterowy budynek o pow. ok. 250 m2, otoczony przestrzenią
zieloną, ogrodzony, stanowi idealne miejsce dla uczestników wykazujących spektrum autyzmu,
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób z zaburzeniami otępiennymi
mającymi skłonności do samowolnego opuszczania budynku.
Filia posiada wyposażone w pełni pomieszczenia, w tym: salę ogólną z funkcją jadalni,
salę terapeutyczną, gabinet do zajęć indywidualnych, salę wielozmysłowego poznawania
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świata – pełniącego funkcję pokoju wyciszenia, sala do terapii ruchowej, pracownię kulinarną,
zaplecze sanitarne; toalety i łazienka z prysznicem, pomieszczenie socjalne.
W roku 2018 z ośrodka „Na Polnej” korzystało 10 uczestników. Maksymalnie
w placówce tej można uruchomić 25 miejsc dla uczestników.
Od roku 2017 Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje samochodem do przewozu
osób niepełnosprawnych. Z codziennego transportu korzysta ok. 50% wszystkich uczestników.
Dowóz odbywa się w godz. 0d. 7.00 do 10.00 odwóz natomiast od 12.30 do 15.00. Logistycznie
wymaga to stałej kontroli i współpracy. Na chwilę obecną problemem będzie dowóz każdej
nowej osoby, która będzie tego wymagała.
W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wydał 71 decyzji
administracyjnych kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy. W trakcie roku
nastąpiło 7 uchyleń decyzji (uchylenie ze względu na zgon uczestnika, przeniesienie uczestnika
do DPS, WTZ, pogarszający się stan zdrowia) oraz 2 wygaśnięcia decyzji czasowych.
W roku sprawozdawczym zostały podpisane porozumienia międzygminne w sprawie
powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Gminie Krapkowice.
Z tej możliwości skorzystała Gmina Strzeleczki (3 osoby) i Gmina Gogolin (6 osób)
umożliwiając uczestnictwo w ośrodku wsparcia swoim mieszkańcom.
Duża liczba uczestników oraz szerokie spektrum niepełnosprawności wymusza na
pracownikach tworzenie małych jednorodnych grup. Spora jest grupa uczestników
wymagających pomocy przy jedzeniu, korzystaniu z toalety. Dużą grupę stanowią osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich lub za pomocą wsparcia (laski, balkoniki, kule).
Sporym problemem jest zorganizowanie wspólnego wyjazdu uczestników autokarem.
W roku 2018 po raz pierwszy zorganizowano wyjazd w dużej grupie na 3-dniową wycieczkę
w Pieniny. Przy współpracy rodziców, opiekunów i wsparcia kierowców firmy transportowej,
pokonano problemy wejść/wyjść uczestników do autokaru (szczególnie dotyczy to osób
z czterokończynowym porażeniem, z niedowładami kończyn dolnych). Było to wielkie
wyzwanie dla wszystkich: pracowników, uczestników, rodziców i opiekunów. Radość
wszystkich, ekscytacja przygodami, możliwość spędzenia czasu w innych okolicznościach niż
Dom, dostarczył uczestnikom wielu niezapomnianych chwil.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach korzysta z zapisów programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W okresie od lipca do grudnia 2017 r.
jednostka otrzymywała podwyższoną kwotę dotacji dla uczestników ze spektrum autyzmu lub
niepełnosprawnością sprzężoną. Dokumenty kwalifikujące do składania wniosków posiadało
w sumie 20 uczestników.
Do listopada 2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy dysponował 60 miejscami, od listopada
ilość miejsc zwiększono do 70.
Podopieczni ośrodka oprócz zajęć prowadzonych na terenie ŚDS mieli możliwość
uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach o charakterze imprez kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, których organizatorem był nasz ośrodek, jednostki oraz organizacje lokalne
i ponadlokalne działające w dziedzinie kultury, sportu na rzecz osób niepełnosprawnych.
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W roku 2018 r. uczestnicy ŚDS wzięli udział w następujących imprezach:
I kwartał – styczeń – marzec
− Warsztaty teatralne – interaktywne przedstawienie Skiba-Rożański;
− Bal karnawałowy – ŚDS Krapkowice;
− „Kobiece tematy” – spotkania z okazji dnia kobiet z zaproszonymi gośćmi p. J. Tupko
oraz J. Szczęsna: problematyka wczesnego wykrywania raka piersi, nietrzymanie
moczu;
− „Kobieta sukcesu” – wyjście do kina;
− Warsztaty wielkanocne- ŚDS Kędzierzyn-Koźle;
− „Środa Żurowa”- udział w kiermaszu orgaznizowanym przez Powiat Krapkowicki;
− Udział w Kiermaszu Wielkanocnym w Gogolinie;
II kwartał - kwiecień- czerwiec
Śniadanie Wielkanocne – dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy;
„Ja też mam talent - udział w imprezie integracyjnej organizowanej przez Zespół Szkół
Specjalnych z Krapkowic;
XIX Integracyjny Przegląd Amatorskiej Działalności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
„Wolność. Kocham i rozumiem”;
Olimpiada sportowa – impreza organizowana przez Dom Dziennego Pobytu;
Zawody sportowe organizowane przez ŚDS w Nowych Gołuszowicach;
Przegląd Zespołów Artystycznych- udział w imprezie zorganizowanej przez Dom Pomocy
Społecznej z Prószkowa;
III kwartał – lipiec- wrzesień
− Wycieczka do Strzelec Opolskich, odwiedziny w Środowiskowym Domu
Samopomocy;
− Piknik Odrzański – udział w imprezie organizowanej przez Gminę Krapkowice oraz
Krapkowicki Port Jachtowy;
− Piknik agroturystyczny w gospodarstwie „Stary Młyn” w Obrowcu;
− Udział w Festiwalu Niezwykłości w Kluczborku;
− „Trzeźwy Umysł” –Wojewódzki plener organizowany przez ŚDS Sowczyce;
− Kluszkowce – 3-dniowa wycieczka zorganizowana przez ŚDS Krapkowice oraz
Stowarzyszenie „Sami Pomocni”;
− „Igrzyska bez barier” – Gala jubileuszowa 25 edycji Plebiscytu Najlepsi z Najlepszych
– Gogolin;
− Wojewódzkie Zawody Sportowe „Nordic Walking” – impreza organizowana przez
Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach;
− Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Namysłowa – Udział w imprezie
organizowanej przez ŚDS Namysłów;
IV kwartał – październik –grudzień
− Quiz – rozgrywki umysłowe – zabawy edukacyjne dla uczestników ŚDS Krapkowice;
− Paraolimpiada – zawody o charakterze sportowym organizowane przez ŚDS Strzelce
Opolskie;
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− Warsztaty Adwentowe – impreza integracyjna organizowana przez
i Stowarzyszenie „Sami Pomocni” dla mieszkańców Krapkowic;
− XII Przegląd Teatralny organizowanym przez ŚDS Magnolia z Opola;
− Zabawa Andrzejkowa dla uczestników ŚDS,
− Spotkanie Mikołajkowe;
− Udział w Jarmarkach Bożonarodzeniowych w Krapkowicach i Gogolinie;
− Spotkanie Wigilijne dla uczestników ŚDS.

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach współpracuje z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej. Pracownicy socjalni OPS są w stałym kontakcie z terapeutami- pracownikami
pierwszego kontaktu. Dzięki ścisłej współpracy, wymianie informacji i spostrzeżeń, jesteśmy
w stanie szybko i precyzyjnie reagować na zaistniałą sytuację wymagającą szybkiego działania
oraz określić problem dotyczący uczestników i podjąć kroki do jego rozwiązania.
Od kilku lat współpracujemy z Zespołem Szkół Sportowych nr1, umożliwiając uczniom
zdobywanie doświadczenia na zasadach wolontariatu związanego z pomocą osobom
niepełnosprawnym. Ponadto młodzież angażuje się w pomoc przy organizacji imprez
okolicznościowych, odwiedza placówkę przy okazji świąt organizując przedstawienia
teatralne.
Stale współpracujemy z Warsztatem Terapii Zajęciowej, Zespołem Szkół Specjalnych oraz
Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym. Uczestnicy wszystkich placówek mają możliwość
uczestniczenia we wspólnych imprezach organizowanych przez same placów−ki jak i przez
instytucje gminne i pozarządowe.
W tym roku po raz kolejny zorganizowano zajęcia warsztatowe dla społeczności lokalnej.
Zaskoczyła nas bardzo frekwencja mieszkańców. Warsztaty cieszyły się ogromną
popularnością, a w ciągu dwóch dni odwiedziła nas spora grupa osób, które dotychczas nie
miały pojęcia czym zajmuje się ośrodek wsparcia. Sama placówka zrobiła na nich duże
wrażenie, a możliwość wykonania dla siebie świątecznej drobnostki sprawiła im wielką radość.
W celu optymalizacji realizacji założeń terapeutycznych jesteśmy w stałym kontakcie
z rodzinami uczestników, wspólnie organizujemy imprezy okolicznościowe, zapraszamy
rodziców i opiekunów na zajęcia otwarte. Rodzice i opiekunowie maja możliwość
indywidualnych spotkań z psychologiem i pedagogiem. Jesteśmy otwarci na różne propozycje.
Podejmujemy działania, które wykraczają poza schemat organizacyjny i statutowy jednostki.
Dwumiesięczna działalność filii dała możliwość analizy celowości przedsięwzięcia.
Niemierzalnym czynnikiem jest bezpieczeństwo uczestników, a w szczególności
wymagających stałej opieki i kontroli. Poczucie zabezpieczenia daje Filia „Na Polnej” wraz
z jej infrastrukturą. Budynek wraz z otoczeniem cieszy się wielkim uznaniem wśród rodzin
i opiekunów uczestników tam przebywających. Daje poczucie stabilności i wprowadza domową
atmosferę. A słowa uznania dają pracownikom wiele satysfakcji i poczucie spełnienia misji.
W planach merytorycznych uwzględniono szkolenia dla pracowników podnoszące
wiedzę i kompetencje, co z kolei będzie miało przekład w metodach i technikach pracy
z uczestnikami.
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Pozytywnym kierunkiem dla działalności jednostki jest systematycznie wzrastająca
dotacja, która pozwala na rozwój placówki. W związku ze zwiększeniem miejsc dla
uczestników, zwiększone zostało zatrudnienie o dwa kolejne etaty (terapeuta, fizjoterapeuta).
Pracownicy finansowani są między innymi z środków pochodzących z podwyższonej dotacji
w ramach programu „Za życiem”. Obawy środowisk ŚDS-ów dotyczą jedynie stałości
wypłacania wspomnianej dotacji.
Mieszkania chronione
Od listopada 2013 r. w ramach swojej działalności Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krapkowicach prowadzi mieszkania chronione, które stanowią formę pomocy społecznej
przygotowujące osoby tam przebywające do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.
Każde z dwóch mieszkań posiada własne media w tym: c.o., woda, energia elektryczna, co
pozwala na niezależne rozliczanie lokatorów.
Obecnie oba lokale są zamieszkane, a rodziny objęte pomocą zobligowane do
współpracy w realizacji planów wspomagających. Zadaniem naszym jest wzmocnienie bądź
wypracowanie u lokatorów prawidłowych zachowań społecznych, gospodarowania środkami
finansowymi, priorytetów w wydatkowaniu środków, umiejętności dbania o powierzony lokal
oraz o dobra wspólne. Zadaniem pracownika jest także pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych: m.in. pomoc w złożeniu wniosku o przydział lokalu mieszkalnego, wnioski do
PCPR, OPS.
Lokale są wyposażone w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego w tym między
innymi: zabudowę kuchenną wraz ze sprzętem AGD, łazienki z kabinami prysznicowymi,
meble pokojowe wraz z miejscami do spania.
W czerwcu 2016 r. przeprowadzony został pierwszy etap generalnego remontu klatki
schodowej i korytarzy. Wskazaniem były zagrażające życiu i zdrowiu lokatorów elementy
starej elektryki, niezabezpieczone elementy konstrukcji po suszarni, która w tym miejscu się
znajdowała. Podczas remontu wymieniono wszystkie drzwi do pomieszczeń lokatorskich,
wycięto zbędne elementy konstrukcji, wzmocniono mocowanie poręczy, ponadto odmalowano
ściany, a na lamperie został nałożony tynk mozaikowy. W drugim etapie zostały
wyremontowane schody oraz posadzki.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi działalność od 01.02.2001 roku na podstawie
Uchwały Nr XXII /360/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2000 r.
Jest placówką pobytu dziennego. Uczestnikami Warsztatu są osoby z 5 gmin powiatu
krapkowickiego. WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej
zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do
możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W pracy terapeutycznej
najważniejsze jest przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez
terapię zajęciową jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.
Warsztat Terapii Zajęciowej realizował w 2018 r. założenia programowe z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 30 osób niepełnosprawnych z 5 gmin Powiatu
Krapkowickiego:
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1) Gmina Krapkowice – 14 osób: Krapkowice - 4 osoby, Otmęt-7 osób, Żywocice
- 1 osoba, Rogów Opolski-1 osoba, Dąbrówka G.-1 osoba;
2) Gmina Zdzieszowice – 7 osób: Zdzieszowice- 3 osoby, Rozwadza-2 osoby, Żyrowa
-2 osoby;
3) Gmina Strzeleczki – 2 osoby: Strzeleczki -2 osoby;
4) Gmina Gogolin – 4 osoby: Gogolin-2 osoby, Górażdże -2 osoby;
5) Gmina Walce – 3 osoby: Brożec-2 osoby, Dobieszowice-1 osoba.
Podstawą pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w 2018 roku były ramowe programy
terapeutyczne (roczne i miesięczne plany pracy) dla poszczególnych pracowni w ramach terapii
zajęciowej, psychoterapii, fizjoterapii i edukacji zdrowotnej.
Zajęcia dla uczestników WTZ prowadzone były w 5- osobowych grupach w 6 pracowniach.
Średni czas trwania zajęć w poszczególnych pracowniach wynosił 30 godzin tygodniowo, gdzie
realizowano tematykę bezpośrednio związaną z daną pracownią w ramach treningów.
Przeprowadzono następujące treningi:
1) trening umiejętności życia codziennego i prowadzenia gospodarstwa domowego:
− pracownia gospodarstwa domowego;
2) trening umiejętności praktycznych i zawodowych:
− pracownia krawiecka,
− pracownia prac technicznych(na podstawie sprawozdania terapeuty);
3) trening z zakresu arteterapii - (pobudzanie twórczości plastycznej i ceramicznej,
odkrywanie i praca nad rozwojem uzdolnień plastycznych i innych):
− pracownia ceramiczna,
− pracownia plastyczna ze stanowiskiem informatycznym.
Ponadto prowadzono:
− zajęcia z zakresu nabywania umiejętności interpersonalnych tzw. wspólnego spędzania
czasu (wspólne śniadania, degustacja potraw przygotowanych przez uczestników
w pracowni gospodarstwa domowego, wspólne świętowanie urodzin uczestników);
− zajęcia rehabilitacji ruchowej.
W Warsztacie Terapii Zajęciowej uczestnikom udzielane są również porady z zakresu zdrowia
(rozmowy indywidualne- uczestnik prosi o rozmowę lub gdy wyniknie problem np. higieny
osobistej), pomoc doraźna oraz prowadzono profilaktykę zdrowotna (pogadanki, jako luźne
rozmowy podczas zajęć popołudniowych).
Realizacja zadań dot. uczestnictwa w życiu społeczności WTZ i integracji ze
środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym oraz zajęć z kulturo-techniki odbywała się na
organizowanych spotkaniach, zajęciach, uroczystościach, wyjazdach i wycieczkach, imprezach
sportowych, przeglądach twórczości artystycznej, kiermaszach:
− 05.01.18 r. – Kolędowanie w Bibliotece z chórem „Serce Opolszczyzny” z Rozwadzy,
− 18.01.18 r. – Wyjście na kręgle do Krapkowic,
− 01.02.18 r. – Dyskoteka w WTZ Krapkowice z okazji 17-lecia powstania warsztatu,
− 13.02.18 r. – Dyskoteka Karnawałowa w WTZ Krapkowice – Walentynki,
− 17.02.18 r. – Warsztaty kroszonkarskie,
− 20.02.18 r. – Spotkanie w Bibliotece – “Mity greckie”,
− 23.02.18 r. – Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na spektakl „Marvin”,
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− 12.03.18 r. – Wyjście do Kina w Krapkowicach na film “Kobieta sukcesu”,
− 17.03.18 r. – Kiermasz Wielkanocny połączony z malowaniem jaj (warsztaty
kroszonkarskie metodą batikową) w WTZ Krapkowice
− 19.03.18 r. – Zwiedzanie Krapkowickiego Posterunku Policji
− 05.04.18 r. – Śniadanie Wielkanocne w WTZ Krapkowice,
− 11.04.18 r. – Wyjście na kręgle do Krapkowice,
− 16.04.18 r. – Wycieczk do ZOO w Opolu,
− 20.04.18 r. – Konkurs „Ja też mam talent” w KDK w Krapkowicach,
− 23.04.18 r. – Wycieczka do Kopalni i sztolni w Złotym Stoku,
− 19.05.18 r. - “Piknik Rodzinny” w ramach obchodów Dnia Matki,
− 23.05.18 r. - „Czytanie” w Bibliotece w Krapkowicach – “Polskie symbole narodowe”,
− 26.05.18 r. – Zwiedzanie Wieży Ratuszowej w Opolu, Targi Turystyczne,
− 29-30.05.18 r. – Regionalny Turniej w piłce nożnej Olimpiad Specjalnych,
− 08.06.18 r. – Impreza Integracyjna „Podziel się uśmiechem” w Gogolinie,
− 20.06.18 r. – Wyjście na kręgle do Krapkowic,
− 26.06.18 r. – Wycieczka do Opola do Muzeum Polskiej Piosenki oraz do Manufaktury
Słodkości,
− 28.06.18 r. - Wyjazd na 25-lecie WTZ Opole,
− 19.07.18 r. – Dyskoteka w WTZ Krapkowice,
− 30.08.18 r. – Szkolenie RODO,
− 13.09.18 r. – Gala Jubileuszowa 25 edycji Plebiscytu “Najlepsi z Najlepszych”- (występ
artystyczny uczestników WTZ Krapkowice), oraz Igrzyska osób niepełnosprawnych
„Bez Barier” w Gogolinie,
− 19.09.18 r. – IV Wojewódzkie zawody Nordic Walking osób niepełnosprawnych,
− 28.09.18 r. - „Nasz Mundial” Turniej piłki nożnej w Lewinie Brzeskim,
− 10.10.18 r. – Konkurs wiedzy pożarniczej w Oleśnie,
− 18.10.18 r. – Lekcja przyrodniczo-dydaktyczna w Otmęckim lesie,
− 22.10.18 r. – Wycieczka do Sadu Jabłkowego w Szczedrzyku i do Parku Ewolucji
Człowieka w Krasiejowie,
− 08.11.18 r. – Wyjście na Kręgle do Krapkowic,
− 17.11.18 r. – Konkurs Wiedzy” Historia Polskiego Sportu” w Lewinie Brzeskim,
− 23.11.18 r. – Warsztaty filcowania na sucho,
− 28.11.18 r. – Wycieczka do Staniszczy Małych – zajęcia Bożonarodzeniowe – “Giprol”
Gospodarstwo Innego Wymiaru – pieczenie pierników, robienie świec parafinowych,
obyczaje, spotkanie ze Św. Mikołajem,
− 29.11.18 r. – Andrzejki w Bibliotece w Krapkowicach,
− 30.11.18 r. – Zabawa Andrzejkowa w WTZ Krapkowice,
− 03.12.18 r. – Przedstawienie teatralne organizowane przez Teatr Lalki i Aktora
z Nowego Sącza ”Bajka o szczęściu”,
− 01.12.18 r. – Bożonarodzeniowy Dzień Otwartych Drzwi WTZ,
− 05.12.18 r. – Mikołajkowe Zawody Osób Niepełnosprawnych „Igrzyska bez barier”
w Dobrzeniu Wielkim,
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− 06.12.18 r. – Mikołajowy Turniej w tenisie stołowym w WTZ Krapkowice,
− 10.12.18 r. – Spotkanie wigilijne w Bibliotece,
− 13.12.18 r. – Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku w Krapkowicach,
− 14.12.18 r. – Warsztaty Bożonarodzeniowe w Gogolinie,
− 20.12.18 r. – Wigilia w WTZ Krapkowice.
W 2018 roku żadna osoba nie zrezygnowała, jak również nie została skreślona z listy
uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
W związku z deficytami w zakresie procesów uczenia się praca terapeutyczna skupiona jest na
ciągłych ćwiczeniach i utrwalaniu wyuczonych umiejętności.

INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT
Transport drogowy
Osią transportową dla Gminy Krapkowice jest autostrada A4 Zgorzelec – Korczowa
oraz droga krajowa nr 45 relacji Złoczew – Granica Państwa przebiegająca przez: Praszkę,
Kluczbork, Opole, Krapkowice, Racibórz. Autostrada stwarza dogodne połączenie z Dolnym
Śląskiem i Aglomeracją Śląską, natomiast droga krajowa nr 45 stwarza drogowe połączenie
z Opolem, siedzibą województwa i miastami północnej części Opolszczyzny, a na kierunku
południowym pokrywa się z tradycyjnym szlakiem handlowym na Czechy i Morawy.
W pobliżu miasta Krapkowice znajdują się dwa węzły autostradowe ,,Dąbrówka’’ i ,,Gogolin’’
po obu stronach rzeki Odry. Uzupełnieniem głównych osi transportu drogowego pozostają
istniejące drogi wojewódzkie (nr 409, 415, 416, 423, 424, 428) oraz sieć dróg powiatowych
i gminnych.

DROGI STANOWIĄCE POŁĄCZENIA PONADREGIONALNE

DROGI
KRAJOWE I
AUTOSTRADY

DROGI
WOJEWÓDZKIE
łączna długość :
26,6 km

AUTOSTRADA A4

Doga krajowa
Nr 45
Droga Nr 409
relacji Dębina – Strzelce
Opolskie
Droga Nr 415
Zimnice – Krapkowice
Droga Nr 416
Krapkowice-Racibórz

Odcinek autostrady A4
Zgorzelec – Medyka.
Autostrada przebiegającej przez
północną część Gminy, na tym
odcinku droga krajowa posiada dwa
węzły: „Dąbrówka” ze zjazdem na
drogę krajową 45 oraz węzeł
„Gogolin” ze zjazdem na drogę
wojewódzką nr 423 .
Złoczew – Granica Państwa przez
Krapkowice.
klasy głównej (G) przebiega przez
teren gminy przez miejscowości:
Steblów, Krapkowice.
klasy głównej (G) przebiega przez
teren gminy przez miejscowości:
Dąbrówka Górna , Rogów Opolski,
Gwoździce, Krapkowice
klasy głównej (G) przebiega przez
teren gminy przez miejscowości:
Ściborowice, Pietna, Żywocice,
Krapkowice

Długość
drogi
w granicach
gminy [km]

8,23

17,68

10,20

6,29

9,35
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Droga Nr 423
Opole – Kędzierzyn
Koźle

klasy głównej (G) przebiega
przez miejscowości:
Krapkowice
klasy głównej (G) przebiega przez
miejscowości: Dąbrówka Górna

Droga Nr 428
Dąbrówka Górna –
Wybłyszczów

0,76

0,56

DROGI STANOWIĄCE POŁĄCZENIA REGIONALNE
DROGI
POWIATOWE
łączna długość :
4,670 km

1813 O (Żużela - Głogówek)

2,12

1811 O (Kórnica - Dobra)

1,19

1814 O (ul. Kozielska Żywocice)

1,36

Na terenie Gminy Krapkowice, na dzień 31.12.2018 r. do kategorii dróg gminnych
zostało zakwalifikowanych 210 dróg. Przedmiotowe drogi posiadają klasy dróg Ddojazdowych, L-lokalnych oraz Z-zbiorczych. Poniżej została przedstawiona tabela z danymi
dotyczącymi ilości dróg z podziałem na miasto Krapkowice oraz na terenach poszczególnych
sołectw, a także odległości w km z podziałem na rodzaj nawierzchni przedmiotowych dróg.
Ilość
dróg
[szt.]

Długość
dróg
[km]

Długość
nawierzchni
bitumicznych
[km]

Długość
nawierzchni
utwardzonych
tłuczniem
[km]
0,35

Długość
nawierzchni
gruntowych
[km]

29,39

Długość
nawierzchni
utwardzonych
kostką
[km]
8,30

121

40,57

15

4,21

2,94

0,25

0,69

0,33

Kórnica

8

8,55

5,30

0,17

2,34

0,38

Steblów

15

9,37

6,55

1,60

0,85

0,37

Rogów Opolski

11

6,00

5,72

0,29

0

0

Żywocice

12

3,07

2,04

1,03

0

0

Borek

2

1,62

1,15

0

0,47

0

Ściborowice

7

4,39

3,91

0,48

0

0

Gwoździce

7

4,08

1,86

0

2,17

0

Nowy Dwór

1

1,31

1,31

0

0

0

Pietna

3

1,147

1,03

0,12

0

0

Żużela

8

2,78

0,44

0,66

1,68

0

Krapkowice
Dąbrówka Górna

2,53
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80
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W ramach wykonywanych przeglądów stanu technicznego obiektów drogowych określono stan
wszystkich, których przedstawiono na poniższych wykresach.

Krapkowice
4 3 6

6
33

68

Bardzo dobry

Dobry

Zadowalający

Zły

Przejezdność niezachowana

Przejezdność zachowana

Steblów
2

5

8

Bardzo dobry

Dobry

Zadowalający

Zły

Przejezdność niezachowana

Przejezdność zachowana

Dąbrówka Górna
1

3

11

Bardzo dobry

Dobry

Zadowalający

Zły

Przejezdność niezachowana

Przejezdność zachowana
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Kórnica
1

2

4

Bardzo dobry

Dobry

Zadowalający

Zły

Przejezdność niezachowana

Przejezdność zachowana

Rogów Opolski
3

4

3

Bardzo dobry

Dobry

Zadowalający

Zły

Przejezdność niezachowana

Przejezdność zachowana

Żywocice
2

9

Bardzo dobry

Dobry

Zadowalający

Zły

Przejezdność niezachowana

Przejezdność zachowana
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Borek

Bardzo dobry

Dobry

Zadowalający

Zły

Przejezdność niezachowana

Przejezdność zachowana

Ściborowice
1

6

Bardzo dobry

Dobry

Zadowalający

Zły

Przejezdność niezachowana

Przejezdność zachowana

Gwoździce

3
4

Bardzo dobry

Dobry

Zadowalający

Zły

Przejezdność niezachowana

Przejezdność zachowana

84

Nowy Dwór

1

Bardzo dobry

Dobry

Zadowalający

Zły

Przejezdność niezachowana

Przejezdność zachowana

Pietna
1

2

Bardzo dobry

Dobry

Zadowalający

Zły

Przejezdność niezachowana

Przejezdność zachowana

Żużela
1
1

6

Bardzo dobry

Dobry

Zadowalający

Zły

Przejezdność niezachowana

Przejezdność zachowana
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W 2018 roku w ramach wykonywania inwestycji związanych z drogami gminnymi
rozpoczęto lub zrealizowano łącznie 19 zadań inwestycyjnych mających na celu przebudowę
bądź remont.
Na terenie miasta Krapkowice były to:
1. Przebudowa ul. Konopnickiej w Krapkowicach, której zakres obejmował:
1) remont istniejących chodników z kostki betonowej wraz z wymianą
podbudowy;
2) remont istniejących zjazdów z wykorzystaniem istniejącej kostki granitowej
oraz uzupełniająco z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z wymianą podbudowy;
3) regulację istniejących krawężników kamiennych z ułożeniem ich na ławie
betonowej oraz wymianę istniejących krawężników betonowych na nowe
krawężniki betonowe na ławie betonowej;
4) remont istniejącej nawierzchni mineralno-bitumicznej poprzez jej sfrezowanie
i wykonanie nakładki mineralno-bitumicznej;
5) regulację istniejących studzienek i zaworów.
Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Projekt remontu drogi
gminnej w ciągu ulicy Konopnickiej i Limanowskiego w Krapkowicach” wykonanej w 2014
roku. Inwestycję przeprowadzono w okresie od 23.07.2018 r. do 05.11.2018 r., a jej
całkowity koszt wyniósł 225.430,50 zł brutto.
2. Przebudowa ul. 1 Maja w Krapkowicach, której zakres obejmował:
1) poszerzenie jezdni do szerokości 5.50-6.00 m z betonu asfaltowego;
2) wycinkę dwóch drzew znajdujących się w pasie drogi;
3) wymianę nawierzchni chodnika (strony prawej od ul. Sądowej w kierunku
ul. Wolności) z kostki betonowej o grubości 8 cm;
4) przełożenie części chodnika (strony lewej);
5) montaż odwodnieni liniowych odprowadzających wodę z rur spustowych
budynków przyległych;
6) regulację studzienek i zaworów.
Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Projekt przebudowy
drogi gminnej ulicy 1 Maja w m. Krapkowice” wykonanej w 2018 roku. Inwestycję
przeprowadzono w okresie od 10.10.2018 r. do 04.12.2018 r., a jej całkowity koszt wyniósł
264.376,20 zł brutto.
3. Przebudowa ul. Kasprowicza w Krapkowicach, którą rozpoczęto w roku 2018
poprzez zlecenie dokumentacji projektowej pn. „Projekt przebudowy drogi gminnej
ulicy Kasprowicza w m. Krapkowice”. Realizacja zadania została przeniesiona na rok
2019. Całkowity koszt poniesiony w 2018 r. wyniósł 17.055,24 zł brutto
4. Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Krapkowicach, której zakres
obejmował:
1) wymianę nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa
wiążąca o gr. 4 cm i warstwa ścieralna o gr. 4 cm) o powierzchni 1499,0m2 wraz
z krawężnikami i obrzeżami betonowymi;
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2) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na powierzchni 86,5 m2.
Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa ulicy
Bohaterów Westerplatte w Krapkowicach” wykonanej w 2017 roku. Inwestycję
przeprowadzono w okresie od 23.04.2018 r. do 29.06.2018 r., a jej całkowity koszt wyniósł
163.184,41 zł brutto.
5. Przebudowa chodnika w pasie ul. Piastowskiej w Krapkowicach, której zakres
obejmował:
1) wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki
brukowej o powierzchni 345,5 m2 wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa
łamanego;
2) przebudowę zjazdów na powierzchni 189,70m2;
3) regulację studzienek i zaworów.
Inwestycję przeprowadzono w okresie od 13.07.2018 r. do 13.09.2018 r., a jej całkowity
koszt wyniósł 155.423,13 zł brutto.
6. Przebudowa chodnika w pasie ul. Reja w Krapkowicach, której zakres obejmował:
1) wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki
brukowej o powierzchni 149,0m2 wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa
łamanego;
2) przebudowę zjazdów na powierzchni 41,0m2;
3) regulację studzienek i zaworów.
Inwestycję przeprowadzono w okresie od 13.07.2018 r. do 13.09.2018 r., a jej całkowity
koszt wyniósł 52.030,13 zł brutto.
7. Przebudowa chodnika w pasie ul. Chrobrego w Krapkowicach, której zakres
obejmował:
1) wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki
brukowej o powierzchni 38,4 m2 wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa
łamanego;
2) przebudowę zjazdów na powierzchni 7,5m2.
Inwestycję przeprowadzono w okresie od 13.07.2018 r. do 13.09.2018 r., a jej całkowity
koszt wyniósł 12.601,39 zł brutto.
8. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Różanej w Krapkowicach, którą rozpoczęto w
roku 2018 poprzez zlecenie dokumentacji projektowej pn. „Projekt budowlany budowy
kanalizacji deszczowej”. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2019.
Całkowity koszt poniesiony w 2018 r. wyniósł 2.952,00 zł brutto.
9. Budowa chodnika ul. Kilińskiego i Jana Pawła II w Krapkowicach, której zakres
obejmował:
1) wykonanie chodnika o powierzchni 409,60m2 z kostki brukowej betonowej
w pasie ul. Alei Jana Pawła II i ul. Kilińskiego w Krapkowicach wraz z
krawężnikami na podbudowie z kruszywa łamanego;
2) plantowanie i humusowanie poboczy;
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3) wykonanie przejść dla pieszych poprzez usytuowanie oznakowania pionowego
i poziomego.
Inwestycję przeprowadzono w okresie od 08.10.2018 r. do 10.12.2018 r., a jej całkowity
koszt wyniósł 87.476,87 zł brutto.
10. Przebudowa chodnika w pasie ul. Pocztowej w Krapkowicach, której zakres
obejmował:
1) wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki
brukowej o powierzchni 204,75 m2 wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa
łamanego;
2) przebudowę zjazdów na powierzchni 19,95m2;
3) regulacja studzienek telekomunikacyjnych.
Inwestycję przeprowadzono w okresie od 07.08.2018 r. do 09.10.2018 r., a jej całkowity
koszt wyniósł 58.839,69 zł brutto.
11. Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu 1000-lecia w Krapkowicach, którą
rozpoczęto w roku 2018 poprzez zlecenie dokumentacji projektowej pn. „Projekt
przebudowa drogi wewnętrznej ulicy na osiedlu 1000-lecia w m. Krapkowice wraz
z odwodnieniem”. Całkowity koszt poniesiony w 2018 r. wyniósł 12.300,00 zł brutto.
Łączna wartość wszystkich inwestycji związanych z drogami na terenie miasta
Krapkowice wyniosła: 1.051.669,56 zł brutto.
Na terenie Sołectw zlokalizowanych na terenie Gminy Krapkowice były to:
1. Przebudowa ul. Józefa w Żywocicach, której zakres obejmował:
1) wymianę nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5m na odcinku od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 416 do skrzyżowania z ul. Średnią o długości 351,0m;
2) przebudowę progu zwalniającego w formie wyniesienia nawierzchni z kostki
betonowej;
3) przebudowę zjazdów z kostki brukowej;
4) wymianę wpustów deszczowych bez zmiany ich lokalizacji;
5) usunięcie chodnika z płyt betonowych i wykonanie pobocza trawiastego;
6) zmianę docelowej organizacji.
Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Projekt
przebudowy drogi gminnej ulicy Józefa w m. Żywocice” wykonanej w 2018 roku.
Inwestycję przeprowadzono w okresie od 10.10.2018 r. do 06.12.2018 r., a jej całkowity
koszt wyniósł 568.966,01 zł brutto.
2. Przebudowa ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej, którą rozpoczęto w roku 2018
poprzez zlecenie dokumentacji projektowej pn. „Projekt przebudowy ulicy Granicznej
w m. Dąbrówka Górna” wykonanej w 2018 roku. Realizacja zadania została
przeniesiona na rok 2019. Całkowity koszt poniesiony w 2018 r. wyniósł 9.963,00 zł
brutto.
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3. Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolskim, która jest kontynuacją inwestycji
rozpoczętej w roku 2015. W 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji mającej na celu
kompleksową aktualizację Studium Wykonalności Inwestycji (zwaną SWI) oraz
załącznika nr 1 do SWI dla projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.1
Infrastruktura drogowa. Całkowity koszt poniesiony w 2018 r. wyniósł 4.920,00 zł
brutto.
4. Wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim, której zakres
obejmował:
1) nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej na długości około 288,0 mb
i łącznej powierzchni 1.167,00m2;
2) podbudowę z kruszywa łamanego o średniej grubości po zagęszczeniu 4 cm;
3) regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych.
Inwestycję przeprowadzono w okresie od 08.10.2018 r. do 05.11.2018 r., a jej całkowity
koszt wyniósł 103.505,79 zł brutto.
5. Przebudowa chodnika ul. Bocznej w Gwoździcach, której zakres obejmował:
1) rozbiórkę istniejącego chodnika z płyt betonowych, wjazdu z trylinki oraz
krawężników betonowych;
2) ułożenie krawężników wtopionych na ławie betonowej;
3) podbudowę tłuczniową;
4) regulację studni rewizyjnych i zaworów wodociągowych;
5) wykonanie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej w miejscu usuniętego
chodnika.
Inwestycję przeprowadzono w okresie od 08.10.2018 r. do 05.11.2018 r., a jej całkowity
koszt wyniósł 69,327,35 zł brutto.
6. Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy, której zakres obejmował:
1) wykonanie studzienek ściekowych, jednej z przyłączeniem, drugiej bez
przyłączenia;
2) wymianę nawierzchni mineralno-bitumicznej na części jezdni;
3) wykonanie odwodnienia liniowego w obrębie skrzyżowania z drogą
wewnętrzną, stanowiącą drogę transportu rolnego;
4) ręczne oczyszczenie 3 studzienek ściekowych z wywozem i utylizacją.
Inwestycję przeprowadzono w okresie od 25.07.2018 r. do 21.12.2018 r., a jej całkowity
koszt wyniósł 64.111,50 zł brutto.
7. Przebudowa chodnika w pasie ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim, której zakres
obejmował:
1) wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki
brukowej o powierzchni 55,4 m2 wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa
łamanego;
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2) przebudowę zjazdów na powierzchni 31,95m2;
3) regulację studzienek kanalizacji sanitarnej.
Inwestycję przeprowadzono w okresie od 07.08.2018 r. do 20.08.2018 r., a jej całkowity
koszt wyniósł 26.070,51 zł brutto.
8. Wymiana chodnika w pasie ul. Leśnej w Gwoździcach, której zakres obejmował:
1) rozbiórkę istniejącego chodnika z płyt betonowych, zjazdów z bloczków
betonowych oraz krawężników betonowych;
2) korytowanie, ułożenie krawężników na ławie betonowej, wykonanie
podbudowy oraz nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm
i nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm;
3) regulację studni rewizyjnych.
Inwestycję przeprowadzono w okresie od 08.10.2018 r. do 24.10.2018 r., a jej całkowity
koszt wyniósł 25.161,55 zł brutto.
Łączna wartość wszystkich inwestycji związanych z drogami na terenie Sołectw
Żywocice, Dąbrówka Górna, Rogów Opolski, Kórnica i Gwoździce wyniosła: 877,015,71 zł
brutto.
Nad wszystkimi inwestycjami związanymi z infrastrukturą drogową sprawowany był
nadzór inwestorski wykonywany na zlecenie Gminy Krapkowice, przez osobę z uprawnieniami
budowlanymi z zakresu drogownictwa. Wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła w 2018 roku
42.518,18 zł brutto. Również nad remontami cząstkowymi wykonywanymi na drogach
prowadzony był nadzór inwestorski, który wyniósł: 5.429,61 zł brutto.
W ramach prowadzenia doraźnych prac mających na celu utrzymanie i prawidłowe
funkcjonowanie dróg na terenie Gminy Krapkowice wykonane zostało czyszczenie kanalizacji
deszczowej, a dokładniej wpustów ulicznych w pasie dróg Osiedla 1000-lecia (przy bloku nr
8a-d), ul. Kwiatowej, ul. Krasickiego 6, ul. Harcerskiej i ul. Dębowej w Krapkowicach oraz
ul. Sienkiewicza w Rogowie Opolskim. W ramach przedmiotowego zamówienia wykonano
również czyszczenie separatora kanalizacji deszczowej posadowionego na boisku sportowym
przy ul. Wyzwolenia – Sportowej w Krapkowicach. Łączna wartość wszystkich powyższych
zleceń wyniosła 11.537,40 zł brutto.
Kontynuując prowadzenie robót utrzymaniowych, w okresie od 16.06.2018 r. do
19.12.2018 r. wykonywane były remonty cząstkowe dotyczące uzupełnienia ubytków
nawierzchni mineralno-bitumicznych, z kostki brukowej, betonowej, trylinki itd. W zależności
od potrzeb dokonywane były korekty zapadniętych powierzchni, uzupełniania lub wymiany
krawężników, a także regulacje studzienek. Wszelkie prace były realizowane na drogach
należących do Gminy Krapkowice, a ich selekcja następowała po całkowitym objeździe
wszystkich dróg gminnych i wyborze tych miejsc, w których zachodziła natychmiastowa
konieczność naprawy do stanu umożliwiającego bezpieczne korzystanie przez użytkowników
ruchu drogowego. Nad przedmiotowymi pracami również prowadzony był nadzór inwestorski,
którego koszty zostały ujęte wyżej.
Po przeprowadzeniu przeglądów na obiektach należących do Gminy Krapkowice, nie
będących drogami, a obiektami mostowymi zaistniała potrzeba wykonania robót
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konserwatorskich na moście na rzece Osobłoga w Krapkowicach oraz na moście na rzece
Swornica w Żużeli, ul. Wodna. Przedmiotowe prace stanowiły zalecenia zewnętrznego
inżyniera budownictwa, posiadającego uprawnienia w specjalności mostowej, działającego na
zlecenie Gminy Krapkowice. W ramach przedmiotowych robót wykonane zostało:
1. Na moście na rzece Osobłoga
1) malowanie farbą olejną elementów krat i balustrad;
2) wymiana krawężników betonowych;
3) wymiana nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej
o grubości 8 cm;
4) wykonanie nawierzchni betonowej z mieszanki mrozoodpornej;
5) korekta lokalizacji obrzeży betonowych;
6) remont cząstkowy chodnika z kostki brukowej betonowej;
7) montaż wkrętów oczkowych z kółkiem rozporowym w przęśle żelbetowym.
2. Na moście na rzece Swornica w Żużeli, ul. Wodna
1) malowanie farbą olejną elementów krat i balustrad;
2) usuwanie namułu;
3) uzupełnienie ścian z kamienia;
4) oczyszczenie przyczółków mostu;
5) uzupełnienie spoin;
6) karczowanie drzew;
7) wykonanie podsypki z piasku;
8) wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi oraz palisady;
9) malowanie elementów betonowych.
Transport kolejowy
Przez gminę przebiega jednotorowa linia kolejowa znaczenia miejscowego nr 306 –
Krapkowice. Obecnie nieużytkowana dla ruchu pasażerskiego. Na odcinku GogolinKrapkowice torowisko zostało rozebrane. W 2016 roku została zmodernizowany 36kilometrowy fragment linii Krapkowice – Prudnik. Realizacja inwestycji miała na celu
zabezpieczenie dojazdu do wojskowej bocznicy kolejowej nr 612 Krapkowice, a tym samym
m.in. na wznowienie dostarczania środków zaopatrzenia do Składu Krapkowice 4 Regionalnej
Bazy Logistycznej Wrocław, transportem kolejowym.
Transport wodny
Zaletą Krapkowic, oprócz dogodnych połączeń drogowych, jest droga żeglowna na
Odrze, tzw. „Odra Górna”, czyli skanalizowana droga wodna od śluzy w Kędzierzynie-Koźlu
do śluzy w Brzegu Dolnym. W granicach gminy znajduje się odcinek Odry pomiędzy
śluzą Krapkowice km 123,5, a śluzą Rogów km 129,7 rzeki Odry. Droga wodna „Odry Górnej
skanalizowanej” ma parametry regionalnej drogi wodnej klasy III.
Parametry żeglugowe na tym odcinku są ograniczone przez konstrukcję mostu drogowego
w Krapkowicach. Most ten posiada zbyt wąskie przęsło żeglugowe, tylko o szerokości 25
metrów (o 15 metrów mniej niż wymagają tego parametry drogi wodnej klasy III). Powyższe
braki są szczególnie istotne dla potencjalnego transportu kontenerów odrzańską drogą wodną.
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Komunikacja
Publiczny transport zbiorowy
Obecnie, Gmina Krapkowice zapewnia obsługę autobusową umożliwiającą połączenie
z pobliskimi miastami głównie dzięki liniom PKS Strzelce Opolskie oraz przedsiębiorców
prywatnych. Układ linii i przystanków zapewnia dobrą dostępność dla większości obszarów
Gminy.
Na podstawie zapisów ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 roku Burmistrz
Krapkowic wydaje licencje na wykonywanie transportu drogowego- taksówka. W 2018 roku
powyższe usługi wykonywało 20 przedsiębiorców, a we wskazanym roku wydano 8 nowych
licencji, natomiast 2 uległy likwidacji (1 z powodu wygaśnięcia ważności licencji, a druga
z powodu zgonu przedsiębiorcy).
Burmistrz Krapkowic w 2018 roku wydał 1 licencję na transport drogowy autobusowy
oraz 1 licencję na transport drogowy specjalny (przewóz dzieci i młodzieży).

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
Pozyskiwaniem, dostarczaniem wody dla celów bytowych i gospodarczych oraz świadczeniem
usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków na terenie gminy Krapkowice zajmuje się
spółka komunalna Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Produkcja i rozdział wody
W roku 2018 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. dostarczała wodę na terenie Miasta i Gminy
Krapkowice oraz do sołectwa Odrowąż w Gminie Gogolin. Dla zaopatrzenia w wodę sołectwa
Nowy Dwór kupowano wodę z Zakładu Komunalnego Głogówek sp. z o.o., a dla sołectwa
Żużela z Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja Walce. Spółka wydobyła ze studni
głębinowych 1 095 500 m3 wody.
Wydobycie wody podziemnej uległo zwiększeniu o 8 930 m3 tj. o 0,8 % w stosunku do roku
2017. Sprzedaż wody w tym okresie wyniosła 944 884 m3i wzrosła o 45 400 m3 tj. o 5,0 %
w stosunku do roku 2017. Niewielki wzrost wydobycia wody ze studni przy znacznym
wzroście sprzedaży wynika z ograniczenia strat wody oraz suchego roku. Wartościowo
przychody spółki na działalności „produkcja i rozdział wody” wyniosły 3 026 128,87 zł i były
wyższe o 5,8 % w stosunku do przychodów w roku 2017. Wzrost przychodów wynika ze
wzrostu ilościowej sprzedaży wody. W roku 2018 przyłączono do sieci wodociągowej
17 nowych klientów, w tym 7 w mieście i 10 na terenie wiejskim.
Pewność dostawy wody
W roku 2018 na terenie objętym działalnością spółki miało miejsce 35 zidentyfikowanych
usuniętych awarii sieci oraz przyłączy wodociągowych. Każda z tych awarii wiązała się
z koniecznością wystąpienia lokalnych, najczęściej krótkich przerw w dostawach wody, które
wynikały z konieczności odcięcia wody na czas usuwania awarii.
Najczęściej występującymi awariami na sieci wodociągowej były usterki na przyłączach
wodociągowych (uszkodzone lub przeciekające zawory przy wodomierzach) pęknięcia
i rozszczelnienia rurociągów, poza tym zdarzały się uszkodzenia armatury i urządzeń
zainstalowanych na sieci (zasuw, hydrantów, nawiertek). W zdecydowanej większości były to
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awarie powstałe w trakcie normalnej eksploatacji, a przyczyny ich powstawania są często
złożone i trudne do ustalenia. W wielu przypadkach znaczącą przyczyną powstawania awarii
jest wiek i zużycie elementów sieci wodociągowej.
Awarie te, były jednak w bardzo niewielkim lub całkowicie znikomym stopniu uciążliwe dla
Odbiorców gdyż przerwy w dostawie wody były krótkotrwałe i obejmowały swym zasięgiem
ograniczony obszar.
Wszystkie stwierdzone awarie były na bieżąco usuwane przez służby techniczne Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. Dotychczasowa działalność w zakresie bieżącego usuwania awarii
pokazała, że spółka posiada bardzo sprawne oraz szybko i profesjonalnie reagujące służby
techniczne.
W roku 2018 nie wystąpiły wymuszone przypadki ograniczeń w dostawie wody spowodowane
brakiem na ujęciach lub skażeniem.

Jakość produkowanej wody na SUW Krapkowice
Woda dostarczana do systemu wodociągowego w Krapkowicach ujmowana jest z 3 studni
głębinowych. Surowa woda zawiera nadmierną ilość żelaza i manganu w związku z czym
uzdatniana jest poprzez napowietrzanie i filtrację na złożach żwirowych. Prowadzony jest
planowy monitoring jakości wody w ramach monitoringu przeglądowego i kontrolnego
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z powiatowymi służbami sanitarnymi.
Podstawowe wyniki badań wody uzdatnionej zestawiono w tabeli porównawczej
z odniesieniem do dopuszczalnych zakresów wyznaczanych rozporządzeniem Ministra
Zdrowia dla wody przeznaczonej do picia.

L.P.

OZNACZENIE

WYNIKI NA SUW

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI
I ZAKRESY

1

Odczyn

(pH)

7,33

6,5 - 9,5

2

Przewodność elektryczna
w temp.25oC
µS/cm

422

2 500

3

Zawartość chlorków

mg/l

18,23

250

4

Zawartość azotynów

mg/l

<0,066

0,50

5

Zawartość azotanów

mg/l

<0,89

50

6

Zawartość żelaza

µg/l

37,67

200

7

Zawartość manganu

µg/l

2,51

50

8

Zawartość sodu

mg/l

30,89

200

93

*

9

Zawartość siarczanów

mg/l

23

250

10

Twardość ogólna

mg/l

113,5

Zakres zalecany 60 - 500

- wg obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2294)

Odbiór ścieków
W roku 2018 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. odprowadzała ścieki z terenu Miasta
i Gminy Krapkowice oraz przyjmowała hurtowo ścieki z Gmin Prószków, Gogolin oraz
Strzeleczki.
Spółka przyjęła 793 611 m3 ścieków. Ilość ścieków wzrosła o 12 924 m3 , tj. 1,6 % w stosunku
do roku 2017. Wartościowo przychody spółki na działalności „odbiór ścieków” wyniosły
5 913 177,55 zł i były wyższe w stosunku do przychodów w roku 2017 o 6,1 %. Wzrost
przychodów wynika ze wzrostu sprzedaży rzeczowej i cen jednostkowych za odbiór ścieków.
Wzrost sprzedaży rzeczowej wynika ze zwiększania zrzutu hurtowego ścieków z gminy
Strzeleczki. W roku 2018 do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 24 nowych obiektów, w tym 9
w mieście i 15 na terenach wiejskich.
Pewność odbioru ścieków
W roku 2018 nie wystąpiły znaczące przerwy w pracy przepompowni ścieków na terenie
działania spółki. Na wszystkich przepompowniach kanalizacyjnych ruch odbywał się w sposób
ciągły, bez przerw trwających powyżej 12 godzin. Przeprowadzono wszystkie planowane
czyszczenia komór czerpnych, przeglądy i remonty pomp oraz armatury. Stan techniczny
niektórych z przepompowni wymaga podjęcia w przyszłości działań zmierzających do ich
modernizacji, wprowadzenia w funkcjonujący w Spółce system monitoringu oraz zdalnego
sterowania.
W roku 2018, ze względu na ograniczanie kosztów, ograniczono się do wykonywania
czynności niezbędnych dla funkcjonowania poszczególnych przepompowni i utrzymania
pewności odprowadzania ścieków i ich przesyłu na oczyszczalnię.
Sieć kanalizacyjna
Główne ciągi kanalizacyjne w mieście były drożne i nie powodowały zakłóceń w odbiorze
ścieków w trakcie ich normalnej eksploatacji. Problemy eksploatacyjne występowały okresowo
na niektórych rurociągach rozdzielczych na skutek powstawania zatorów, które niezwłocznie
zostawały usuwane przez służby spółki. Łącznie w roku 2018 na terenie objętym działalnością
spółki miało miejsce zaledwie 7 zidentyfikowanych oraz usuniętych awarii sieci i przyłączy
kanalizacyjnych.
W roku 2018 do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 24 nowych obiektów, w tym 9 w mieście
i 15 na terenach wiejskich.
Działalność w zakresie produkcji pomocniczej oraz utrzymania czystości i zieleni
W roku 2018 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w wyniku prowadzonej działalności
pomocniczej uzyskała przychody na kwotę 1 278 063,22 zł. Wielkość ta uległa zwiększeniu
o 52 393,23 zł. tj. o 4,3 % w stosunku do roku 2017. Wzrost wynika z większej ilości
zrealizowanych zleceń zewnętrznych.
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Działalność inwestycyjna na potrzeby własne
W roku 2018 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. kontynuowała działalność inwestycyjną
finansowaną z posiadanych środków z amortyzacji, kapitału zapasowego oraz pożyczek
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zakończono
część inwestycji w toku z roku 2017 oraz realizowano dalsze planowane prace. Łącznie
nakłady inwestycyjne na potrzeby własne poniesione w roku 2018 wyniosły 1 801 743,64 zł.
Do użytkowania oddano inwestycje o wartości 336 743,64 zł. Środki trwałe w budowie
posiadają wartość 2 052 679,28 zł.
Prowadzona działalność inwestycyjna spółki w roku 2018 obejmowała zadania:
− roboty budowlano-montażowe przy budowie i modernizacji sieci wodociągowych
mających na celu wyłączanie z eksploatacji istniejących rurociągów azbestowocementowych oraz poprawę dystrybucji wody w rejonie działania spółki,
− budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela,
− modernizacja kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach w rejonie ul. Parkowej,
− modernizacja i rozbudowa budynku socjalno-biurowego.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaawansowanie realizowanych inwestycji przebiegało
następująco:
1) oddano do użytku następujące inwestycje:
− budowa sieci wodociągowej w ul. Karola Miarki w Krapkowicach,
− budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Krapkowicach,
− budowa sieci wodociągowej w ul. Liliowej w Krapkowicach,
− dokonano zakupu majątku trwałego od Gminy Krapkowice w postaci sieci
kanalizacyjnych o wartości 1 465 000,00 zł;
2) w trakcie realizacji są niżej wymienione inwestycje:
− Krapkowice - kanalizacja w ul. Parkowej,
− przebudowa i modernizacja budynku socjalno-biurowego przy ul. Czecha 1,
− budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela.
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454 ze zm.) Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice przyjęty uchwałą Nr XIII/86/2015 Rady
Miejskiej w Krapkowicach w dniu 18 czerwca 2015 roku, a także zmianami do niej: z dnia 25
lutego 2016 roku (Uchwała Nr XIV/181/2016), z dnia 28 września 2017 roku (Uchwała Nr
XXXIII/371/2017) oraz z dnia 6 września 2018 roku (Uchwała Nr XLV/511/2018), określa
m.in.:
1. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie
przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
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2.

3.
4.

5.

6.

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z
produkcji
rolniczej,
w
tym
także
zakaz
ich
utrzymywania
na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
obszary podlegający obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Gospodarka odpadami komunalnymi
Podmiotem odbierającym w 2018 roku odpady komunalne z nieruchomości
zamieszkałych była firma Naprzód Sp. z o.o. Rydułtowy, która została wyłoniona w ramach
przetargu nieograniczonego.
Mieszkańcy Gminy Krapkowice zbierali odpady komunalne u „źródła” z podziałem
na następujące frakcje:
• odpady surowcowe tzw. „suche” - puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe
po napojach, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, czyste
plastikowe opakowania po żywności (np. jogurtach, serkach, margarynach), plastikowe
zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, czyste puszki po napojach
i konserwach, czyste puste kartoniki po sokach i mleku, gazety, książki, katalogi,
zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tektura oraz
zrobione z nich opakowania;
•
szkło opakowaniowe - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; szklane
opakowania po kosmetykach;
•
odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji – obierki warzyw
i owoców, kwiaty cięte i doniczkowe, trawa, liście, gałęzie;
•
popiół.
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Odbiór w/w odpadów odbywał się zgodnie z ustalonym harmonogramem tj.:
w zabudowie jednorodzinnej:
− zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
− odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie,
− szkło opakowaniowe – nie rzadziej niż jeden raz na osiem tygodni,
w zabudowie wielorodzinnej:
− zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
− odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
− szkło opakowaniowe – nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie,
Natomiast częstotliwość odbioru odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji oraz popiołu jest taka sama niezależnie od rodzaju zabudowy i następuje:
− nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od 1.04. do 31.10 - w przypadku odpadów
zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
− nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1.11. do 31.03 - w przypadku
popiołu.
Z uwagi na fakt, że w gospodarstwach domowych powstają duże ilości zużytych baterii,
w których znajdują się metale ciężkie oraz kwasy stanowiące zagrożenie dla środowiska
i zdrowia ludzi na terenie gminy funkcjonuje system selektywnej zbiórki tego rodzaju
odpadów. Specjalne pojemniki na przedmiotowe odpady znajdują się w placówkach
przedszkolnych i szkolnych, niektórych sklepach i urzędach.
Kolejnym odpadem, który został objęty selektywną zbiórką są przeterminowane leki,
których mieszkańcy mogą się pozbyć we wszystkich aptekach i punktach aptecznych oraz
ośrodkach zdrowia.
Szczegółowy wykaz miejsc, gdzie można pozbyć się zużytych baterii
i przeterminowanych leków znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach w zakładce „Gospodarka odpadami”.
W ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice na parkingu obok
hali widowiskowo - sportowej im. W. Piechoty przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach
funkcjonował Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. MPSZOK.
W każdą sobotę oraz dwa piątki w miesiącu mieszkańcy Gminy Krapkowice w godzinach od
8:00 do 16:00 za okazaniem dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, mogli nieodpłatnie przekazać następujące rodzaje odpadów selektywnie
zebranych:
− odpady surowcowe „suche”,
− szkło opakowaniowe,
− odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
− odpady niebezpieczne (leki, baterie, butelki po olejach samochodowych, puszki po
farbach, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice
zawierające substancje niebezpieczne),
6. odpady wielkogabarytowe (meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki
z tworzyw sztucznych, grzejniki, felgi, wanny żeliwne, umywalki, ubikacje),
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− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki,
sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne,
maszyny do szycia, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne,
grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory, odkurzacze),
− zużyte opony samochodów osobowych oraz jednośladów,
− odpady budowlane/rozbiórkowe powstałe na skutek prac budowlanych, remontowych i
rozbiórkowych prowadzonych indywidualnie w gospodarstwach domowych, w ilości
nie przekraczającej 1 Mg / mieszkańca / rok,
− popiół.
W Tabeli zestawiono ilości oraz rodzaje odpadów komunalnych zebranych
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice w latach
2017-2018.
Ilość odebranych odpadów
2017 rok
[Mg]

Ilość odebranych odpadów
2018 rok
[Mg]

Zmieszane odpady komunalne

3 771,01

4 238,25

Selektywnie zbierane odpady
komunalne, w tym:

4 340,60

4 677,17

odpady surowcowe tzw. „suche”

760,39

820,84

szkło opakowaniowe

282,62

256,46

odpady zielone i biodegradowalne

1 715,04

1 760,41

wielkogabaryty

645,52

1 094,72

gruz budowlany

214,54

59,40

ZSEE

1,82

0,22

baterie i akumulatory

-

-

przeterminowane leki

2,99

0,70

zużyte opony

-

-

inne frakcje zbierane w sposób
selektywny - popiół

717,68

684,42

Łączna ilość wszystkich odpadów
komunalnych

8 111,61

8 915,42

Rodzaj odpadu

Jak widać z zestawienia w 2018 roku zwiększyła się ilość odebranych odpadów
zmieszanych, „surowcowych” tzw. suchych, zielonych i biodegradowalnych, oraz
wielkogabarytowych. W 2018 r. znacznie zmniejszyła się ilość odebranego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, a także gruzu budowlanego.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów z przedsiębiorcą zajmującym się odbiorem
odpadów
komunalnych
wpisanym
do
rejestru
działalności
regulowanej
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(przedmiotowy rejestr dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach w zakładce „Gospodarka odpadami”).
Podmiotami realizującymi odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
w 2018 roku były:
ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach,
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.,
Envipro Technologie Środowiskowe Sp. z o.o.,
Remondis Opole Sp. z o. o.,
„Naprzód” Sp. z o. o.
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone i odpady komunalne ulegające
biodegradacji odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Krapkowice trafiły do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK) w Dzierżysławiu. Natomiast odpady z nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne trafiły do RIPOK w Dzierżysławiu oraz na instalację
w Kędzierzynie Koźlu.
1.
2.
3.
4.
5.

Gospodarka ściekowa
Kontrolowanie właścicieli nieruchomości zabudowanych pod kątem posiadania umów
z uprawnionymi podmiotami na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych, to działanie podejmowane w celu wyeliminowania nielegalnego
i niezgodnego z prawem pozbywania się nieczystości ciekłych.
W 2018 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska skontrolowali 88 nieruchomości położonych na terenie miejscowości Kórnica,
Nowy Dwór Prudnicki, Żywocice i Ściborowice w zakresie pozbywania się nieczystości
ciekłych.
W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:
− 28 nieruchomości posiadało umowę na korzystanie z usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dowody
uiszczenia opłaty za usługi,
− w 21 punktach adresowych stwierdzono brak umowy na korzystanie z usług w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
− w 37 przypadkach stwierdzono brak dowodów uiszczenia opłaty oraz brak umowy za
korzystanie z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,
− w 1 przypadku stwierdzono brak dowodów uiszczenia opłaty za korzystanie z usług
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
− w 2 przypadkach zgłoszono przydomową oczyszczalnie ścieków.
Odbiorem nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy
Krapkowice zajmują się niżej wymienione firmy, posiadające wymagane prawem zezwolenia
Burmistrza Krapkowic na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych:
− Zakład Usługowy Pompowanie i Oczyszczanie Ścieków Bernard Przybyła, ul. 1 Maja
21, 47-320 Kamień Śląski;
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− Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie, ul. Ligonia 15, 47-320
Gogolin;
− Toi Toi Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa;
− Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S. A., ul. Szczecińska 5, 54-517
Wrocław;
− PLADA- ART. Łukasz Sokołowski Zdzieszowice, ul. Zielona 26, 47-330
Zdzieszowice;
− Usługi Komunalne Klaudia Basczyk, Racławicki ul. Opolska 28, 47-370 Zielina;
− Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. ul. Dworcowa 2, 48-250 Głogówek;
− Remondis Gliwice Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice;
− WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze;
− Biker Elżbieta Olszewska Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych
i Stałych, Lipno 33, 49-130 Tułowice;
− Usługi Transportowe Cysterną Gerard Szichter Kujawy, ul. Prudnicka 9 47-370 Zielina.
Ścieki komunalne z Gminy Krapkowice odprowadzane przez w/w firmy w większości trafiają
do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Krapkowicach, na oczyszczalnię
ścieków w Głogówku, oczyszczalnię ścieków w Kędzierzynie - Koźlu oraz na stację zlewną
w Gogolinie.

Zasady utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich
Zasady prawidłowego utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich określono
w rozdziale 6 i 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice,
w których wskazano:
− obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku,
− wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
Zgodnie z § 18 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krapkowice właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku
publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych, chodnikach jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych. Nieczystości te umieszczone w szczelnych, nieulegających
szybkiemu rozkładowi woreczkach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach
do zbierania odpadów lub w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich gromadzenia.
Ułatwiając mieszkańcom spełnianie obowiązku, o którym mowa w Regulaminie w Wydziale
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska można bezpłatnie pobrać worki
na psie odchody. Warunkiem otrzymania pakietu worków jest rejestracja psa w Gminnym
Rejestrze Psów.
Realizując obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach Gmina Krapkowice podpisała umowę z Gabinetem Weterynaryjnym lek.
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wet. Jan Piskoń ul. Opolska 30, 47-100 Strzelce Opolskie na zbieranie, transport
i unieszkodliwianie zwłok zwierząt lub ich części.
W celu zapobiegania bezdomności zwierząt, szczególnie psów, ułatwiając ich
identyfikację w przypadku zagubienia prowadzony jest Gminny Rejestr Psów, w którym
według stanu na dzień 31.12.2018r. wpisanych było 482 psów. W 2018 roku dokonano
rejestracji 13 psów.
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt rada gminy
corocznie do końca marca określa w drodze uchwały Program opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który obejmuje:
1) zapewnieni bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) odławianie bezdomnych zwierząt;
3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
W/w program opiniowany jest przez powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także przez zarządców obwodów
łowieckich. Dodatkowo poddawany jest on konsultacjom społecznym, w celu umożliwienia
mieszkańcom naszej gminy wypowiedzenia się w przedmiotowym zakresie.
Dnia 22 lutego 2018 roku Rada Miejska w Krapkowicach uchwałą Nr XXXIX/455/2018
przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2018”.
Realizując zadania wynikające z w/w programu, podjętych zostało 24 interwencji
w sprawach dotyczących bezdomnych psów. Dla każdego psa starano się znaleźć nowy dom,
zamieszczając zdjęcia z krótką jego charakterystyką w serwisie społecznościowym Facebook
na profilu pod nazwą „Krapkowickie psiaki”. Wszystkie psy trafiły do adopcji. Każdy pies
znajdujący nowy dom zostaje zaczipowany oraz wysterylizowany/wykastrowany na koszt
gminy.
Zgodnie z zapisami „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w 2018 roku” dokarmianie kotów
wolno żyjących następuje poprzez wydawanie karmy w okresie zimowym społecznym
opiekunom (karmicielom) zwierząt. Realizując zapisy w/w Programu w roku 2018 zakupiono
38 kg, zapewniając dokarmienie 26 kotów wolno żyjących.
W 2018 roku przeprowadzono 57 sterylizacji kotek oraz 26 kastracji kotów.
Odnotowano również 38 zgłoszeń w sprawie kotów, którym konieczne było udzielenie pomocy
weterynaryjnej. Zwierzęta te najczęściej posiadały urazy powstałe na skutek wypadków
komunikacyjnych.
Deratyzacja
Zgodnie z § 20 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krapkowice, w celu ograniczenia populacji gryzoni, właściciele nieruchomości
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zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, budynkami użyteczności publicznej, w tym
m.in.: zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, szkół i placówek w rozumieniu ustawy
o systemie oświaty, budynków administracyjnych, placówek kulturalno-oświatowych oraz
nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich zobowiązani są
do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości dwa razy w roku, tj. na wiosnę oraz
na jesień.
Zarządzeniem Nr 867/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Krapkowice Burmistrz Krapkowic zobligował właścicieli nieruchomości Gminy Krapkowice
do przeprowadzenia deratyzacji w terminach: od 1 do 31 marca 2018 r. (akcja wiosenna) oraz
od 1 do 31 października 2018 r. (akcja jesienna). Informacja o obowiązku jej przeprowadzenia,
w formie Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic, została przesłana 207 podmiotom na terenie
Gminy Krapkowice, w tym firmom, szkołom, wspólnotom mieszkaniowym oraz sołtysom.
Ponadto by dotrzeć do szerszego grona odbiorców Obwieszczenia zostały opublikowane w
lokalnej prasie oraz na stronie internetowej urzędu, a także udostępnione na tablicach ogłoszeń
w urzędzie.
Jak co roku Straż Miejska w Krapkowicach przeprowadziła kontrolę wypełniania przez
właścicieli przedmiotowych nieruchomości obowiązku deratyzacji. Podczas akcji wiosennej
(marzec) Straż Miejska skontrolowała 37 punktów adresowych, nie stwierdzając uchybień.
Natomiast podczas jesiennej akcji (październik) przeprowadzono kontrolę 54 miejsc
adresowych również nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości.
Edukacja ekologiczna
Wzorem lat ubiegłych, również w 2018 roku, Gmina Krapkowice udostępniała
mieszkańcom bezpłatną aplikację pn.: WYWOZIK KRAPKOWICE na urządzenia mobilne,
która m.in. przypomina o terminach odbioru odpadów komunalnych z podziałem na
poszczególne frakcje, terminach otwarcia MPSZOK, udziela informacji o zasadach należytej
segregacji odpadów komunalnych, a w zakładce Aktualności informuje m.in. o terminach
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy sezonowej zbiórce odpadów
zielonych i popiołu. Ponadto aplikacja umożliwia ustawienie alarmu przypominającego
o zbliżających się terminach odbioru odpadów komunalnych oraz wysyłanie reklamacji dot.
np.: braku odbioru odpadów, uszkodzonego pojemnika itp.
Wszelkie informacje dot. zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
przekazywane są mieszkańcom Gminy Krapkowice na bieżąco za pośrednictwem strony
internetowej, lokalnej prasy, a także portalu – facebook.
Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice (skwery, pace, drogi,
chodniki)
1. Mechaniczne zamiatanie za pomocą zamiatarki samojezdnej ulic, parkingów, zatok
parkingowych i przystankowych na terenie miasta Krapkowice:
− Ogólna powierzchnia do jednorazowego oczyszczenia – 137 372 m2;
− Wykaz ulic do mechanicznego zamiatania:

102

Lp.

Nazwa ulicy

Ilość zamiatań w ciągu
roku

1

Azalii (+ Wrzosów)

11

2

1 Maja

42

3

3 Maja

42

4

Damrota

42

5

DK 45 (od ronda do wyjazdu ze stacji benzynowej
Orlen – kierunek Opole)

42

6

DK 45 (od ronda do ul. Parkowej + parking WiK)

42

7

DK 45 - Rondo

42

8

Drzymały

42

9

Działkowa

42

10

Głowackiego

42

11

Jagiellońska

42

12

Jana Pawła II

42

13

Kilińskiego

42

14

Konopnickiej

42

15

Kozielska

11

16

Krasickiego

42

17

Krasińskiego

42

18

Ks. Duszy

42

19

Ks. Koziołka

42

20

Limanowskiego

42

21

Mickiewicza

42

22

Moniuszki

42

23

Opolska I: od ul. 1 Maja do ul. Dworcowej

42

24

Opolska II: od ul. Dworcowej do wyjazdu z firmy
Metsä Tissue (magazyn)

11

25

Piastowska

42

26

Pocztowa

42

27

Prudnicka

42

28

Przybrzeżna

42

29

Rybacka

42
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30

Sądowa

11

31

Sienkiewicza

42

32

Słowackiego (od ul. Prudnickiej do ulicy dojazdowej
do ul. Kwiatowej)

42

33

Staszica

42

34

Szkolna (od ul. 1 Maja do ul. Pocztowej)

42

35 Żeromskiego
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c) Wykonawca usługi: Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
2. Mechaniczne zamiatanie za pomocą zamiatarki samojezdnej chodników, parkingów
i placów na terenie miasta Krapkowice:
− Ogólna powierzchnia do jednorazowego oczyszczenia – 59 724 m2;
− Wykaz chodników do mechanicznego zamiatania (w nawiasie - ilość wykonywanych
usług w ciągu roku):1 Maja (72), 3 Maja (36), 3 Maja (szpital) (72), Al. Jana Pawła II
(36), Basztowa (72), Damrota (72), DK45 (36), Drzymały (72), Głowackiego (72),
Jagiellońska (36), Kilińskiego (36), Kościelna (72), Kozielska (36), Krasińskiego (72),
Ks. Duszy (36), Ks. Koziołka (36), Kwiatowa (36), Ligonia (36), Limanowskiego (36),
Moniuszki (36), Opolska (72), Pocztowa (36), Podgórna (36), Powstańców Śl. (36),
Prudnicka (36), Przybrzeżna (36), Rybacka (36), Rynek (108), Sądowa (36),
Sienkiewicza (36), Staszica (72), Szkolna (72), Wolności (72), Zamkowa (72).
− Wykonawca usługi: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach.
3. Mechaniczne zamiatanie za pomocą zamiatarki ulicznej samojezdnej utwardzonych jezdni,
parkingów, zatok parkingowych i przystankowych na terenie miasta i gminy Krapkowice,
wynikające z aktualnych potrzeb Zamawiającego:
− Ogólna powierzchnia do jednorazowego oczyszczenia – 277 444 m2;
− Wykaz ulic na terenie miasta Krapkowice do jednokrotnego mechanicznego
zamiatania: 19 Marca, , Andersa, Armii Ludowej, Azalii, Brzechwy, Buczka,
Cegielnia, Chopina, Bolesława Chrobrego, Czecha, Dambonia, Dąbrowskiego,
Dąbrowskiej, Dębowa, Działkowa, Dzierżonia, Emilii Plater, Elsnera, Głęboka,
Górna, Grunwaldzka, Harcerska, Kamienna, Kani, Miarki, Kochanowskiego,
Kolejowa, Kopernika, Korfantego, Kościuszki, Krótka, Kusocińskiego, Leśna,
Ligonia, Lompy, Marusarzówny, Mieszka I, Mimozy, Młyńska, Narcyzów,
Olimpijska, Orzeszkowej, Parkowa, Prusa, Pstrowskiego, Pułaskiego, Reja,
Reymonta, Różana, Sportowa, Strzelców Bytomskich, Tulipanów, Tuwima,
Waryńskiego, Westerplatte, Wiejska, Wróblewskiego, Wyspiańskiego, Wyzwolenia,
Zwycięstwa.
− Wykaz ulic na terenie sołectw gminy Krapkowice do jednokrotnego mechanicznego
zamiatania:
1) Borek (ul. Wiejska)
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2) Dąbrówka Górna (ul. Prószkowska, Cmentarna, Sienkiewicza, Dolna, Kościuszki,
Opolska)
3) Gwoździce (ul. Opolska, Boczna, Leśna, Dolna)
4) Kórnica (ul. Prudnicka, Łąkowa, Główna, Szkolna, Krótka, XXX-lecia)
5) Nowy Dwór
6) Pietna (ul. Łąkowa, Plac Stawowy)
7) Rogów Opolski (ul. Kościuszki, Leśna, Sienkiewicza, Chrobrego, Zuga)
8) Steblów (ul. Dworcowa, Wiejska, Szkolna, Ogrodowa, Cmentarna, Sienkiewicza)
9) Ściborowice (ul. Polna, Dębowa, Szkolna)
10) Żużela (ul. Krapkowicka, Ogrodowa, Wodna, Szkolna, Osiedlowa)
11) Żywocice (ul. Kozielska, Średnia, Józefa, Ogrodowa, Zielona).
− Wykonawca usługi: Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
4. Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych miasta Krapkowice (usuwanie
zanieczyszczeń z terenów zielonych, rynku, pasów zieleni, terenów rekreacyjnych):
− Wykonawca usługi: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach.
5. Opróżnianie koszy ulicznych wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie
miasta Krapkowice i sołectw oraz wywóz 3 szt. pojemników 1100L wraz
z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu targowiska przy ul. Drzymały
w Krapkowicach:
− Ilość koszy ulicznych do jednorazowego opróżnienia: 379;
− Wykaz koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Krapkowice (ulica oraz ilość sztuk):
Krapkowice:
Lp.

Lokalizacja

Ilość (szt.)

1

3 Maja

25

2

Al. Jana Pawła II

8

3

Azalii

2

4

Basztowa

3

5

Damrota

16

6

DK 45 (parking WiK)

4

7

Drzymały

4

8

Gimnazjalna

2

9

Głowackiego (balkony nad Odrą)

2

10

Górna

3

11

Jagiellońska

7

12

Kilińskiego

21

13

Krasickiego

3
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14

Krasińskiego

6

15

Krawiecka

1

16

Krótka

1

17

Ks. Duszy

14

18

Ks. Koziołka

17

19

Kusocińskiego

1

20

Kwiatowa

4

21

Leśna

5

22

Limanowskiego

1

23

Mickiewicza

2

24

Moniuszki

7

25

Opolska

21

26

Os. 1000-lecia

3

27

Park Magnolia (KDK)

9

28

Parkowa

15

29

Piastowska

2

30

Plac Eichendorffa

3

31

Plac Gagarina

3

32

Pocztowa

3

33

Podgórna

2

34

Prudnicka, 1 Maja, Głowackiego

37

35

Przybrzeżna

7

36

Pułaskiego

3

37

Reja

2

38

Rynek

16

39

Sądowa

2

40

Sienkiewicza

2

41

Słowackiego

7

42

Sportowa

2

43

Staszica

1

44

Szkolna

4

45

Wapienna

2
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46

Wolności

4

47

Wyzwolenia

3

48

XXX-lecia

5

49

Zamkowa

2

50
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7

Sołectwa:
1) Borek (plac zabaw) – 2
2) Dąbrówka Górna (przystanki, parking, witacze) – 5
3) Gwoździce (przystanki, sklep) – 3
4) Kórnica (przystanek, plac zabaw, ul. XXX-lecia, ul. Szkolna, ul. Główna) – 7
5) Nowy Dwór (przystanki, sala wiejska) – 3
6) Pietna (przystanki, plac zabaw, remiza, fontanna, altana) – 9
7) Rogów Opolski (sala wiejska, przystanki, plac zabaw) – 7
8) Steblów (przystanki, plac zabaw, siłownia) – 4
9) Ściborowice (przystanki) – 3
10) Żużela (przystanki, plac zabaw) – 3
11) Żywocice (przystanki, plac zabaw, remiza, siłownia) – 7.
− Częstotliwości opróżniania koszy ulicznych: 3 x w tygodniu (16 szt.), 2 x w tygodniu
(258 szt.), 1 x w tygodniu (52 szt.), 1 x w miesiącu (53 szt.).
− Ilość pojemników 1100L do jednorazowego opróżnienia z terenu targowiska przy ul.
Drzymały w Krapkowicach: 3.
− Częstotliwość wywozu pojemników 1100L: 1 x w tygodniu.
− Wykonawca usługi: Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
6. Jednokrotna dezynfekcja koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Krapkowice w okresie
letnim:
− Ilość koszy ulicznych przeznaczonych do dezynfekcji: 379 szt.
− Wykonawca usługi: Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Obecnie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
Krapkowice przyjęte uchwałą Nr XXXI/346/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11
września 2013 r. Rada Miejska uchwałą Nr XXV/430/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. (zmienioną
uchwałą Nr VIII/90/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.) przystąpiła do sporządzania zmiany
Studium. Prace projektowe są w toku.
Realizując wymogi art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rada Miejska w Krapkowicach przyjęła uchwałę Nr XIII/171/2015 z dnia z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
Krapkowice. Następna ocena aktualności planowana jest w połowie kadencji obecnej Rady
Miejskiej tj. w 2021 r.
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W ramach oceny określono plan wieloletni program sporządzania planów miejscowych,
którego realizacja powiązana jest z możliwościami finansowymi gminy. Najważniejsze
założenia to:
− w pierwszej kolejności należy opracować miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego bądź ich zmiany na wyznaczonych obszarach zagrożenia
powodziowego,
− kolejne plany powinny dotyczyć miasta Krapkowic (przede wszystkim w obszarze
ścisłego centrum) oraz obszarów pozostałych miejscowości wiejskich dotychczas nimi
nie objętymi (Borek, Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Pietna, Ściborowice),
− w zależności od potrzeb (a także oczekiwań inwestorów) należy zmieniać istniejące
i bądź opracowywać nowe plany w poszanowaniu środowiska przyrodniczego
i kulturowego oraz w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania.
W granicach gminy Krapkowice obowiązuje 60 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które opracowywano na przestrzeni 19 lat (1997-2015). Stopień pokrycia
planami wynosi 39,6%. Po analizie struktury rzeczowej miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, można je następująco podzielić:
37% powierzchni planów przeznaczonych jest pod zabudowę mieszkaniową,
19% pod zabudowę produkcyjno-usługową,
40,6% powierzchni pozostawiono w użytkowaniu rolniczym lub leśnym,
3,4% powierzchni przeznaczono pod pozostałe funkcje (drogi, wody powierzchniowe,
infrastruktura).
Powierzchnie te zbliżone są do średniej krajowej, co oznacza, że żadna z podstawowych funkcji
zagospodarowania przestrzeni wyznaczona w planach, nie jest przekroczona bądź dominująca.
−
−
−
−

Obszar pokryty planami jest generalnie zgodny z oczekiwaniami inwestorów.
Miejscowości wiejskie na których występuje największa aktywność budowlana (Dąbrówka
Górna, Rogów Opolski, Gwoździce, Steblów, Żywocice i Żużela) w większości swoich
obszarów (lub w całości) pokryte są planami miejscowymi. Z kolei w samych Krapkowicach
plany opracowane są w obszarach niezabudowanych lub o niskim współczynniku zabudowy.
Pozwala to na racjonalne zagospodarowywanie nowych terenów w oparciu o właściwą politykę
związaną z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Z kolei na terenach mocno
zabudowanych politykę przestrzenną realizuje się za pomocą decyzji o warunkach zabudowy.
Osobną kwestią są wyznaczone na obszarze miasta i gminy tereny aktywności gospodarczej.
Praktycznie wszystkie obszary ujęte w Studium pod ten kierunek zagospodarowania objęte są
planami miejscowymi, tak aby oferta inwestycyjna była jak najszersza i przygotowana pod
różny sposób działalności.
Pomimo mniejszego wskaźnika pokrycia planami niż w województwie (opolskie –
40,8%), nie można mówić o utrudnieniach dla potencjalnych inwestorów, bądź o braku terenów
inwestycyjnych czy mieszkaniowych. Można zatem przyjąć, że stan planowania
przestrzennego na obszarze gminy jest obecnie na poziomie dobrym, lecz docelowo wymaga
dalszych działań.
Stan pokrycia planami miejscowymi prezentuje poniższy schemat:
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WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Na terenie Gminy Krapkowice działa 1229 firm zarejestrowanych w bazie Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej, z czego 1014 firm ma główną siedzibę wykonywania
działalności w Krapkowicach.
Zgodnie z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy
Krapkowice znajduje się ponad 150 ha terenów przeznaczonych pod inwestycje produkcyjnologistyczne.
Na terenie naszej gminy znajduje się obszar zarządzany przez Katowicką Specjalną Strefę
Ekonomiczną S.A., pododdział Gliwice. W tej strefie obecnie znajdują się 3 firmy: PIOMAR
sp. z o.o., PRO-VENT, Eko-Probud.
Obecnie na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A znajduje się 63,7 ha
wolnych terenów inwestycyjnych położonych w Dąbrówce Górnej (przysiółek Posiłek) oraz
w Rogowie Opolskim przy ulicy Leśnej. Tereny te cieszą się relatywnie dużym
zainteresowaniem, dowodem tego jest fakt składania zapytań technicznych do gminy oraz
zapytań cenowych do KSSE. Tereny te są własnością Skarbu Państwa w dyspozycji Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Dzięki współpracy m.in. z KSSE w 2018 roku udało się przekonać Główną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad do remontu dwóch odcinków DK45:
1) Krapkowice od Rondo przy ul. Prudnickiej do skrzyżowania z ul. Leśną w Rogowie
Opolskim
2) Od skrzyżowania z ulicą Leśną w Rogowie Opolskim do zjazdu na autostradę A4
w Dąbrówce Górnej.
Ponadto Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zakupiła od Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa teren 5,5 ha oznaczony na poniższym rysunku jako działka G2. Zakup ten
pozwala znacznie przyspieszyć budowę inwestycji w przypadku pojawienia się inwestora
zainteresowanego szybką realizacją projektu.
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Ponadto w Gminie Krapkowice znajdują się jeszcze 4 inne zwarte obszary gospodarcze (parki
przemysłowe):
1. Tereny dawnych „Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Otmęt”, gdzie wiodącymi
firmami są Ommer, N-Steel, PMP Wino, Cominteriur, Nagaba, Transport Badaszewski
2. Teren przy ulicy Opolskiej gdzie wiodącymi firmami są: Metsa Tissue, TEST, Zampap
S.A., Meblosoft, Budopap, Prefabet S.A., FAGRO sp. z o.o., Grassant, Maszyny
Rolnicze Norbert Suchy, MB Projekt, Namioty Carlo, Tyranik i spółka.
3. Teren przy ulicy Prudnickiej, gdzie wiodącymi firmami są Multiserwis sp. z o.o.
oraz POM sp. z o.o.
4. Teren przy ulicy Transportowej, gdzie wiodącą firmą jest PSL Property Polska
sp. z o.o.,
Po zmianie przepisów o działalności specjalnych stref ekonomicznych firmy, które chcą
przeprowadzić projekty inwestycyjne na swoich nieruchomościach mogą również starać się
o ulgi w podatku CIT. W związku z powyższym w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach
utworzono Punkt Obsługi Inwestycji, którego zadaniem jest doradztwo przedsiębiorcom. Punkt
Obsługi Inwestycji dokonuje wstępnej weryfikacji inwestycji, a następnie kieruje wnioski do
KSSE S.A. Oddział w Gliwicach.
Inne zadania Punktu to oferowanie potencjalnym inwestorom optymalnych terenów
inwestycyjnych w Gminie Krapkowice oraz doradztwo ekonomiczno-administracyjne
lokalnym przedsiębiorcom.
Punkt Obsługi Inwestycji na co dzień współpracuje z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
S.A. Oddział Gliwice, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działającym przy OCRG
w Opolu, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Opolu, wieloma innymi instytucjami
otoczenia biznesu oraz z dostawcami mediów do terenów inwestycyjnych. W Punkcie Obsługi
Inwestycji znajduje się baza danych terenów inwestycyjnych Gminy Krapkowice.
Ponadto Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach corocznie w lutym organizuje Forum
Gospodarcze dla największych firm działających na terenie gminy lub dużych firm
z ościennych gmin, które zatrudniają mieszkańców Gminy Krapkowice. W 2018 roku odbyło
się VIII Forum gospodarcze, którego głównym tematem był wpływ migracji zarobkowych na
rozwój gospodarczy gminy. Wykład wygłosił Prof. zw. dr hab. Romuald Jończy (profesor nauk
ekonomicznych UE z Wrocławia). Ponadto omówiono inwestycje gminy oraz przedstawiono
system monitoringu powietrza.
KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE
Działalność Krapkowickiego Domu Kultury
Krapkowicki Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji
i upowszechniania kultury. Jego celem nadrzędnym jest pozyskiwanie i przygotowanie
środowiska do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w życiu kulturalnym,
inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, a także
organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji.
Krapkowicki Dom Kultury prowadzi stałą działalność w sekcjach i kółkach zainteresowań:
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−

zajęcia plastyczne odbywają się w następujących sekcjach: PRACOWNIA Malarstwa
– „STUDIO EMKA” – dla dorosłych (prowadzący Adam Werwińśki i Karolina
Salamon), Pracownia „WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ, ROZUMIEM” dzieci w wieku
od 4 do 6 lat (prowadząca Małgorzata Pacion), Zajęcia rysunkowe i malarskie
indywidualne/ i w małych grupach dla każdego powyżej 7 lat (prowadząca Karolina
Salamon), Pracownia Ceramiki „JAKoŚ” dla młodzieży i dorosłych (dzieci uczestniczą
tylko wraz z opiekunem/rodzicem) - (prowadząca Małgorzata Pacion), Zajęcia
fotograficzne dla grup dzieci i młodzieży (prowadząca Karolina Salamon). Prace
wykonane przez uczestników prezentowane były na wystawach w KDK Uczestnicy
zajęć brali udział w Wojewódzkim Konkursie „Aneks Twórczości Artystycznej”.
Ponadto organizowane były plenery malarskie dla chętnych spośród uczestników sekcji
plastycznych.
W każdym z rodzajów zajęć jednorazowo brało udział około 10 osób, natomiast
specyfika poszczególnych wymusza zmniejszenie liczebności grup aby zachować
jakość pracy. Pracowania ceramiki oprócz realizacji swoich projektów twórczych
wykonuje dla Gminy pamiątkowe statuetki Baszty i inne okazjonalne statuetki
pamiątkowe.
Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie Krapkowickiego Domu Kultury
w Krapkowicach oraz w filii Krapkowickiego Domu Kultury w Otmęcie.

−

zajęcia teatralne odbywają się w sekcjach obejmując swym młodzież i osoby dorosłe
w dwóch grupach, jak również osoby niepełnosprawne. Premiery spektakli odbywają
się na scenie KDK. Organizowany jest regularnie Mały Konkurs Recytatorki etap
miejsko-gminny, którego laureaci zgłaszani są do udziału w Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim w Strzelcach Opolskich. W poszczególnych grupach uczestniczy średnio
10 uczestników. Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie Krapkowickiego Domu
Kultury w Krapkowicach.

−

zajęcia wokalne i muzyczne odbywają się w różnych grupach wiekowych
w Krapkowickim Studiu Piosenki (prowadząca Grażyna Mierzwa) oraz Klubie
Wokalisty (Prowadząca Żaneta Plotnik). Dla dorosłych działa grupa „Krapkowickie
Niezapominajki” prowadzona przez Panią Grażynę Mierzwę. Uczestnicy zajęć w biorą
udział w przeglądach: np.: „Młode Opole”, „Giełda Piosenki”, „Ogólnopolski Festiwal
Piosenki – Piosenkobranie”, „Opolskie Szmaragdy”, „Międzynarodowy Festiwal
Piosenki w Koninie”, „Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Kluczborku”,
„Wojewódzkie przeglądy piosenki” – w Korfantowie, Tułowicach, Dąbrowie,
Niemodlinie, Krapkowicach, „Ogólnopolski Festiwal Piosenki angielskiej
w Warszawie”, Telewizyjny Talent Show – Mali Giganci”, a także występują podczas
imprez i uroczystości na terenie miasta, gminy, województwa. W 2018 roku jedna
z podopiecznych, Natalia Zastępa zakwalifikowała się do finału programu
telewizyjnego The Voice of Poland. Ponadto regularnie organizowane są warsztaty
wokalne, które goszczą gwiazdy polskiej piosenki w skali międzynarodowej. Warsztaty
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród talentów wokalnych z całej Polski. Średnio
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w całej sekcji uczestniczy, ponad 40 osób. Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie
Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach.
−

zajęcia w kole modelarskim - uczestniczy biorą udział w różnego rodzaju zawodach
modeli latających na terenie Polski oraz zagranicą, a także w Mistrzostwach Polski.
Zajęcia odbywają się w filii Krapkowickiego Domu Kultury w Otmęcie w budynku
biblioteki miejskiej.

−

Krapkowicka Orkiestra Dęta liczy 40 uczestników, prowadzona jest dzięki
Krapkowickiemu Domowi Kultury. W 2018 roku przygotowana została i nagrana płyta
Krapkowickiej Orkiestry Dętej uświetniająca obchody 20- lecia. Orkiestra uświetnia
wszystkie uroczystości miejsko – gminne.

−

chór mieszany Krappitzer Chor, dyrygent Jan Sobek próby odbywają się w Otmęcie.

−

próby młodzieżowych zespołów muzycznych. Obecnie ćwiczą zespoły muzyczne,
Rebelianci, Andromeda Space Ritual, Pop Marlej, Oderbeast, Kaligula występy
zespołów odbywają się w Krapkowicach a także na terenie całej Polski, dorocznie
uświetniają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Krapkowicach.

−

sekcja taneczna – Mażoretki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w dwóch grupach
wiekowych, w których średnio uczestniczy kilkanaścioro tancerzy, występy grupy
prezentowane są podczas imprez artystycznych i koncertów w Krapkowickim Domu
Kultury.

−

Akrobatyka, w sobotnie przedpołudnia odbywają się zajęcia z instruktorem akrobatyki
w dwóch grupach mniej i bardziej zaawansowanej.

−

Kino „Krapkowice Digital 3D", seanse filmowe odbywają się zgodnie z repertuarem,
ponadto organizowane są okazjonalnie maratony filmowe, czasem także seanse
nieodpłatne dla wybranych grup odbiorców z okazji np. dnia dziecka, czy tygodnia
seniora oraz letnie kino plenerowe.

−

Krapkowicki Klub Filmowy (raz w miesiącu odbywają się „Wieczory
z Filmem", na których prezentowane są filmy o szczególnej wartości artystycznej
znajdujące swoich stałych odbiorców, każdy seans wzbogacony jest fachowym
komentarzem oraz dyskusją w gronie widzów w przerwie między filmami).

−

Baszta działa jako punkt muzealny i informacji turystycznej w 2018 roku została
poddana rewitalizacji wraz z częścią murów. Remont zapewni otwarcie w 2019 roku
obiektu o funkcjach całorocznego punktu informacji turystycznej wraz z miejscem
wystawienniczym, tarasem widokowym z lunetą obserwacyjną, dostoswanego do
użytkowania także zimą dla zwiedzających i grup szkolnych.
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−

Krapkowicki Dom Kultury współorganizuje festyny parafialne dożynki w Gminie
Krapkowice, wspierając je finansowo w zakresie wzbogacenia ich oprawy muzycznej,
wspiera działalność stowarzyszeń działających na terenie Gminy Krapkowice.
Imprezy zorganizowane w 2018 roku

Styczeń
13 stycznia – Jasełka w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 6 w Krapkowicach.
14 stycznia – XXVI Finał WOŚP wystąpili, Mażoretki, Krapkowicka Orkiestra Dęta, Klub
Wokalisty, Krapkowickie Studio Piosenki, Klub Tańca Towarzyskiego i Jaxzowego "SIERA",
Andromeda Space Ritual, EKHTO. W Sztabie Krapkowickiego Domu Kultury zebrano ponad
40 tysięcy złotych.
15-22 stycznia - Ferie zimowe w KDK: „Zimowe warsztaty Artystyczne w Krapkowickim
Domu Kultury” Małgorzata Pacion, Adam Werwiński i Izabela Kuriata oraz poranek filmowy,
spacer po Krapkowicach,„Baszta zimą”. Oferta objęła zajęcia dla dzieci szkolnych jak
i młodzieży. Uczestniczyło średnio kilkanaście osób każdego dnia zajęć.
18 stycznia (w ramach ferii)- dla chętnych odbył się wyjazd do Teatru Capitol we Wrocławiu
na spektakl „Trzej Muszkieterowie” – wzięli w nim udział zarówno dzieci, młodzież i dorośli
– wycieczka cieszyła się dużym zainteresowaniem .
21 stycznia - Noworoczna Gala - Koncert Wiedeński. Wystąpili: Soliści Narodowej Operetki
w Kijowie oraz Sceny Lwowskiej Tancerze Narodowego Teatru Opery i Baletu w Odessie.
23 i 24 stycznia - ferie zimowe w Kinie Krapkowice seanse dla dzieci.
28 stycznia KONCERT KOLĘD - ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA MAŁY ŚLĄSK Koncert Kolęd
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Mały Śląsk, kościół parafialny w Żywocicach.
Luty
18 lutego - Koncert Walentynkowy – Krapkowickie Studio Piosenki, wraz z Uniwersytetem
III wieku.
Marzec
4 marca - Otwarcie wystawy o godzinie 16:30 w sali wystawowej Krapkowickiego Domu
Kultury, Andrzeja Sznejweisa – znanego artysty z Opola zajmującego się ilustracją książkową
i prasową, projektowaniem...
Koncert piosenek Andrzeja Zauchy w wykonaniu solistów Klubu Wokalisty, w gitarowy
aranżacjach zespołu Kuby Mitoraja i w reżyserii Żanety Plotnik. To wyjątkowe wydarzenie
zostało specjalnie stworzone z okazji piątych urodzin Klubu Wokalisty w Krapkowickim Domu
Kultury.
10 marca 2018 r. - Dzień Kobiet. Wystąpili Tomasz Stockinger - w programie kabaretowym
z piosenkami polskiego kina przedwojennego "Już nie zapomnisz mnie" oraz Krapkowicka
Orkiestra Dęta. Jak co roku dodatkową atrakcją było losowanie nagród oraz słodki
poczęstunek. Koncert odbył się w dwóch odsłonach o 14:30 i o 18:00 – do wyboru.
Akcja „spoKREWnieni służbą”, W związku z akcją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji , której celem jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu ich święta
ustanowionego na 1 marca - poprzez honorowe oddanie krwi, w całym kraju w dniach 1-31
marca organizowane były zbiórki krwi w szeregach funkcjonariuszy PSP, członków OSP oraz
ludności cywilnej. Na terenie naszego powiatu taka zbiórka przeprowadzona została w dniu 10
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marca przy Krapkowickim Domu Kultury w godzinach 9.00-12.00. Podczas zbiórki krwi
można było zapoznać się z zasadami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, obejrzeć
pokaz dotyczący zagrożeń pożarowych oraz zapoznać się ze sprzętem używanym przez Straż
Pożarną, wszystko to przygotowane przez naszych strażaków.
15 marca - warsztaty, podczas których można było nauczyć się jak własnoręcznie wykonać
kartkę w Krapkowickim Dom Kultury poprowadziła Pani Anna Piekarczyk.
19 marca - koncert piosenek Edyty Bartosiewicz w wykonaniu solistki z Klubu Wokalisty
Natalii Borek. Gościnnie na scenie Angeilka Wróbel i Krystian Trojanowski z Klubu
Wokalisty. Wieczór poprowadziła Żaneta Plotnik.
20 marca- warsztaty dekorowania jaj wielkanocnych techniką batiku (przy pomocy wosku)
poprowadziła już po raz kolejny, Pani Helena Wojtasik - twórca ludowy.
22 marca - z okazji Światowego Dnia Wody odbył się seans filmowy "PIECZONE
GOŁĄBKI" - komedii o perypetiach w wodociągach.
22 marca - Eliminacje miejsko-gminne 63Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w
Krapkowickim Domu Kultury – finaliści zostali zgłoszeni do etapy rejonowego w Strzelcach
Opolskich.
27 marca – Światowy tydzień Douli – przy kobiecie pokaz filmu „Poród w ekstazie"
Kwiecień
6 kwietnia - Recital Natalii Zastępy- finalistki The Voice of Kids; podopiecznej Klubu
Wokalisty z Krapkowickiego Domu Kultury. Wystąpili fortepian - Łukasz Rosiński gitara Waldemar Orłowski bas - Paweł Mrocheń perkusja - Bartosz Rokosz
22 kwietnia - w sali widowiskowej KDK miała miejsce premiera spektaklu Lidii Karbowskiej
„Możesz umrzeć w butach, które masz na sobie” Teatru Homo Artifex działającego
w Krapkowickim Domu Kultury
Maj
2 maja - Dzień Flagi Narodowej na krapkowickim Rynku. Akcja pod hasłem Krapkowice
budują flagę narodową tworzoną z ludzi ubranych w barwy narodowe Polski. Imprezę
uświetniły: występ Mażoretek z Krapkowickiego Domu Kultury i koncert Krapkowickiej
Orkiestry Dętej
3 maja - "Wieczór w Krainie Operetki" koncert według scenariusza Magdaleny Zawartko.
Reżyseria i choreografia: Elżbieta Lejman, Magdalena Zawartko.
14 maja – wernisaż wystawy forografii i spotkanie z kpt. Ryszardem Sobieszczańskim,
autorem albumu historycznego pt. "Rejs po dziejach opolskiego żeglarstwa 1945-2017".
19 maja - premiera sekcji teatralnej KDK; Teatr X w Divertimento op. 5 "Stomatologiczne"
J.Przybory.
22 maja - najmłodsi aktorzy z Teatru Wiercipięty zaprosili na premierę "Straszliwe Psachcenie" na podstawie dramatu Marty Guśniowskiej.
Czerwiec
1 czerwca - Obchody Polsko-Czeskiego Dnia Dziecka w Krapkowicach wraz z gośćmi
z partnerskiej gminy Lipova-Lazne. Wydarzenie plenerowe na Palcu Eichendorffa, dodatkowo
uświetnione wymianą dzieci z obu gmin, wspólnym wyjazdem do Krasiejowa a następnie
wyjazdem dzieci Krapkowickich do Lipovych Lazne 2 czerwca.
1-3 czerwca –Dni Krapkowic plac Eichendorffa.
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5 czerwca - premiera sekcji teatralnej Krapkowickiego Domu Kultury. Teatr WIELKI Inaczej
zaprezentuje autorski spektakl "Niezły cyrk".
10 czerwca - spektakl pt. POMSTA Śląski hit musicalowy na kanwie Zemsty A. Fredry
18 czerwca - wernisaż wystawy, premiera książki "LEGENDY KRAPKOWIC", która jest
efektem konkursu plastyczno – literackiego. Podczas wernisażu wręczono nagrody w konkursie
a wydawnictwo jest dostępne w sprzedaży w Krapkowickim Domu Kultury.
22 czerwca - Krapkowicka Orkiestra Dęta zaprasza na koncert "POWITANIE LATA 2018" na
Krapkowickim Rynku.
24 czerwca - koncert poezji śpiewanej w wyk. Jolanty Cichackiej pt. "Poeci nie zjawiają się
przypadkiem" oraz recytacji wierszy wyk. Barbara Chudy, Teresa Gruca, Joanna Nowicka.
25 czerwca - Koncert Klubu Wokalisty Summer Train. Muzyczne powitanie wakacji otwarcie
warsztatów uwolnij głos w Parku Magnolia w Krapkowicach.
25-29 czerwca - VII Ogólnopolskie Warsztaty Wokalne Uwolnij Głos 2018 pod patronatem
Burmistrza Krapkowic Organizator: Krapkowicki Dom Kultury. TRENERZY: Wojciech
Myrczek, Paweł Tomaszewski, Żaneta Plotnik, Jakub Mitoraj.
25 czerwca - Otwarcie wystawy fotografii autorstwa Krzysztofa Czajora z Opola inspirowanej
pracą naszego Klubu Wokalisty.
Lipiec / Sierpień
Lato artystyczne w Krapkowickim Domu Kultury - wakacyjne warsztaty artystyczne dla
dzieci młodzieży szkolnej (Małgorzata. Pacion, Karolina Salamon Adam Werwiński, Izabela
Kuriata, Katarzyna Cieśla) oferta dla dzieci szkolnych i młodzieży. Warsztaty plastyczne
i teatralne oparte o dobrą zabawę, spacery z historia Krapkowic – zwiedzanie i odkrywanie
znanych i nieznanych miejsc z opowieściami z historii miasta. Zabawy ruchowo – taneczne.
W lipcu powstawał także mural we wnętrzu Krapkowickiego Domu Kultury zaprojektowany
przez instruktora Karolinę Salamon a wykonany wspólnie przez uczestników sekcji
plastycznych dla dorosłych.
20, 27 lipca i 5 ,12 sierpnia – odbywały się seanse letniego kina plenerowego w Parku
Magnolia i na Krapkowickiej Marinie.
20-21 lipca - VII Piknik Odrzański – współorganizacja. Hasłem przewodnim pikniku były „Dni
przemysłu i żeglugi”, oprócz tradycyjnych wyścigów smoczych łodzi, odbyły się warsztaty dla
dzieci wstępy artystyczne i zabawa plenerowa. Możliwe także było zwiedzanie lokalnych firm
i zakładów przemysłowych.
27 lipca – letnie kino dla dzieci.
19 sierpnia – współorganizacja parafialnego festynu dożynkowego w Parafii Wniebowzięcia
NMP w Krapkowicach, m. in. Występ Krapkowickich Mażoretek i solistów z Krapkowickiego
Studia Piosenki.
25-26 sierpnia – współorganizacja Dożynek Miejsko-Gminnych w Żywocicach.
Wrzesień
1 września - "Pożegnanie lata". Odbyły się występy artystyczne, ubieranie meluzyny
i darmowa degustacja dań z ziemniaka, konkursów dla dzieci, malowania twarzy, pokazu
carvingu. Krapkowicki Rynek.
28 września - DOKUMENTALNA ODSŁONA KINA w Krapkowicach w ramach Festiwalu
Filmowego Opolskie Lamy.
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W Sali wystawowej Krapkowickiego Domu Kultury prezentacja haftu „Zamoyski pod
Byczyną” - Haft odtworzony według nieistniejącego już obrazu Jana Matejki podobnie jak
oryginał mierzy 191 x 315 cm. Pracowało nad nim pięć osób: Julia Kot, Ewa Chmielewska,
Beata Wojtczak, Leokadia Tobiasz oraz jedyny z Opolszczyzny krapkowiczanin Zbigniew
Majewski.
Październik
„Miesiąc Seniora”, zajęcia, atrakcje, warsztaty dla seniorów, seanse kinowe dla babci/dziadka
z wnuczkiem.
1 października – Uroczysta inauguracja Miesiąca Seniora, uświetniona występami dzieci
z przedszkoli Krapkowickich, zespołu z Kórnicy i Krapkowickich Niezapominajek oraz
przekazaniem kluczy do bram miasta Seniorom i innymi atrakcjami wraz z poczęstunkiem.
6-7 października – współorganizacja Oktoberfestu 2018 największego na terenie
Opolszczyzny.
27 października - Sebastian Riedel & Cree - koncert ,,Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu"!
28 października – wernisaż wystawy „Trzy koncepcje” trzech młodych artystek z Krapkowic
Magdaleny Bartkowiak, Marty Kulik I Eweliny Ochlast, uczennic Liceum Plastycznego w
Opolu. Uświetniony występem muzycznym Marty Warzynek- Koziołek, Eweliny Ochlast,
Magdaleny Stępień i Joanny Jochymek.
31 października – maraton filmowy – Helloween w Kinie Krapkowice.
Listopad
10 listopada - Poruszenia – Przegląd Teatrów Tańca (Sieradan/Krapkowicki Dom Kultury)
11 listopada – koncert z cyklu NIEPODLEGŁOŚĆ MUZYCZNE MA IMIĘ..., jednak w tym
roku jest to wyjątkowe wydarzenie ponieważ wypadło w dniu 100 - lecia ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI. Wystąpili wokaliści Krapkowickiego Studia Piosenki wraz z zespołem
oraz Krapkowickie Niezapominajki.
12 listopada - seans dla dzieci z okazji 100 - LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
„WIELKI ZŁY LIS I INNE OPOWIEŚCI”
21 listopada - wyjazd na: Musical „ZORRO” do Teatru Rozrywki w Chorzowie, wyjazd
cieszył się dużym zainteresowaniem.
30 listopada - koncert andrzejkowy pt. "Zaczarujemy marzenia" w wykonaniu Klubu
Wokalisty
Grudzień
6 grudnia - spotkanie z Mikołajem w Krapkowickim Domu Kultury
8 grudnia – Turniej tańca - Krapkowickie Zderzenia Taneczne Sieradan/ Krapkowicki Dom
Kultury
8 grudnia - mikołajkowe kino dla dzieci. Film: "Poczta Świętego Mikołaja"
10 grudnia – spektakl „Mąż mojej żony” w wykonaniu Formacji Artystycznej KANDYD 2
reż. Henryk Adamek.
13 – 16 grudnia – Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Krapkowickim, współorganizacja.
Występy: sobota, 15 grudnia Orkiestra Oder Blass Band, Krapkowickie Niezapominajki,
Krapkowickie Studio Piosenki; 16 grudnia Klub Wokalisty Krapkowickiego Domu Kultury,
Krapkowicka Orkiestra Dęta.
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Zrealizowano następujące zadnia inwestycyjne:
− przeniesiono biuro do wyremontowanych pomieszczeń na dole budynku, co ułatwiło
dostęp dla klientów. Stare pomieszczenia, w których odbywały się zajęcia zostały
przebudowane, gruntownie odnowione tak, że powstało biuro, gabinet dyrektora oraz
zaplecze socjalne dla pracowników;
− ocieplono i odnowiono frontową oraz boczną elewację budynku, zamontowano nowe
„główne” drzwi wejściowe oraz zaadaptowano teren przed budynkiem na skwerek.
− przebudowano i wyremontowano korytarz oraz „stare” pomieszczenia biurowe na sale
zajęciowe.
Działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach i podległych
placówek
Zadania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach, określone zostały
w Ustawie z dnia 25 października 1991 roku, o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz Uchwałą Nr XVII/281/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27
czerwca 2000 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krapkowicach.
Zadania główne przyjęte w/w okresie sprawozdawczym do realizacji to:
− promocja bibliotek i książek w środowisku, poprzez różnego rodzaju formy pracy
z książką;
− działalność czytelni internetowych we wszystkich bibliotekach;
− przyjęcie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej zgodnie
z Porozumieniem RW.3153.2.2018 z dnia 24.01.2018r.;
− realizacja zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych,
BN/3095/2018 z dnia 18.07.2018r.;
− działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach obok zadań własnych realizuje
zadania biblioteki powiatowej określone w Porozumieniu zawartym między Zarządem Powiatu
Krapkowickiego a Gminą Krapkowice. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną społeczności
lokalnej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i informacyjnych
mieszkańców gminy i powiatu.
Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego.
Do statutowych zadań biblioteki należy: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie
księgozbioru. Pełnienie ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej. Tworzenie
i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliotecznych i bibliograficznych.
Koordynowanie działalności usługowej bibliotek na terenie gminy i powiatu. Prowadzenie
różnorodnych form pracy z czytelnikiem oraz inicjowanie i organizowanie różnorodnych form
zmierzających do rozwoju czytelnictwa.
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Biblioteka wraz z filiami jest instytucją działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej,
a tworzą ją:
1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
2. Filia Nr 1 w Krapkowicach
3. Filia Nr 2 w Krapkowicach
4. Filia dla dzieci w Krapkowicach
5. Filia Zbiorów Audiowizualnych w Krapkowicach
6. Filia w Dąbrówce Górnej
7. Filia w Kórnicy
8. Filia w Rogowie Opolskim
9. Filia w Steblowie
10. Filia w Żywocicach
11. Filia w Żużeli
W bibliotekach miasta i gminy Krapkowice zatrudnione są 24 osoby, w przeliczeniu na pełne
etaty 20,25 etatu.
W roku 2018 biblioteki miasta i gminy realizowały następujące zadania :
− zarejestrowały czytelników
- 6.458
− wypożyczono księgozbioru
- 192.023
− odwiedziny w bibliotece
- 148.943
− odwiedziny w czytelni internetowej
- 36.475
− inne odwiedziny w bibliotece (konkursy, imprezy czytelnicze, spotkania autorskie
z ciekawymi ludźmi, kursy komputerowe, ferie i wakacje w bibliotece i inne)
- 20.000
− udzielono informacji
- 44.192
Znaczące imprezy czytelnicze, których organizatorem lub współorganizatorem była biblioteka:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

„Rozśpiewane Serce Opolszczyzny” – występ chóru z gminy Zdzieszowice,
„Dla Dziadka i Babci” – impreza czytelnicza integrująca seniorów z wnukami,
„Grzeczność na co dzień” - lekcje biblioteczne promujące dobre zachowanie,
„Kobiety sławne i tragiczne” – wystawa, połączona z lekcjami czytelniczymi
obrazujące postać kobiet sławnych i tragicznych w literaturze,
„Recepta na uśmiech” – zajęcia biblioteczne z bajkoterapii, mające na celu naukę
panowania nad pozytywnymi i negatywnymi emocjami,
„Bajki Kamishibai” – metoda czytania tekstu literackiego, który pomaga w edukacji
starszych i młodszych użytkowników,
„Historia – też może być ciekawa” – zajęcia biblioteczne połączone z warsztatami dla
dzieci starszych,
„W Twoja stronę patrzę Boże” – spektakl teatralny dla seniorów,
„Legendy polskie”, „ Symbole Narodowe” – cykl imprez mających na celu edukację
patriotyczną od wczesnych lat przedszkolnych,
Spotkanie z pisarką Krystyną Mirek ,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

„Kocie opowieści” – cykl imprez czytelniczych dla najmłodszego czytelnika,
Spotkanie autorskie z Natalią Haczyk,
„Dzień Dziecka” – imprezy czytelnicze promujące głośne czytanie i zabawy z książką,
„Biblioteczne wakacje” – zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży,
„Projekt recepta na uśmiech” – warsztaty biblioteczne,
„ Narodowe czytanie” – „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego – quiz literacki,
„ Turniej szachowy o Puchar Burmistrza”
„Miesiąc seniora” – przeprowadzony zgodnie z harmonogramem imprez
czytelniczych,
„100 lat Niepodległości” – wystawa połączona z lekcjami bibliotecznymi,
„Polskie symbole narodowe” – cykl imprez czytelniczych,
„Spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim”,
„Zabawy Andrzejkowe” – imprezy czytelnicze dla czytelników i społeczności lokalnej,
„ Mikołaj w bibliotece” – spotkanie mikołajkowe,
„Spotkanie autorskie z Tomaszem Sobanią”,
„Spotkanie opłatkowe” – przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowych,
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i czytelników biblioteki.

Lekcje i przysposobienia biblioteczne odbywają się na bieżąco wg zapotrzebowań
czytelniczych. Dyskusje nad książką, wycieczki do biblioteki odbywają się wg harmonogramu
ustalonego wcześniej. Miejska i Gminna Biblioteka w Krapkowicach włączyła się w akcję
„Cała Polska Czyta Dzieciom”. W związku z powyższym w Bibliotece codziennie odbywają
się zajęcia biblioteczne ph.: „Czytamy 20 minut dziennie codziennie”.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach bardzo szczegółowo analizuje
potrzeby kulturalne i edukacyjne młodego czytelnika.
Podczas indywidualnych rozmów z użytkownikami staramy się poznać zainteresowania
czytelnicze. Organizujemy spotkania biblioteczne z dziećmi i młodzieżą, które mają na celu
dostarczyć nam wiadomości o potrzebach naszych odbiorców. Wspólnie układamy
harmonogram pracy, kierując się wytycznymi, które zebraliśmy na różnego rodzaju
spotkaniach i konsultacjach. Pomaga nam to ustalić działania pobudzające wyobraźnie,
kreatywność wśród młodego czytelnika. Dzięki temu zadania na rzecz dzieci i młodzieży łączą
w sobie dobrą zabawę z walorami kulturalnymi i edukacyjnymi.
Nadmieniamy, iż nasze biblioteki aktywnie współpracują ze szkołami, przedszkolami oraz
innymi instytucjami, które zajmują się wychowaniem młodego odbiorcy.
W rankingu bibliotek ogłoszonym przez Instytut Książki – Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Krapkowicach po raz czwarty zdobyła pierwsze miejsce w województwie
opolskim.
10.07.2018r., wizytowała bibliotekę instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
pani Agnieszka Hałubiec. Celem wizytacji była praca biblioteki na rzecz środowiska oraz
wyniki efektywności pracy bibliotek miasta i gminy Krapkowice za pierwsze półrocze.
Omówiono także zaawansowanie prac związanych z RODO.
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SPORT I TURYSTYKA
Sport
1. Krapkowicki Bieg Uliczny
Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz biegania, jako najprostszej formy aktywności
fizycznej, rywalizacja w duchu fair play, wspieranie i promocja akcji charytatywnych,
promocja miasta i regionu, atrakcyjne widowisko dla kibiców. To tylko nieliczne atrybuty
Krapkowickiego Biegu Ulicznego.
1 Maja 2018 r. odbył się już po raz 36 Krapkowicki Bieg Uliczny, który jest sportową
wizytówką regionu oraz jednym z najstarszych biegów ulicznych w Polsce. Tradycyjnie
1 maja sportowe zmagania rozpoczęły Biegi i Dzieci i Młodzieży w pięciu kategoriach
wiekowych. O 10:00 na linii startu stanęli zawodnicy marszu Nordic Walking, a punktualnie
o 11:00 rozpoczęła się rywalizacja na trasie biegu głównego na dystansie 10 kilometrów. Bieg
główny ukończyło 701 zawodników. Łącznie, w Biegu Głównym, Biegach Dzieci i Młodzieży,
Marszu Nordic Walking i Sztafecie Dobroczynności, udział wzięło 1563 zawodników.
Każdy uczestnik Biegu Głównego otrzymał tzw. pakiet startowy (pamiątkowy medal,
dyplom, koszulkę okolicznościową, napoje). Uczestnicy krapkowickich biegów dzieci
i młodzieży po przekroczeniu linii mety, otrzymali pamiątkową koszulkę, napój oraz jabłko.
Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej biegu głównego oraz w pozostałych kategoriach
otrzymali: nagrody rzeczowe, puchary i kwiaty. Zwycięzcy krapkowickich biegów dzieci
i młodzieży otrzymali nagrody rzeczowe oraz medale.
2. Imprezy sportowe organizowane lub współorganizowane przez „Delfin” Sp. z o.o.
Delfin w roku 2018 organizował lub był współorganizatorem 67 imprez sportowo rekreacyjnych, wśród których możemy wyróżnić:
1) Noworoczne rodzinne zawody pływackie 2018 -ok. 50 zawodniczek
i zawodników rywalizowało w Noworocznych Rodzinnych Zawodach
Pływackich 2018. Rywalizacja toczyła się w 4 kategoriach wiekowych
w podziale na chłopców i dziewczynki (przedszkolaki, klasy I, klasy II- III,
klasy IV - VI) oraz w kategoriach rodzinnych.
2) Bezpłatne wejście na basen w okresie ferii – co roku w okresie ferii - od
poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00 dzieci i młodzież
szkolna oraz studenci do 26 roku życia z Gminy Krapkowice po okazaniu
ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej mogli skorzystać z bezpłatnego
wejścia na Basen.
3) Organizacja zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży z Gminy
Krapkowice w okresie ferii zimowych, przy współpracy z klubami
sportowymi KS
Otmęt
Krapkowice (piłka ręczna) oraz PV Volley
Krapkowice (piłka siatkowa). Łączna ilość uczestników 30 osób.
4) Piłkarska liga delfina dla żaków – w turnieju rywalizowało 6 zespołów
piłkarskich w kategorii wiekowej u-. w rywalizacji udział wzięło 80
zawodników.
5) Amatorska liga siatkówki kobiet 2018 - ALSK czyli Amatorskiej Ligii
Siatkówki Kobiet w Krapkowicach! To efekt współpracy klubu PV Volley ze
spółką Delfin! Mecze rozgrywane były w każdą niedzielę na hali sportowej
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w Otmęcie! Udział zgłosiło 7 zespołów damskich. Jest to jedyna tego rodzaju
liga w województwie opolskim. jak bardzo taka inicjatywa szczególnie u nas
jest potrzebna. W turnieju wzięło udział ok 80 zawodniczek
6) XVII Turniej Piłki Nożnej Drużyn LZS o puchar Burmistrza Krapkowic –
w marcu 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej im. W Piechoty odbył się
tradycyjny turniej piłki nożnej drużyn LZS o puchar Burmistrza Krapkowic.
Rywalizacja toczyła się w 3 kategoriach wiekowych, trampkarzy, juniorów
i seniorów. W kategorii trampkarzy udział wzięły 3 drużyny: LZS Kórnica
Nowy Dwór, LZS Żywocice, LZS Dąbrówka Górna. W kategorii juniorów
udział wzięły 2 drużyny: LZS Dąbrówka Górna oraz LZS Kórnica Nowy Dwór.
W kategorii seniorów wzięły udział 4 drużyny: LSZ Steblów, LZS Żywocice,
LZS Kórnica Nowy Dwór, LZS Dąbrówka Górna. W turnieju łącznie wzięło
udział 90 zawodników.
7) XXI Turniej piłki siatkowej amatorów im. A. Roszkowiaka o puchar
Burmistrza Krapkowic - w hali im. W. Piechoty w Krapkowicach, odbyła
się XXI edycja turnieju piłki siatkowej amatorów im. Andrzeja Roszkowiaka
o puchar Burmistrza Krapkowic. W turnieju rywalizowało 8 zespołów. Łączna
ilość uczestników – 90.
8) OTWARTE MISTRZOSTWA KRAPKOWIC AMATORÓW w tenisie
ziemnym w grach podwójnych i pojedynczych O PUCHAR BURMISTRZA
KRAPKOWIC - 11 zawodników wzięło udział w I kolejce Mistrzostw
Krapkowic w tenisie ziemnym, na kortach przy ul. Wrzosów. Cykl turniejów
o Puchar Burmistrza Krapkowic odbywał się w każdym miesiącu od kwietnia
do września. Przewidzianych jest 6 kolejek, na przemian w grach singlowych
oraz deblowych.
9) TENIS XPRESS dla seniorów- W kwietniu 2018 r. ruszyły kursy tenisa
ziemnego dla seniorów . Tenis Xpress to nowatorski program nauki gry w tenisa
dla dorosłych. W zajęciach, pod okiem trenera tenisa ziemnego z Gogolińskiego
Klubu Tenisowego, Arkadiusza Frączyka, udział wzięło 14 uczestników
10) Wojewódzka liga miast Opolszczyzny w pływaniu - Opolski Okręgowy
Związek Pływacki oraz Delfin spółka z o.o. byli organizatorami IV rundy
wojewódzkiej ligi miast w pływaniu .Zawody odbyły się w godzinach
w Krapkowickiej pływalni DELFIN, Liczba uczestników – 200.
11) OKRrun 2018 Biegi terenowe z przeszkodami - w pierwszej edycji biegów
terenowych z przeszkodami wzięło udział ponad 200 biegaczy, z czego do biegu
głównego na 6000m zgłoszonych było ponad 170 uczestników. Zawodnicy
wystartowali w III kategoriach wiekowych.
12) Wakacje z Delfinem - W okresie wakacji „DELFIN” Sp. z o.o. przygotowała
dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy
Krapkowice tygodniowe cykle zajęć w 4 różnych dyscyplinach sportowych.
Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra trenerska z poszczególnych
dyscyplin. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00
– 13.00. Zajęcia prowadzone były w formie gier i zabaw.
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13) Olimpijskie warsztaty w siatkówce plażowej - Warsztaty odbyły się w dniu
13.09.2018 r. na boiskach do siatkówki plażowej Delfin Sp. z o.o. przy
ul. Wrzosów w Krapkowicach. Zajęcia poprowadziła reprezentantka Polski
w siatkówce plażowej, Olimpijka Monika Brzostek. Ilość uczestników 70 osób.
14) Nordic Walking dla seniorów z Mistrzynią Świata - zajęcia odbywały się
w sposób metodyczny od omówienia i przekazania podstawowych informacji
niezbędnych do prawidłowego uprawiania tej dyscypliny sportu, następnie 30
osobowa grupa przystąpiła do zajęć praktycznych. Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura przekazał uczestnikom sprzęt niezbędny do codziennych
ćwiczeń. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie kolejne zajęcia
z MISTRZYNIĄ odbyły się ponownie 11 października na Krapkowickim Orliku
przy ul. Wrzosów.
15) Halowa Liga Delfina Młodzików (rocznik 2006 i młodsi) - to największe tego
typu, zimowe rozgrywki piłkarskie dla Młodzików(rocznik 2006) w naszym
województwie. Zespoły grały co tydzień w formie dwumeczu aż do końca
stycznia. Wszystkie mecze rozgrywane były w Hali Widowiskowo-Sportowej
im. Władysława Piechoty w Krapkowicach.
„Delfin” Spółka z o.o. jest organizatorem lub współorganizatorem sportu szkolnego.
W rywalizacji sportowej uczestniczą uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Krapkowice.
W śród nich należy wyróżnić:
1) Mały Olimpijczyk - W lutym 2018 r. w hali widowiskowo sportowej
im. W. Piechoty w Krapkowicach odbył się finał wojewódzki w grach i zabawach
„Mały Olimpijczyk”. W zawodach wzięło udział 12 szkolnych zespołów: 6 drużyn
dziewcząt i 6 drużyn chłopców. Po raz kolejny fantastycznie spisali się chłopcy z PSP
nr 1 w Krapkowicach, którzy po raz czwarty i z rzędu okazali się bezkonkurencyjni
zdobywając 1 miejsce. W kategorii dziewcząt zawodniczki z PSSP nr 5 zajęły
4 miejsce.
2) Drużynowy Tenis stołowy - Wojewódzki finał w gry w drużynowego tenisa stołowego.
Finał rozgrywany był na 19 stołach w hali sportowej im. W. Piechoty w Krapkowicach.
3) JAKO Szkolna Liga Pływacka - kolejka „JAKO” Szkolnej Ligi Pływackiej. Zawody
odbywały się na pływalni Delfin w Krapkowicach i brało w nich udział 115
zawodników i zawodniczek z 5 szkół podstawowych Gminy Krapkowice.
Ponadto na szczeblu gminnym odbywały się następujące zawody sportowe: mini piłka nożna
dziewcząt i chłopców, Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce – indywidualne –
eliminacje gminne i powiatowe, indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, halowa
piłka nożna dziewcząt i chłopców, mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców oraz piłka ręczna
dziewcząt i chłopców. Wszystkie zawody odbyły się na obiektach sportowych gminy
Krapkowice.
3. Wykorzystanie obiektów sportowych należących do gminy Krapkowice, będących
w zarządzie „Delfin” Sp. z o.o. do celów sportowo- rekreacyjnych.
Miejską infrastrukturę sportową tworzą obiekty sportowe będące w zarządzie Spółki „Delfin”
w jej skład wchodzą:
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1) Stadion Piłkarski znajdujący się przy ul. Wrzosów 1 A, w Krapkowicach. Obiekt
wykorzystywany jest praktycznie całorocznie. Z obiektu korzystały:
− KS Unia Krapkowice
− UKS Spiders Krapkowice.
Szczegółowy grafik cyklicznego wykorzystania obiektu:
1. 4 x w tygodniu zajęcia treningowe 20 osobowej kadry I zespołu KS Unia Krapkowice.
2. 3 x w tygodniu zajęcia treningowe 20 osobowej kadry juniorów starszych
3. Rozgrywane są mecze mistrzowskie Opolskiej IV ligi seniorów. Średnia ilość kibiców
przychodzących na mecze I zespołu to ok. 150 – 200 osób.
Mecze o mistrzostwo I ligi juniorów starszych, mecze o mistrzostwo II ligi trampkarzy oraz
mecze o mistrzostwo młodzików.
2) Stadion miejski w Krapkowicach (Otmęcie) znajdujący się przy ul. Olimpijskiej 1
w Krapkowicach. Obiekt wykorzystywany jest praktycznie całorocznie. Z obiektu
cyklicznie korzystała Otmęt Fans Klub Sportowy.
1. 1 x w tygodniu zajęcia treningowe 20 osobowej kadry seniorów
Od miesiąca maja 3 x w tygodniu zajęcia treningowe dla 3 grup dziecięcych
3. 1 x na 2 tygodnie mecz ligowy drużyny seniorów.
4. 1 x na 2 tygodnie mecze młodzików.
Organizowane są zawody szkolne na szczeblu gminnym i powiatowym oraz zajęcia lekcyjne.
3) Hala im. W. Piechoty w Krapkowicach znajdująca się przy ul. Kilińskiego 3
w Krapkowicach. Obiekt działa całorocznie, oprócz regularnych jednostek
treningowych klubów sportowych oraz zajęć wychowania fizycznego dla szkół na
obiekcie zostały zorganizowane ogólnopolskie zawody w tenisie stołowym, olimpiady
sportowe dla przedszkolaków oraz ogólnopolskie zawody w skacie sportowym.
Szczegółowy grafik cyklicznego wykorzystania obiektu:
− KS Otmęt Krapkowice ( piłka ręczna kobiet) – ok 40 meczów ligowych ( średnia
liczba osób na meczu ligowym seniorek to ok 200 osób) w roku wszystkich grup.
200 godz. treningowych w roku 2017
− Szkoła – 900 godz. treningowych
− UKS Spiders Krapkowice – 50 godz. treningowych
− AP Otmęt Krapkowice – 30 godz. treningowych
− KS Unia Krapkowice – 20 godzin treningowe
− Grupy zorganizowane – ok 450 godz. za w/w okres
− Bongo Krapkowice – 20 godz. treningowych oraz 6 meczów ligowych ( II liga
futsalu)
4) Kompleks boisk „Orlik” znajdujący się przy ul. Wrzosów w Krapkowicach.
Z boisk (piłkarskich, tenisa ziemnego, tartanowego boiska do piłki ręcznej jak i piłki siatkowej
i koszykówki) korzystało regularnie ok 100 – 150 osób dziennie w godzinach popołudniowych.
W tym grupy zorganizowane takie jak UKS Spiders Krapkowice, KS Unia Krapkowice i inne,
Otmęt Fans Krapkowice jak również duża ilość osób prywatnych. Od poniedziałku do piątku
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w godzinach przedpołudniowych z obiektu korzystały głównie szkoły, przeprowadzając zajęcia
z wychowania fizycznego. Podczas weekendu w godzinach przedpołudniowych z obiektu
korzystały kluby sportowe, przeprowadzając jednostki treningowe dla swoich podopiecznych.
W godzinach popołudniowych z obiektu korzystały głównie osoby prywatne, niezrzeszone
w klubach.
Powstały przy Basenie oraz Orliku kompleks obiektów sportowo rekreacyjnych,
w skład którego wchodzą, ścieżki dla rolkarzy, boiska do siatkówki plażowej, boisko trawiaste
do piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci, siłownia na powietrzu, tor do enduro powoduje,
zwiększenie ilości osób korzystających z terenów rekreacyjnych przy ul. Wrzosów.
5) Basen DELFIN znajdujący się przy ul. Wrzosów w Krapkowicach.
W 2018 roku z pływalni Delfin, oprócz osób prywatnych, korzystała duża ilość
stowarzyszeń, klubów sportowych, a także uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
zarówno z Gminy Krapkowice jak również z gmin ościennych. Oprócz zajęć i zawodów
pływackich dla uczniów szkół na basenie organizowane są wodne tory przeszkód dla dzieci,
zajęcia dla seniorów. W 2018 r. z krytej pływalni skorzystało w sumie.15 791 osób.
Gmina Krapkowice dysponuje i częściowo utrzymuje również boiska sportoworekreacyjne Ludowych Zespołów Sportowych - organizacji działającej w zakresie sportu,
rekreacji i turystyki na rzecz mieszkańców wsi, w Żywocicach, Dąbrówce Górnej , KórnicyNowym Dworze. Dzięki temu sport i szeroko rozumiana rekreacja ruchowa rozwija się również
poza granicami miasta.
Turystyka
Czynnikami warunkującymi konkurencyjność regionu obok atrakcyjnej lokalizacji są:
stan środowiska naturalnego oraz jego atrakcyjność turystyczna. Czynniki te wpływają
na jakość życia mieszkańców regionu oraz na napływ podmiotów gospodarczych, turystów
z kraju i zagranicy.
Gmina Krapkowice zaliczana jest do regionów o najcieplejszym klimacie w Polsce.
Wczesna wiosna, ciepłe lato, długa jesień, łagodny przebieg zimy oraz umiarkowana ilość
opadów atmosferycznych tworzą wyjątkowo korzystne warunki dla turystyki i wypoczynku
w okresie całego roku.
Gmina Krapkowice to malowniczo położona gmina w dolinie rzeki Odry, w środkowej
części województwa opolskiego. Miejsce pełne zieleni i interesujących zakątków, gdzie
tradycja współgra z nowoczesnością, a przyroda naturalnie wtapia się w krajobraz okolicy.
Okoliczne lasy i wody tworzą znakomitą bazę rekreacyjną dla ludzi spragnionych wypoczynku,
gdzie na miłośników historii czekają zabytki, a na inwestorów przychylny klimat i przestrzeń
do rozwoju.
WALORY PRZYRODNICZE
Na podstawie badań terenowych w Gminie Krapkowice zarejestrowano 439 gatunków
roślin. Wśród drzew najciekawsze objęto ochroną poprzez ustanowienie ich pomnikami
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przyrody. Głównymi gatunkami poddanymi ochronie są: dęby szypułkowe, buki pospolite
i lipa drobnolistna.
Na terenie Gminy znajduje się również:
− las komunalny pełniący funkcję parku miejskiego położony za stadionem Unii Krapkowice
(pow. 18 ha);
− park w mieście Krapkowice przy ul. Parkowej (pow. 1 ha);
− las w dzielnicy Otmęt – tzw. Ptasi Gaj, przy ul. Jagiellońskiej (pow.19 ha).
Swoistą atrakcję przyrodniczą stanowi zespół zadrzewień przy ujęciu rzeki Osobłogi
w Krapkowicach oraz roślinność bagienna w dolinie rzeki Odry na wysokości wsi: Żużeli
i Ligoty Krapkowickiej.
Zachodnio – północna część Gminy Krapkowice położona jest w obrębie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. Obszar ten należy do największych
w Polsce kompleksów leśnych, jego powierzchnia wynosi 480 km2. Usytuowany jest na terenie
województwa opolskiego i obejmuje 12 gmin, w tym Gminę Krapkowice. Na jej terenie obszar
obejmuje swoim zasięgiem sołectwa: Gwoździce i Dąbrówka Górna. Na obszarze tym
zachowały się fragmenty typowe dla polskiego niżu lasów mieszanych i liściastych. Obszar ten
porastają liczne rzadkie gatunki chronionych roślin. Na terenie tym występują także chronione
gatunki ryb, płazów, gadów, ptaków oraz ssaków. Na obszarze stwierdzono występowanie 150
gatunków lęgowych, co stanowi prawie 35% całej ornitofauny krajowej. Występują tu m. in.:
bielik, derkacz, kania czarna, kania ruda, bąk, bączek, zielonka, włochatka czy podgorzałka.
Ponadto istotnym elementem systemu powiązań przyrodniczych jest dolina Odry
oraz rzeki Osobłogi, które tworzą korytarze ekologiczne rangi krajowej oraz regionalnej.
Na terenie Gminy Krapkowice występują obszary chronione Natura 2000 Żywocickie Łęgi
PLH160019 oraz Dolina Odry stanowiąca korytarz ekologiczny ECONET o znaczeniu
międzynarodowym. Na terenie Gminy wyróżniono ostoję nr 15 „Dolinę Odry” (od Koźla
do Krapkowic) oraz trias opolski.
Na obszarze Gminy występują również siedliska przyrodnicze podlegające ochronie
zgodnie z prawem krajowym i Dyrektywą UE z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych i dziko żyjącej flory i fauny. Na terenie Gminy Krapkowice występują m. in.:
− twardowodne, oligo – i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic,
− starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne,
− zalewane muliste brzegi rzek,
− pionierskie murawy napiaskowe i naskalne,
− zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
− szuwary wielkoturzycowe,
− mokre łąki użytkowane ekstensywnie,
− torfowiska alkaiczne.
Na terenie Gminy Krapkowice występuje także szereg obszarów, które zakwalifikować
można do prawnej ochrony w postaci:
− obszarów Natura 2000 Dolina Środkowej Odry,
− obszarów chronionego krajobrazu: dolina Osobłogi i dolina Swornicy,
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− zespołów przyrodniczo – krajobrazowych Rogów Opolski, Dąbrówka Górna,
− użytków ekologicznych: Lipiennik, Źródlisko koło Gwoździć, Starorzecze w Otmęcie, Łęg
nad Odrą, bagno. Starorzecze w Żużeli, Skarpa 1 i 2, Żwirownią,
− stanowisko dokumentacyjne: kamieniołom wapieni w Rogowie Opolskim.
Unikalne są również źródła wodne zlokalizowane w lasach Rogowa Opolskiego. Na cele
turystyczne można wykorzystać szlak wodny Odry, poprzez wprowadzenie żeglugi
turystycznej (statków wycieczkowych) i wykorzystanie na cele turystyczne zabytkowych
obiektów hydrotechnicznych (śluzy, jaz).
Ze względu na położenie Gminy Krapkowice w tak szczególnym miejscu, ważnym jest
funkcjonowanie głównych zakładów przemysłowych na zasadach zgodnych z ochroną
środowiska. Na jakość lokalnego powietrza korzystnie wpłynęła inwestycja polegająca
na likwidacji małych kotłowni pracujących dotychczas na niskiej jakości urządzeniach
grzewczych produkujących stosunkowo duże ilości spalin i korzystających z opału o różnej
zawartości siarki. Na poprawiającą się sytuację ochrony powietrza wpływ ma coraz większy
dostęp do alternatywnych źródeł energii w postaci gazu, oleju opałowego czy
z wykorzystaniem energii słonecznej.
Walory kulturowe
Podróżując po Ziemi Krapkowickiej oprócz malowniczych widoków można napotkać
liczne obiekty zabytkowe, m.in. Krapkowicki Zamek, ruiny zamku rycerskiego w Otmęcie,
wieżę Bramy Górnej z przyległą partią murów obronnych, ruiny zamku rycerskiego
w Otmęcie, zamek i park w Rogowie Opolskim, pałac w Dąbrówce Górnej, kościoły parafialne
oraz przydrożne krzyże i kapliczki.
Do najważniejszych zabytków nieruchomych Gminy Krapkowice, które zostały ujęte
w rejestrze zabytków, należą:
1. m. Dąbrówka Górna
− zespół pałacowy, 2 poł. XVII w., XVIII w., XX w.:
− pałac, nr rej.: 1006/65 z 07.05.1965 r.,
− park, nr rej.: 145/86 z 13.10.1986 r.,
2. m. Kórnica
− kościół par. p.w. św. Fabiana i Sebastiana, 1794r., 1851r., nr rej.: 1065/66
z 18.01.1966 r.,
− spichrz folwarczny, 1795 r., nr rej.: 1621/66 z 21.09.1966 r.,
3. m. Krapkowice
− Stare Miasto, nr rej.: 197/56,
− kościół par. p.w. św. Mikołaja, k. XIV w., XV-XVIII w., nr rej.: 839/64 z 07.05.1964r.,
− grób sapera Stanisława Bączka, na cmentarzu komunalnym, 1946 r., nr rej.: 155/87
z 22.06.1987 r.,
− mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu komunalnym, 1921, nr rej.: 156/87
z 22.06.1987 r.,
− cmentarz żydowski, ul. Kolejowa, pocz. XIX w., nr rej.: 230/89 z 04.12.1989 r.,
− zamek, 1678, XVIII-XX w., nr rej.: 324/51 z 08.02.1951 r.,
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4.

5.

6.

7.

− mury obronne (fragment), 2 poł. XIV – XVI w., nr rej.: 840/64 z 07.05.1964 r.,
− wieża bramy Górnej, nr rej.: 834/64 z 05.05.1964 r.,
− wieża wodna (ruina), ul. Kozielska, XVII w., XIX/XX w., nr rej.: 388/58 z 15.06.1964
r.,
− dom, Rynek 4, XVIII w., nr rej.: 641/64 z 07.05.1964 r.,
− dom zakonny elżbietanek, ul. Sądowa 8, 1866 r., nr rej.: 2291/91 z 29.11.1991 r.,
− piec wapienniczy szybowy, ul. Opolska 69 a, ok. 1900 r., nr rej.: 2286/91
z 14.10.1991 r.,
− piec wapienniczy szybowy, ul. Opolska 75, pocz. XX w., nr rej.: 2288/91
z 18.10.1991 r.,
− piec wapienniczy szybowy, ul. Opolska 77 a, 1907 r., nr rej.: 2287/91 z 18.10.1991 r,
− śluza mała na Odrze, 1890-95, nr rej.: 2247/90 z 17.12.1990 r.,
m. Krapkowice – Otmęt
− kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XIV w., XVIII w., 1912-1914, nr rej.: 729/64
z 14.03.1964 r.,
− ruiny zamku, XVI/XVII w., XVIII w., XIX w., nr rej.: 729/64 z 14.03.1964 r.,
− park, XIX w., nr rej.: j.w.,
m. Rogów Opolski
− kościół par. p.w. św. Filipa i Jakuba St., XIII w., XVI w., XX w., nr rej.: 3/50
z 20.11.1950 r.,
− zespół zamkowy, XV w.-XIX/XX w., nr rej.: 4/50 (R/321) z 17.11.1950 r.,
− park, nr rej.: 202/89 z 09.01.1989 r.,
− most, nr rej.: j.w.,
− tarasy z murami oporowymi, nr rej.: j.w.,
− kaplica grobowa, 2 poł. XIX w., nr rej.: j.w.,
− pawilon ogrodowy "Kavallerhaus", nr rej.: 27/2004 z 27.04.2004 r.,
− ogrodzenie z gloriettą, XIX/XX w., nr rej.: j.w.,
m. Steblów
− mogiła zbiorowa żołnierzy z II wojny św. (na cmentarzu parafialnym), nr rej.: 173/88
z 20.06.1988 r.,
m. Żużela
− dwór, 3 ćw. XIX w., nr rej.: 2195/89 z 31.08.1989 r.

Najbardziej reprezentacyjną częścią miasta Krapkowice jest rynek otoczony
kamieniczkami, najstarsza pochodzi z XVIII wieku. Podobnie jak w Krakowie, każdego dnia
w samo południe na krapkowickim rynku można usłyszeć hejnał Krapkowic, dobiegający
z pobliskiej Wieży Bramy Górnej (czyli krapkowickiej baszty). Wewnątrz wieży, na
poszczególnych kondygnacjach znajdują się wystawy plastyczne prezentujące najciekawsze
obiekty i miejsca Ziemi Krapkowickiej. Obiekt przeszedł generalny remont w 2018 roku i został
oddany do użytku w 2019. Jako nowość w Baszcie powstał punkt informacji turystycznej wraz
z zapleczem sanitarnym. Dodatkową atrakcję stanowi taras widokowy na szycie wieży,
z którego można podziwiać przepiękną panoramę Gór Opawskich. Równie chętnie jak
mieszkańcy, bywają tu goście.
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Wśród szczególnie urokliwych miejsc o charakterze zabytkowym dominują parki.
Szczególną wartość przedstawiają parki zabytkowe w Rogowie Opolskim i Dąbrówce Górnej
będące w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
1. Zabytkowy Park w Dąbrówce Górnej z II poł. XVII w. o pow. 6,13 ha,
2. Zabytkowy Park w Rogowie Opolskim z I poł. XVIII w. o pow. 20 ha.

Zaplecze turystyczne
Turyści przybywający do Gminy Krapkowice mogą korzystać z usług bazy
noclegowej i gastronomicznej zlokalizowanej na terenie Gminy.
Do głównych obiektów noclegowych na terenie Gminy Krapkowice należą:
− Hotel „Zamkowy Młyn” *** w Krapkowicach,
− Dom Wypoczynkowy „Sportowiec” w Krapkowicach - Otmęcie,
− Mieszkanie Gościnne ''EVA" w Otmęcie,
− Zamek w Rogowie Opolskim,
− Gospodarstwo Agroturystyczne SALVE AMICI, m. Pietna,
− Gospodarstwo Agroturystyczne WESTERN RANCH PIETNA, m. Pietna,
− Gospodarstwo Agroturystyczne ZAGRODA, m. Gwoździce.
Bazę gastronomiczną stanowią natomiast restauracje, pizzerie i bary umiejscowione
na terenie Gminy, zwłaszcza Krapkowic, jak i punkty gastronomiczne wchodzące w skład
obiektów bazy noclegowej Gminy.
Dla podniesienia standardów turystycznych stale rozbudowywana jest baza noclegowa
i rekreacyjna. Szczególnym powodzeniem wśród mieszkańców cieszy się obiekt sportoworekreacyjny przy krytej pływalni Delfin. Można tam korzystać z: krytej pływalni, kortów
tenisowych, boisk do piłki nożnej oraz siatkówki plażowej, toru z przeszkodami, pumptrucku.
Krapkowice, dzięki swojemu położeniu nad dwiema rzekami Odrą i Osobłogą zachęcają
do korzystania z rekreacji wodnej. Ofertę dla wszystkich miłośników tego typu wypoczynku
przygotowało Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice. Krapkowicka marina, która mieści
się przy ul. Przybrzeżnej w swojej ofercie posiada wiele atrakcji. Wypożyczyć można kajaki,
łodzie kanoe, małe łodzie z napędem spalinowym oraz skutery z napędem elektrycznym,
na miejscu istnieje możliwość zwodowania także własnego sprzętu pływającego oraz
przycumowanie łodzi w trakcie rejsu po Odrze. Ponadto dla osób, które nie mają odwagi, by
samemu pływać kajakiem lub sterować łodzią istnieje możliwość organizacji rejsu z udziałem
sternika po Odrze małą łodzią spacerową do dziesięciu osób. Po krapkowickim odcinku Odry
kursuje również duży wycieczkowy statek „Rusałka” , który na swój pokład może zabrać nawet
sto osób.
W roku 2018 powstał Obuwniczy Szlak.
To element turystyki przemysłowej. Na wzór wrocławskich krasnali powstało dotychczas
8 bucików z kodami Qr/Kody odsyłają do historii miejsc, przy których się znajdują a także
informują dlaczego dany but ma właśnie taki a nie inny kształt.
Forma buta znakomicie wpisuje się w historię Krapkowic. Zakłady obuwnicze potentata branży
obuwniczej Tomasz Baty, przekształcone później w Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego
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„Otmęt” przez kilkadziesiąt lat były potentatem w branży obuwniczej w kraju oraz za granicą.
To do pracy w zakładach przyjeżdżali mieszkańcy z całej Polski. Dzięki temu Krapkowice są
miejscem bogatym kulturowo. Mieszają się tu tradycje i zwyczaje wschodu i zachodu, to
swoisty „tygiel kulturalny”. Otmęcki but to niemal synonim: wysokiej jakości wykonania
i doskonałej opinii wśród klientów. Ponadto forma buta znakomicie wpisuje się w hasło
promocyjne miasta „Krapkowice, na skrzyżowaniu szlaków Europy”. Szlak butów prowadzi
po najciekawszych miejscach w Gminie Krapkowice, na chwilę obecną znajduje się w na rynku
w Krapkowicach, przy kościołach Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, św. Mikołaja,
Zakładach Papierniczych, przy Hali Widowiskowo-Sportowej im. W. Piechoty oraz Pływalni
Delfin. Szlak obejmuje nie tylko miasto, ale całą gminę. W Rogowie Opolskim buta znajdziemy
przy Zespole Zamkowo-Parkowym, a w Żużeli przy kapliczce.
Znacznego rozmachu nabrać powinna w skali gminy agroturystyka oparta o w/w elementy
przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe Gminy. Duże walory dla rozwoju agroturystyki
wykazują miejscowości: Pietna, Żużela, Gwoździce, Rogów Opolski, Dąbrówka Górna.
Turystyka tematyczna - teren Gminy Krapkowice należy do bardziej zasobnych w obiekty
zabytkowe obszarów regionu opolskiego; występuje tu szereg bardzo cennych ze względu na
swoją historię obiektów zabytkowych np.: ruiny zamku w Krapkowicach - Otmęcie, Zamek
Krapkowicki, Baszta.
Wyjazdy na narty do miasta Partnerskiego w Czechach.
Gmina Krapkowice co roku organizuje jednodniowe wyjazdy na narty do Lipova Lazne miasta partnerskiego. Co roku w białym szaleństwie uczestniczy na każdym z wyjazdów około
250-300 osób. Każdego roku organizujemy od 4-5 wyjazdów weekendowych w sezonie
zimowym. Jednorazowo dla 55 osób. W 2018 roku rozszerzyliśmy wachlarz lokalizacji i teraz
podróżujemy do kilku miejscowości tj. : Kouty nad Desnau (Czechy), Ramzova (Czechy) czy
na terenie Polski: Zieleniec, Czarna Góra.
OCHRONA ZDROWIA
Projekty zdrowotne realizowane przez Gminę Krapkowice:
Projekt „Zdrowe Serce Seniora” kierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy
Krapkowice, którzy ukończyli 60. rok życia. I choć w pierwszej kolejności do programu
zakwalifikowały się osoby schorowane, mieszkające samotnie, to do projektu przystąpić mogła
każda osoba starsza, która boryka się z dolegliwościami zdrowotnymi. Opaska Opiekun, którą
już otrzymało ponad 130 mieszkańców gminy, mierzy parametry życiowe. Przez 24 godziny
na dobę sprawdza aktywność i stan zdrowia seniora.
Wartość Projektu: 1 995 996,00 zł, Dofinansowanie Projektu z UE: 1 880 796,00 zł
Okres realizacji Projektu: od 15 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.
Projekt „Zdrowa Matka i Dziecko” zapewnia zwiększoną dostępność do wysokiej jakości
usług zdrowotnych dla kobiet w ciąży i małych dzieci. Projekt przewiduje między innymi
profilaktykę zakażeń pneumokokowych oraz pogłębioną diagnostykę rozwoju
psychomotorycznego dziecka do lat 2 wraz z instruktażem rehabilitacyjnym dla noworodków.
Kobiety w ciąży korzystają ze wsparcia w postaci nieinwazyjnych badań prenatalnych (badania
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USG genetyczne płodu oraz badania biochemiczne) oraz z usług mobilnej opieki
okołoporodowej: mobilne szkoły rodzenia oraz poradnie laktacyjne.
Wartość Projektu: 1 999 560,00 zł, Dofinansowanie Projektu z UE: 1 888 560,00 zł
Okres realizacji Projektu: od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.
Projekty ww. realizowane przez Gminę Krapkowice współfinansowane są ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa przy współpracy z Liderem
Projektów tj. Strzelecki Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek.
Gmina Krapkowice aktywnie uczestniczyła również w realizacji pilotażowego na terenie
województwa projektu kierowanego dla seniorów i osób starszych pn. „Jesień życia
– w dobrej kondycji bez bólu”, gdzie krapkowiccy seniorzy mieli okazję skorzystać m.in.
z telemedycznych badań przesiewowych (holter EKG, badanie bezdechu sennego, czy też
badanie RR) oraz zabiegów rehabilitacji ruchowej (terapia manualna i energotonowa).
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy powierzone zostało Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Krapkowicach, na zasadach określonych w umowie z dnia 01.03.2002 r. o zarządzanie
zasobami lokalowymi.
Zasady zarządzania zasobem gminnym polegają na:
− prowadzeniu spraw związanych z gospodarką zasobami lokalowymi, przyjmowanie
wniosków o przydział lokali mieszkalnych, ich rozpatrywanie z udziałem Społecznej
Komisji Mieszkaniowej
− zawieraniu i wypowiadaniu umów najmu
− zawieraniu umów na dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej, zimnej wody
i odbioru ścieków kanalizacyjnych
− sprawowaniu kontroli wykonywania warunków umów przez dystrybutorów
− naliczanie, inkasowanie i windykacja czynszów i opłat niezależnych od właściciela
− utrzymywanie lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
w stanie niepogorszonym przy uwzględnieniu stopnia normalnego zużycia,
a w szczególności dokonywaniu niezbędnych napraw, remontów i konserwacji
wynikającej z bieżącej eksploatacji.
Stan zasobów mieszkaniowych na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:
liczba mieszkań w zasobie na koniec roku 2018 365 o powierzchni = 17 288,95 m2
liczba mieszkań przeznaczonych na wynajem
jako lokale socjalne zgodnie z zarządzeniem
nr 999/2018 Burmistrza Krapkowic 28.08.2018
84 o powierzchni = 2 15,84 m2
mieszkania socjalne (obecnie wynajmowane)
44
liczba lokali użytkowych na koniec roku 2018
77 o powierzchni = 6 426,26 m2
pomieszczenia tymczasowe na 31.12.2018
1 szt.
sprzedaż mieszkań w roku 2018
6 sz.t o powierzchni = 287,76 m2
bieżące remonty w budynkach w roku 2018
222 130,11 zł – co odpowiada
założeniom wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
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Krapkowice w tym: wymiany okien i drzwi (Rynek 1, Sądowa 17, Opolska 1, Kozielska 8),
malowanie klatek schodowych (Opolska 1 , Koziołka 3), usuwanie zatorów kanalizacyjnych,
wymiana rynien i rur spustowych, naprawy dachów, balustrad i inne drobne prace;
zamiany mieszkań w roku 2018 – brak zamian
oddłużenia – odpracowanie zaległego czynszu poprzez wykonywanie prac (sprzątanie itp.)
- 3 osoby (Wapienna 18, Krasickiego 4, Opolska 29)
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM
W ramach zarządzania publicznymi obiektami małej architektury, tzw. placami zabaw
zostało przeprowadzonych 5 inwestycji mających na celu wykonanie dokumentacji
projektowych oraz doposażenie przedmiotowych terenów w różnego typu urządzenia.
1. Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej w Żużeli, której zakres obejmował:
− zakup i montaż urządzeń zabawowych, kosza ulicznego oraz ławki;
− założenie książki obiektu wraz z dokonaniem przeglądu wg obowiązujących
norm, sporządzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2018 r. Inwestycję
przeprowadzono w okresie od 20.11.2018 r. do 05.11.2018 r., a jej całkowity koszt
wyniósł 48.020,00 zł brutto.
2. Budowa placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Żużeli, której zakres obejmował:
− demontaż urządzenia na placu zabaw, zlokalizowanego przy ul. Osiedlowej
w Żużeli (działka nr 760/3) oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;
− montaż zdemontowanego urządzenia na terenie boiska sportowego przy
ul. Osiedlowej w Żużeli (działka nr 857/6);
− zakup i montaż kosza ulicznego oraz ławki;
− założenie książki obiektu wraz z dokonaniem przeglądu wg obowiązujących
norm, sporządzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2018 r. Inwestycję
przeprowadzono w okresie od 20.11.2018 r. do 23.11.2018 r., a jej całkowity koszt
wyniósł 8.550,00 zł brutto.
3. Budowa placu zabaw przy ul. Chrobrego w Rogowie Opolskim, której zakres
obejmował:
− zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
− wykonanie nawierzchni pod urządzeniami z kostki brukowej betonowej
o grubości 6 cm ograniczonej obrzeżami na podbudowie z mieszanki kamiennej;
− założenie książki obiektu wraz z dokonaniem przeglądu wg obowiązujących
norm, sporządzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2018 r. Inwestycję
przeprowadzono w okresie od 20.11.2018 r. do 20.12.2018 r., a jej całkowity koszt
wyniósł 22.500,00 zł brutto.
4. Budowa placu zabaw przy ul. Hotelowej w Krapkowicach, której zakres obejmował:
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− zakup i montaż urządzenia zabawowego
− założenie książki obiektu wraz z dokonaniem przeglądu wg obowiązujących
norm, sporządzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2018 r. Inwestycję
przeprowadzono w okresie od 20.11.2018 r. do 20.12.2018 r., a jej całkowity koszt
wyniósł 37.150,00 zł brutto.
5. Budowa placu zabaw w Borku, której zakres obejmował zakup i montaż urządzenia
zabawowego – huśtawki „bocianie gniazdo”.
Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2018 r. Inwestycję
przeprowadzono w dniu 17.12.2018 r., a jej całkowity koszt wyniósł 2.382,00 zł brutto
(część płatności została pokryta z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Borek).
Łączna wartość wszystkich inwestycji związanych z obiektami małej architektury
wyniosła 118.602,00 zł brutto.
Prowadząc działania mające na celu rozwój infrastruktury sportowej zrealizowano
zadanie Budowa kompleksu sportowego PSSP 5 II etap. W ramach przedmiotowej
inwestycji wykonano boisko do piłki nożnej o powierzchni o wymiarach 20,00m x 40,00 m
o powierzchni 800m2 posiadające nawierzchnię utwardzoną, wykończoną warstwą trawy
syntetycznej, ograniczonej obrzeżem betonowym. Ponadto wykonano ogrodzenie boiska
z siatki na słupkach z rur stalowych oraz bramą, a także osadzono dwie bramki z siatkami. W
trakcie trwania realizacji zadania została również zlecona realizacja zamówienia opcjonalnego
dot. wykonania chodników mających na celu skomunikowanie obiektów kompleksu
sportowego. Zadanie realizowano w okresie od dnia 03.09.2018 r. do 20.12.2018 r. Całość
inwestycji w roku 2018 wyniosła 495.325,53 zł brutto.
W 2018 roku na terenie Gminy Krapkowice przeprowadzono 6 inwestycji związanych
z oświetleniem ulicznym.
1. Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach stalowych oraz
betonowych na oprawy LED w ciągu drogi krajowej nr 45 oraz drogi
wojewódzkiej nr 409 w Krapkowicach, która obejmowała wymianę 29 szt. opraw
oświetleniowych na istniejących słupach stalowych oraz betonowych na oprawy LED
w ciągu drogi krajowej nr 45 oraz drogi wojewódzkiej nr 409 w Krapkowicach, zgodnie
z masterplanem oświetlenia ulicznego Gminy Krapkowice. Wartość zadania wyniosła
35.120,19 zł brutto.
2. Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach stalowych oraz
wysięgnikach naściennych na oprawy LED w obrębie rynku w Krapkowicach,
która obejmowała:
− wymianę opraw oświetleniowych zlokalizowanych na płycie rynku,
zamontowanych w formie zwieszanej na wysięgnikach nasłupowych na 8
słupach oświetleniowych (24 oprawy) oraz dookoła płyty rynku (9 wysięgników
naściennych – 9 opraw), na oprawy zwieszane typu LED, zgodnie
z masterplanem oświetlenia ulicznego Gminy Krapkowice;
− wykonanie uchwytu mocującego oprawę do wysięgnika – 33 szt.;
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− demontaż 8 wysięgników zamontowanych na narożnych słupach
oświetleniowych na płycie rynku;
− pomalowanie na kolor czarny 8 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami
oraz 9 wysięgników naściennych;
− dostawa urządzenia (sprzęt oraz oprogramowanie) pozwalającego na
konfigurowanie poziomu redukcji strumienia świetlnego w określonych
godzinach w oprawach oświetleniowych w warunkach terenowych.
Wartość zadania wyniosła 121.770,00 zł brutto.
3. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej w Gwoździcach, która
obejmowała zlecenie w 2018 r. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Realizacja zadania została zaplanowana w 2019 r. Wartość zadania w 2018 r. wyniosła
7.084,80 zł brutto.
4. Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie dawnych
Zakładów Obuwniczych przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach, która obejmowała
zlecenie w 2018 r. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja
zadania została zaplanowana w 2019 r. Wartość zadania w 2018 r. wyniosła 10.824,00
zł brutto.
5. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia w Dąbrówce Górnej, która
obejmowała zlecenie w 2018 r. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Realizacja zadania została zaplanowana w 2019 r. Wartość zadania w 2018 r. wyniosła
4.231,20 zł brutto.
6. Budowa linii oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Krapkowickiej
w Żywocicach, która obejmowała zlecenie w 2018 r. opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania została zaplanowana na 2019 r. Wartość
zadania w 2018 r. wyniosła 10.824,00 zł brutto.
Łączna wartość wszystkich inwestycji związanych z oświetleniem ulicznym wyniosła
189.854,19 zł brutto.
W związku z potrzebą uzupełnienia dekoracji oświetleniowych umieszczanych m.in. na
drogach gminnych w okresie świąt Bożego Narodzenia zostały zakupione następujące elementy
dekoracyjne:
1. Latarniowe dekoracje świetlne LED typu „śnieżynka” – 16 szt.
2. Latarniowe dekoracje świetlne LED typu „gwiazda” – 16 szt.
3. Łańcuch świetlny LED typu „sopel” – 174 m.
Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł: 26.633,58 zł brutto.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne w 2018 roku
Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne realizowana była na podstawie
zapisów Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016
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roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na
realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.
Zgodnie z zapisami Regulaminu, stanowiącego załącznik do w/w uchwały o dotacje ubiegać
się mogły:
− osoby fizyczne
− wspólnoty mieszkaniowe
będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych oraz domów
mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krapkowice.
Przedmiotem dotacji były inwestycje polegające na wymianie węglowego źródła ogrzewania
na jedno ekologiczne, spośród niżej wymienionych:
1) kocioł na pelet,
2) kocioł gazowy,
3) ogrzewanie elektryczne,
4) kocioł olejowy,
5) kocioł opalany ekogroszkiem, który nie posiada dodatkowego rusztu lub elementów
umożliwiających jego zamontowanie, wyposażony jedynie w ślimakowy podajnik
paliwa,
6) kocioł hybrydowy,
7) podłączenie do centralnej sieci ciepłowniczej.
Kwota dotacji celowej wynosiła odpowiednio:
I.
dla osób fizycznych:
− 2.000,00 zł - w przypadkach, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 i 7,
− 1.500,00 zł - w przypadku kotłów, o których mowa w pkt 5 i 6.
II. dla wspólnot mieszkaniowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu
zbiorczego ekologicznego źródła ogrzewania:
− 4.000,00 zł - dla małych wspólnot mieszkaniowych (do 7 lokali mieszkalnych)
w przypadkach, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 i 7,
− 3.000,00 zł - dla małych wspólnot mieszkaniowych (do 7 lokali mieszkalnych)
w przypadku kotłów, o których mowa w pkt 5 i 6,
− 8.000,00 zł - dla dużych wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali mieszkalnych)
w przypadkach, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 i 7,
− 6.000,00 zł - dla dużych wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali mieszkalnych)
w przypadku, o których mowa w pkt 5 i 6.
Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych
w 2018 roku na dotacje celowe wynosiła 108 000,00 PLN.
W terminie składania wniosków do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynęło 55
wniosków. Dwa wnioski nie kwalifikowały się do dofinansowania.
Wnioski zostały złożone na następujące źródła ogrzewania:
− ekogroszek: 9
− gaz: 22
− kotły na pelet: 21
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− podłączenie do sieci ciepłowniczej: 1
Po szczegółowej weryfikacji wniosków przygotowano 53 umowy dotacyjne, na łączną kwotę
107 500,00 PLN. Siedem osób zrezygnowało z realizacji inwestycji.
W grudniu 2018 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przeprowadzili kontrole pod kątem realizacji umów dotacyjnych, sporządzając
z nich protokoły. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z umowami.
Poniżej zestawienie zrealizowanych inwestycji z podziałam na miasto i sołectwa.
Rodzaj ogrzewania
MIASTO
SOŁECTWA
Kotły na ekogroszek
3
3
Kotły gazowe
19
2
Kotły na pelet
6
12
Sieć ciepłownicza
1
RAZEM
29
17
Wysokość przyznanych dotacji
62 500,00
32 500,00
[PLN]
Przyznanie przez Gminę Krapkowice dotacji celowych do wymiany źródeł ogrzewania
spowodowało uzyskanie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia zużycia węgla w ilości
ok. 248,50 Mg rocznie. Uzyskany efekt ekologiczny to redukcja emisji:
− pyłu zawieszonego PM10 o 88,7 %,
− pyłu zawieszonego PM2,5 o 94,1 %,
− SO2 o 91,5 %,
− CO2 o 58,0 %.
Przedstawiony efekt ekologiczny odnosi się do 46 źródeł emisji, które zostały zmodernizowane.
Na terenie Gminy Krapkowice wciąż pozostaje wiele domostw ogrzewanych w oparciu o stare
technologie. Niejednokrotnie przyczyną braku zainteresowania realizacją przedmiotowych
inwestycji jest brak środków finansowych, gdyż koszt ich wymiany kształtuje się na poziomie
kilkunastu tysięcy złoty.
W 2018 roku Gmina Krapkowice kontynuowała współpracę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, poprzez informowanie
mieszkańców o możliwości otrzymania preferencyjnych pożyczek na realizację zdań
związanych z poprawą jakości powietrza w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji
w województwie opolskim.
Program WFOŚiGW w Opolu składał się z pięciu części:
− część 1 - EKO-PIEC Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła
w budynkach lub lokalach mieszkalnych,
− część 2 - EKO-TERM Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację
budynku mieszkalnego bez wymiany źródła ciepła,
− część 3 - EKO-DOM Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku
mieszkalnego z wymianą źródła ciepła,

136

− część 4 - OZE Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych
źródeł energii, część 5 – EKO-MŚP Poprawa jakości powietrza w wyniku realizacji
zadań przez przedsiębiorców należących do sektora MŚP.
Celem w/w Programu było ograniczenie niskiej emisji szkodliwych gazów i pyłów do
atmosfery, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania oraz wzrost
produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Z pożyczek mogli skorzystać właściciele
budynków i lokali mieszkalnych oraz służących prowadzeniu działalności gospodarczej.
Po zawieszeniu w/w Programu w dniu 11 czerwca 2018 roku WFOŚiGW w Opolu
przystąpił do realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”. W dniu 13 października 2018
roku w Krapkowickim Domu Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy, mające na
celu przybliżenie zasad ubiegania się o ekodopłaty.
Usuwanie azbestu
Gmina Krapkowice rokrocznie prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie usuwania
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy. Wysokość
dofinansowania w wysokości 85% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
W 2018 roku usunięto 41,13 Mg azbestu, a dofinansowanie wyniosło niecałe 18.250,00 zł.
W zakresie poprawy stanu powietrza atmosferycznego podejmowane były następujące
działania naprawcze:
− remonty i przebudowy dróg, które poprawiając płynności ruchu pojazdów zmniejszają
emisję do powietrza szkodliwych produktów spalania paliw,
− czyszczenie ulic ,,metodą na mokro”, co ogranicza unoszenie się pyłów z rejonów
ciągów komunikacyjnych. Czyszczenie odbywa się z zastosowaniem zamiatarek
z systemem zraszania wodą, przeznaczonych do zmniejszenia emisji pyłu i kurzu,
− wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
Ponadto uwzględniano w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
szczegółowych zasad dot. ochrony powietrza nakazujących stosowanie do celów grzewczych
i bytowych indywidualnych wysokosprawnych, niskoemisyjnych urządzeń grzewczych,
wentylacyjnych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej albo źródeł ciepła zdalczynnych.
W ramach działań informacyjno-edukacyjnych na stronie internetowej gminy w Zakładce
„Dla mieszkańca” w menu bocznym „Ochrona środowiska” została utworzona specjalna
zakładka o nazwie „Czyste powietrze”, której celem jest poszerzanie świadomości
mieszkańców w zakresie zagrożeń związanych z niską emisją oraz informowanie
o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań związanych
z ograniczeniem m.in. emisji CO2 oraz pyłów zawieszonych.
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W zakresie ochrony przed biologiczno - chemicznym zanieczyszczeniem gleb i wód
prowadzona jest bieżąca kontrola budynków mieszkalnych pod względem zawierania umów na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
W celu usprawnienia systemu odprowadzania wód opadowych modernizowane są istniejące
sieci kanalizacji deszczowej oraz budowane nowej jej odcinki.
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi objęto nieruchomości zamieszkałe
systemem gospodarowania odpadami, zapewniając w ramach uiszczanej przez właścicieli
nieruchomości opłaty:
− odbieranie każdej ilości wytworzonych na nieruchomości odpadów komunalnych
z podziałem na następujące frakcje: odpady surowcowe, szkło, odpady ulegające
biodegradacji, popiół oraz odpady zmieszane;
− wyposażenie w pojemniki/worki do gromadzenia odpadów wraz z utrzymaniem
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym;
− organizację akcyjnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, ZSEE oraz odpadów
niebezpiecznych;
− utrzymanie mobilnego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w każdą
sobotę oraz dwa piątki w miesiącu;
− zapewnienie funkcjonowania systemu zbierania odpadów niebezpiecznych, w tym
przeterminowanych lekarstw i zużytych baterii. Specjalne pojemniki na przedmiotowe
odpady znajdują się w aptekach, punktach aptecznych i ośrodkach zdrowia oraz
placówkach przedszkolnych i szkolnych, niektórych sklepach i urzędach. Szczegółowy
wykaz miejsc, gdzie można pozbyć się zużytych baterii i przeterminowanych leków
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w
zakładce „Gospodarka odpadami”;
− dostęp do darmowej aplikacji Wywozik Krapkowice informującej o terminach odbioru
odpadów, dniach i godzinach funkcjonowania MPSZOK, zasadach prawidłowej
segregacji odpadów oraz umożliwiającej składanie reklamacji w zakresie realizowanej
usługi.
Przez pomocy pracowników społecznie użytecznych prowadzono prace porządkowe dzikich
wysypisk odpadów zalegających m.in. wzdłuż ul. Limanowskiego w Krapkowicach.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Działalność Straży Miejskiej w Krapkowicach
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w Straży Miejskiej w Krapkowicach
zatrudnionych było pięciu funkcjonariuszy. Praca odbywała się w systemie dwuzmianowym
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00. W miarę potrzeb strażnicy pracowali
również w soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy, zabezpieczając różnego rodzaju imprezy.
W 2018 roku realizując zadania przewidywane ustawą o strażach gminnych
(miejskich) oraz przepisami prawa miejscowego, funkcjonariusze Straży Miejskiej w
Krapkowicach podejmowali niżej opisane interwencje.
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Dane dotyczące miejsca podejmowanych interwencji oraz ich ilość
interwencje zgłaszane przez mieszkańców gminy Krapkowice:

562

interwencje zauważone przez funkcjonariuszy podczas prowadzonych patroli:

358

Ogółem interwencje:

920

Na terenie miejskim:

812

Na terenie wiejskim:

108

Razem:

920

Interwencje własne i zgłaszane w rozbiciu na poszczególne zmiany
interwencje własne

interwencje zgłaszane przez
mieszkańców

interwencje w trakcie
pierwszej zmiany

interwencje w trakcie
drugiej zmiany

Razem

219

139

358

interwencje w trakcie
pierwszej zmiany

interwencje w trakcie
drugiej zmiany

307

255

562

526

394

920

Ogółem interwencji

Rodzaj wykroczeń zawartych w:

Środki
oddziaływania
wychowawcze
go (art. 41 kw)

Grzywna nałożona w
drodze mandatu
karnego
liczba

wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu

Wnioski
do sądu

Inny sposób
zakończenia

Razem

Kodeksowe działania podejmowane przez Straż miejską Krapkowice w 2018r.

kwota

-

2

100,00

-

2

4

wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia

11

2

150,00

1

-

14

wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji

77

49

5 500,00

6

10

142

wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku publicznego

10

8

280,00

3

-

21

ustawie o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

-

3

-

-

-

3

ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

-

-

-

-

1

1
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ustawie o odpadach
ustawie - Kodeks wyborczy

22

8

1600,00

-

-

30

-

1

50,00

-

-

1

120

73

7 980,00

10

13

216

Interwencje podejmowane przez Straż Miejską – zestawienie szczegółowe
Szczegółowy opis działań/interwencji

Lp.

Liczba
spraw:

1.

wykroczenia drogowe,

202

2.

spalanie odpadów w piecach, ogniskach,

132

3.

martwe lub ranne zwierzęta,

84

4.

brak nadzoru nad zwierzęciem lub złe traktowanie zwierząt,

49

5.

pozostawione odpady komunalne, w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

48

6.

wysokie trawy, krzewy, żywopłot, złamane drzewa, gałęzie,

38

7.

uszkodzone, niewłaściwie ustawione znaki drogowe, brak oznakowania,

30

8.

przepełnione lub uszkodzone kosze na odzież PCK,

21

9.

uszkodzona nawierzchnia chodnika, drogi,

21

10.

uszkodzone studzienki lub pokrywy,

15

11.

inne: niedziałające oświetlenie, uszkodzony lampy, niszczenie zieleni, pomoc przy
uruchamianiu pojazdu, osoby bezdomne, zabrudzenie drogi, jezdni, chodnika, handel w miejscu
niedozwolonym, rozlany olej, dzieci biegające na terenie byłego szpitala, art. 63a Kodeksu
Wykroczeń, uszkodzone słupki TP S.A., NETIA, przepełnione lub uszkodzone kosze na śmieci,
spożywanie alkoholu niezgodnie z przepisami, nieodebrane odpady przez firmę
Naprzód,biegający lis, głośno zachowująca się młodzież, kradzież paliwa, kradzież sklepowa,
mężczyzna leżący na trawie, ławce, pozostawiony żwir, frezowiny, margiel (skała osadowa)
na drodze, zarośnięte znaki drogowe, niedziałająca sygnalizacja świetlna, kontrola warunków
bytowych psa, zaczepianie klientów placówek handlowych, zabezpieczenie kolizji, konflikt
sąsiedzki, uszkodzony sprzęt na placu zabaw, ujęcie poszukiwanego, śliska nawierzchnia
jezdni, oblodzone chodniki, nieodśnieżony teren gminny, niezabezpieczone elementy robót
budowlanych, niezabezpieczony baner oraz stara reklama, przesunięte słupki na rondzie ul.
Opolska, ustawione kontenery na odpady pod oknami budynku, parkowanie pojazdu z
uruchomionym silnikiem, pozostawiany obornik na polu, pozostawione pojemniki na ulicy,
zaginiony pies, pozostawiony pojazd przed blokiem zajmujący miejsca parkingowe,
zaśmiecony przystanek PKS, przelewające się szambo, przeciek szamba, zerwany kabel
telefoniczny leżący na chodniku, dzieci grające w piłkę blisko domu, znaleziona rzeczy torebka
z zawartością, rower, awaria wodociągu, głośna reklama, pozostawiona ziemia na działce,
wywóz ziemi na teren prywatny, pozostawione pojazdy, których stan wskazuje na
nieużytkowane, notorycznie wyjący pies, ustawiony kontener na prywatnej posesji, mężczyzna
potrzebujący pomocy po samowolnym oddaleniu się ze szpitala, wykonywanie prac
budowlanych bez zezwolenia, uszkodzony słup betonowy, uszkodzona kanalizacja, montaż
bariery ochronnej, naruszenie nietykalności cielesnej, zajęte płatne miejsce parkingowe,
niezabezpieczony pustostan, nieporządek na placu zabaw, mężczyzna z rozbitą głową,
parkowanie pojazdu na terenie prywatnym, otwarte drzwi w ogrodzeniu autostrady A4,
agresywna kobieta używająca przemocy wobec swojego ojca, mycie kostki brukowej, pożar
komina, rana kłuta, pojazd pozostawiony na terenie prywatnym, pojazd blokujący dojazd do
posesji na terenie prywatnym, osoba niechcąca opuścić prywatnej posesji, pozostawiony pojazd
z uchylonym oknem, dzieci chodzące po lodzie, nieporządek na posesji, magazynowanie opon,
podejrzenie o popełnienie próby samobójczej, niszczenie chodnika - kierowca firmy Naprzód,
rozbita szyba przystanku PKS, spalony kontener PCK, nieporządek przed sklepem, awantura

280

140

domowa, uwieziony łabędź, mężczyzna stojący na boso przed stacją paliw Orlen, osoby
rzucające przedmioty na autostradę, rozbite szkło na placu Josepha Eichendorffa, pozostawiony
pojazd uniemożliwiający zamkniecie bramy, uszkodzona opona pozostawiona na chodniku,
pozostawiona kukurydza na polu, pozostawiona szafa na korytarzu budynku, awanturujący się
pasażer autobusu, brak kontaktu z osobami chorymi wymagającymi opieki, pozostawiona
kostka na chodniku ul. Pocztowa, młodzież rzucająca petardy, niesprawny parkomat,
pozostawione krzyże z cmentarza, włączony alarm w szkole, pojazd pozostawiony na płatnym
miejscu parkingowym, uszkodzony stelaż reklamy, pozostawione pachołki na drodze, palące
się drzewo, młodzież paląca papierosy, zgłoszenie zagubienia psa, głośna muzyka, znaleziony
szczeniak, zaśmiecony CZAKAN, podejrzenie o kradzież, małoletni bez opieki na ulicy, brak
kosza na odpady, kontenery na odpady usytuowane blisko domu, składowanie obornika, wbite
paliki w trawnik, zalegające drzewo opałowe przed blokiem, młodzież korzystająca niezgodnie
z przeznaczeniem z ławki, uszkodzone pole z siatki most kolejowy, osoby kapiące się w
basenie, wsparcie dla funkcjonariusza policji podczas służby, mężczyzna z rozbitą głową,
pijane osoby siedzące na ławce
Ogółem interwencje:

920

Inne działania podejmowane przez Straż Miejską
1

wspólne służby z policją

I - zmiana – 13
57
II - zmiana – 44

2

sporządzono oraz dostarczano do KPP Krapkowice karty PRD-5

54

3

wystawiono wezwania kierowcom parkującym swoje pojazdy niezgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Ruchu Drogowego

82

4

kontrole pod względem realizacji obowiązku deratyzacji,

88

5

przegląd zapisu z monitoringu na żywo przez strażników

82

6

monitoring zabezpieczenie oraz zgranie materiałów na potrzeby policji

65

7

przegląd monitoringu przez funkcjonariuszy KPP Krapkowice

40

8

przeprowadzone kontrole pod względem spalania odpadów

77

spotkania i wydarzenia:
akcja „Bezpieczne Ferie”
akcja „Bezpieczne Wakacje”
spotkanie przedstawiciele KPP w Krapkowicach w ramach porozumienia
9

17

komisja Bezpieczeństwa i Porządku
rozmowy w sprawie monitoringu
konferencja „Dronem w Smog”

10

Zabezpieczenia

13

11

współpraca Straży Miejskiej z innymi podmiotami:

9

12

ustalenie miejsca pobytu pod adresem zameldowania:
Wydział Spraw Obywatelskich

27

Wydział Oświaty i Kultury
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montowano, rejestrowano oraz przeglądano kamery foto pułapki

13

10

asysty:
Wydział Podatków Opłat Lokalnych
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Konwojowanie dokumentów

14
15

2
3
Ogółem działania:

626

Miejsca oraz ilość odbytych patroli pieszych w 2018 r.
Patrol pieszy
podczas

Patrol pieszy
podczas

I zmiana

II zamiana

29

24

53

ul. Rynek oraz przyległe

12

12

24

Osiedle 30-lecia teren przyległy

15

5

20

ul. Leśna, Czakan

8

11

19

ul. Parkowa – Park

15

2

17

ul. Kwiatowa Gimnazjum

13

4

17

ul. Księdza Duszy, Plac zabaw

7

4

11

ul. Damrota, Plac Zabaw

8

2

10

ul. Kilińskiego, lasek

2

8

10

ul. Staszica, Plac Zabaw

3

6

9

ul. 3 Maja

4

3

7

Osiedle 1000-lecia

2

3

5

ul. Działkowa

2

2

4

ul. Mickiewicza

2

2

4

Osiedle Sady

-

3

3

Plac Josepha Eichendorffa

1

2

3

„Gold”

2

-

2

Most kolejowy

2

-

2

ul. Jagiellońska, teren wokół szkoły

1

1

2

ul. Kolejowa

-

1

1

ul. Prudnicka

1

-

1

ul. Limanowskiego działki ogrodowe

1

-

1

ul. Cegielniana

-

1

1

ul. Kozielska

Ogółem ilość
patroli pieszych

Miejsca patrolowane
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1

-

1

131

96

227

ul. Olimpijska

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w Straży Miejskiej w Krapkowicach
zatrudnionych było pięciu funkcjonariuszy. Praca odbywała się w systemie dwuzmianowym od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00. W miarę potrzeb strażnicy pracowali
również w soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy, zabezpieczając różnego rodzaju imprezy.
W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Straż Miejska
w Krapkowicach przeprowadzała kontrolę posesji pod względem spalania odpadów. Kontrole
te były przeprowadzane w związku ze zgłoszeniami mieszkańców oraz podczas interwencji
podejmowanych przez strażników.
Po otrzymaniu z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach wykazu miejsc wraz
z zdiagnozowanymi w nich zagrożeniach w okresie od 01 lutego do 30 czerwca 2018 roku,
tj., strażnicy miejscy patrolowali wyżej wymienione tereny, zwracając uwagę na osoby
popełniające czyny zabronione.
W dniu 15.03.2018r. w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach odbyło się spotkanie,
podczas którego omówiono funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu wizyjnego na
terenie Krapkowic oraz zasady współpracy Straży Miejskiej z Komendą Powiatową Policji
w Krapkowicach odnośnie monitoringu, jak również w sprawie podejmowania wspólnych
działań na terenie naszej gminy w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Na zlecenie Wydziału Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tutejszego urzędu przeprowadzono kontrole w sprawie przeprowadzania deratyzacji. Kontrole
te były prowadzone w okresie od 01 – 31 marca 2018 roku oraz w okresie od 01-31
października 2018r. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
Strażnicy miejscy, w związku otrzymanymi informacjami ze Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach odnośnie zagrożeń związanymi z prognozami niekorzystnych warunków
atmosferycznych (niskie temperatury), podejmowali działania polegające na patrolowaniu
rejonu akwenów wodnych, aby zapobiegać wchodzeniu na lód. Ponadto w trakcie patroli
funkcjonariusze zwracali uwagę na osoby bezdomne potrzebujące pomocy i w razie potrzeby
udzielali stosownej do sytuacji pomocy lub służyli informacją, gdzie mogą taką pomoc
uzyskać. Podobne działania strażnicy miejscy podejmowali w okresie letnim patrolując rejon
akwenów wodnych Gold, rejon rzeki Odra (Wer) z uwagą na osoby kąpiące się w miejscach
zabronionych lub po zamknięciu basenu przy ul. Olimpijskiej.
W 2018 roku strażnicy miejscy zabezpieczali następujące imprezy:
− 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krapkowickim Domu Kultury, jak
również eskortowali dostarczenie zebranych pieniędzy do Banku,
− 36 Krapkowicki Bieg Uliczny,
− obchody 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
− „Bezpieczna droga do szkoły” /5 akcji, 2 strażników/ - Zabezpieczenie przejścia dla
pieszych ul. 3 Maja, o”, d 03-07.09.2018r.,
− obchody pożegnania zimy przez uczniów PSP w Krapkowicach,
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−
−
−
−

obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
uroczystości pogrzebowe wieloletniego Burmistrza Krapkowic Piotra Sollocha,
obchody Święta Policji w Krapkowicach,
przemarsz uczestników IV Wojewódzkich zawodów Osób Niepełnosprawnych w „Nordic
Walking”,
− przemarsz uczestników gminnego Korowodu Dożynkowego,
− dzień Wszystkich Świętych- okolice cmentarzy,
− obchody związane z rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Ponadto strażnicy miejscy prowadzili spotkana edukacyjno-profilaktyczne z młodzieżą:
− „Bezpieczne Ferie” /2 akcje 2 strażników / uczestnicy otrzymywali zakupione przez
Straż Miejska malowanki” Straż Miejska Dzieciom”
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach,
- Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa Steblów,
− „Bezpieczne Wakacje” /8 akcji 4 strażników / - wszystkie szkoły na terenie gminy.
Straż Miejska w Krapkowicach kontynuowała współpracę z poprzednich lat z Rewirem
Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w zakresie wspólnych służb
na terenie Gminy Krapkowice. Odbywały się wspólne patrole z dzielnicowymi zgodnie
z wcześniej ustalonym grafikiem służb, aczkolwiek ich intensywność zależała od możliwości
etatowych Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. Na pisemne wnioski wpływające
z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, odnośnie kopiowania oraz zabezpieczenia
materiału z monitoringu wizyjnego, strażnicy miejscy przeglądali, zabezpieczali, a następnie
zgrywali materiał z monitoringu.
Należy zaznaczyć, że działania te w zależności od potrzeb zabezpieczenia danego
materiału do sprawy pochłaniały bardzo dużo czasu strażnikom i niejednokrotnie nie
pozwalały na podejmowanie innych działań w terenie. W związku z tym w dniu 31 grudnia
2018 roku podpisano Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 9 maja 2017 roku o współpracy
z Policją.
Celem usprawnienia przeglądu zapisu z monitoringu wizyjnego Miasta Krapkowic
będącego własnością Gminy Krapkowice, w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach
zostało wyznaczone stanowisko do przeglądania wyżej wymienionych zapisów przez policję.
Wyznaczeni funkcjonariusze policji dokonują podglądu materiałów archiwalnych będących
na dyskach.
W przypadku ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia podczas przeglądania zapisów
monitoringu Policja zwraca się do Burmistrza Krapkowic z pisemnym wnioskiem
o udostępnienie nagrań.
W celu eliminowania pozbywania się odpadów niezgodnie z przepisami w okresie
sprawozdawczym montowano kamery foto-pułapki, następnie je demontowano, zgrywano
zarejestrowany materiał, który został przejrzany przez strażników w celu weryfikacji zapisu
z kamery. Nie zarejestrowano wykroczeń. Jednakże pod koniec roku jedna z fotopułapek
została skradziona z miejsca, w którym była zamontowana, a następnie porzucona.
W związku z tym zgłoszono sprawę na policję, prowadzone są czynności wyjaśniające.
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Na potrzeby pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Oświaty i
Kultury strażnicy miejscy ustalali miejsce pobytu, osób wobec których toczyło się
postępowanie administracyjne.
Jak co roku, w związku z uroczystościami Wszystkich Świętych strażnicy miejscy
włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Znicz 2018”. Działania te miały na celu zapewnienie
bezpieczeństwa osób uczestniczących w wyżej wymienionej uroczystości.
11 listopada 2018 roku strażnicy miejscy zabezpieczali przemarsz korowodu oraz
uroczystości odbywające się przy Pomniku Ofiarom Wojen i Przemocy w Krapkowicach, w
związku z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Praca Straży Miejskiej w 2018 roku głównie polegała na :
− patrolowania rejonu gminy,
− wystawiania wezwania kierowcom parkującym pojazdy niezgodnie z przepisami ustawy
Prawo o Ruchu Drogowym,
− nakładania grzywien i sporządzania kart Prd – 5 z punktami karnymi, które w następstwie
przekazywane były do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach,
− przesłuchiwaniu świadków wykroczeń,
− patrolowaniu miejsc, w których przebywały osoby bezdomne, potrzebujące pomocy,
− kontynuowana była współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krapkowicach
dotycząca osób ubogich i żyjących w trudnych warunkach,
− uczestniczeniu w rozprawach sądowych,
− uczestniczeniu w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Starostwie
Powiatowym w Krapkowicach,
− konwojowaniu kart wyborczych do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych oraz do
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu,
Działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krapkowice.
Działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych polega na realizacji przedsięwzięć
mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia przed pożarem, klęskami żywiołowymi lub
innym zagrożeniami poprzez:
1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub
innego zagrożenia,
2. zapewnienie sił i środków do zwalczania tych zagrożeń,
3. prowadzenie działań ratowniczych.
Na terenie Gminy Krapkowice działa 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych,
w tym: dwie jednostki należące do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) Kórnica
i Rogów Opolski oraz sześć jednostek pozostałych Dąbrówka Górna, Pietna, Steblów,
Ściborowice, Żużela i Żywocice.
Stan osobowy członków OSP na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:
Członkowie zwyczajni
OSP
Wspierających
Honorowi MDP
W tym: JOT
Dąbrówka Górna
25
19
9
1
0
Kórnica
25
23
21
4
11
Pietna
15
9
31
2
0
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Rogów Opolski
41
23
16
9
0
Steblów
40
23
25
6
11
Ściborowice
59
11
0
9
12
Żużela
64
30
5
3
13
Żywocice
82
22
22
11
10
RAZEM
351
160
129
45
57
W Jednostkach Operacyjno-Technicznych (JOT) powołanych w ramach
poszczególnych jednostek OSP do dyspozycji pozostaje 160 strażaków – ratowników, którzy
spełniają następujące wymogi: wiek 18 – 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie,
przeszkolenie pożarnicze i zostali ubezpieczeni.
W Gminie Krapkowice najlepiej przygotowane są jednostki włączone do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego. Pozostałe OSP funkcjonują jako jednostki lokalnego działania
wspomagające system ratowniczo-gaśniczy gminy w zakresie ograniczonych działań
ratowniczych w czasie pożarów oraz działań zabezpieczających.
Do najważniejszych inwestycji w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 r. należy
zaliczyć: zakończenie budowy remizy w OSP Rogów Opolski oraz zakup nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kórnica.
Wszystkie jednostki OSP w 2018 roku zostały doposażone w kompletne zestawy PSP R1
niezbędne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
W zakresie infrastruktury na tą chwilę najtrudniej przedstawia się sytuacja w OSP
Żywocice i OSP Dąbrówka Górna, gdzie zbyt małe remizy nie pozwalają komfortowo
przechowywać sprzętu ani przygotować się do działań.
W zakresie gospodarki samochodowej zwraca uwagę wiek samochodów ratowniczych
powyżej 30 lat: GCBA 6/32 OSP Rogów Opolski, GLBA 1/8 OSP Steblów, GLBA 0,5/8 OSP
Ściborowice, GCBA 6/32 OSP Żużela oraz powyżej 40 lat: SRt OSP Kórnica.
Ocena stanu przygotowania jednostek:
OSP Kórnica: Jedna z najlepszych jednostek w powiecie, bardzo dobrze wyposażona
w pojazdy, sprzęt pożarniczy oraz uzbrojenie osobiste. Posiada dwie remizy, które są bardzo
dobrze przygotowane, dzięki czemu strażacy z dwóch części wsi mogą szybciej podjąć
działania. Jednostka w 2018 roku otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Jako jedyna
posiada samochód ratownictwa technicznego, a także ciężki i średni samochód gaśniczy. Jest
przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa medycznego,
ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych. Jednostka posiada dużą
ilość strażaków uprawnionych do działań ratowniczych, posiadających dobre przeszkolenie
pożarnicze. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do udzielania kwalifikowanej
pomocy. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła poziom „A”. OSP Kórnica
została ujęta w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa technicznego oraz
działań poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie podstawowym.
OSP Rogów Opolski: Druga jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczogaśniczego to również czołowa jednostka powiatu. Posiada dobrze wyposażony średni
samochód ratowniczo-gaśniczy oraz dwa samochody uzupełniające ten samochód tj. ciężki
samochód gaśniczy i lekki samochód ratownictwa technicznego. Jest przygotowana do
prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa medycznego, ratownictwa
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technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych. Charakteryzuje ją duża ilość
uprawnionych do działań i dobrze przeszkolonych strażaków oraz dobre wyposażenie w sprzęt
pożarniczy oraz ochrony osobistej. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do
udzielania kwalifikowanej pomocy. W 2018 zakończono budowę nowej, bardzo funkcjonalnej
remizy. W związku z umiejscowieniem blisko Odry należy rozważyć doposażenie jednostki
w ponton. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła poziom A. OSP Rogów
Opolski została ujęta w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa
technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie podstawowym.
OSP Dąbrówka Górna: Jednostka przygotowana głównie do działań pomocniczych
podczas działań gaśniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jednostka posiada
dużą ilość dobrze przeszkolonych ludzi. Mała remiza jest zagospodarowywana przez druhów
w sposób robiący duże wrażenie. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych
do udzielania kwalifikowanej pomocy W zakresie ewentualnego rozwoju jednostki należałoby
w pierwszej kolejności rozważyć rozbudowę remizy tak aby mogła ona zmieścić samochód
ze zbiornikiem wody.
OSP Pietna: Jednostka posiadająca lekki samochód gaśniczy oraz ponton. Wyposażenie
jednostki pozwala na pomoc jednostkom systemowym w prowadzeniu działań gaśniczych oraz
do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Największe problemy to niski stan osobowy
jednostki oraz słabe przeszkolenie pożarnicze.
OSP Steblów: Jednostka dobrze wyposażona, posiadająca dużą ilość przeszkolonych
ludzi. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do udzielania kwalifikowanej
pomocy Przygotowana do prowadzenia działań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych
oraz rozpoczęcia działań gaśniczych. W zakresie rozwoju jednostki należałoby rozważyć
sprowadzenie do jednostki średniego samochodu pożarniczego z większym zbiornikiem
wodnym.
OSP Ściborowice: Jednostka posiadająca lekki samochód gaśniczy. Wyposażenie
jednostki pozwala na pomoc jednostkom systemowym w prowadzeniu działań gaśniczych,
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Największe problemy to niski stan osobowy jednostki.
OSP Żużela: Jednostka posiadająca dwa samochody ratownicze, w tym jeden ciężki
samochód gaśniczy. W ostatnich latach w tej jednostce odnotowano jeden
z większych skoków jakościowych w powiecie. Jednostka posiada dużą liczbę strażaków
uprawnionych do działań. Jednostka pod koniec roku została doposażona w sprzęt do
ratownictwa technicznego. Przygotowana głównie do działań gaśniczych, ratownictwa
technicznego, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz usuwania skutków klęsk
żywiołowych.
OSP Żywocice: Jednostka podobnie, przygotowana do działań pomocniczych oraz
usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jednostka mieści się w stosunkowo małej remizie gdzie
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istnieje problem z rozmieszczeniem sprzętu pożarniczego. Posiada dużą ilość strażaków.
Jednostka doposażona została w roku ubiegłym w łódź płaskodenną. Posiada lekki samochód
oraz ponton.
Udział jednostek w manewrach i szkoleniach:
− W marcu jednostki OSP Rogów Opolski i OSP Dąbrówka Górna brały udział
w ćwiczeniach na obiekcie Stacji Paliw LOTOS w Rogowie Opolskim.
− W kwietniu 2018 KP PSP w Krapkowicach organizowała nocne ćwiczenia
pk. „Semafor” dla Drugiej Kompanii Gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu
Operacyjnego „Kędzierzyn”. W ćwiczeniach udział brały: 5 zastępów KP PSP
w Krapkowicach, 1 zastęp KP PS Kędzierzyn-Koźle, 1 zastęp KW PSP Opole,
5 zastępów OSP z powiatu krapkowickiego: OSP Rogów Opolski, OSP Jasiona, OSP
Kamień Śląski, OSP Odrowąż i OSP Strzeleczki; 5 zastępów OSP z powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego. Ćwiczenia obejmowały: organizacja pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w terenach trudnodostępnych oraz
w porze nocnej.
− W maju jednostki OSP Rogów Opolski, OSP Steblów i OSP Żużela brały udział
w ćwiczeniach w Domu Pomocy Społecznej „Anna”w Krapkowicach.
− W sierpniu OSP Rogów Opolski, OSP Steblów i OSP Żużela razem z JRG PSP
przeprowadziły ćwiczenia na obiekcie MetsaTissue Krapkowice.
− W listopadzie przeprowadzono ćwiczenia na obiekcie PRO-VENT Systemy
Wentylacyjne w Dąbrówce Górnej dla OSP Rogów Opolski i OSP Dąbrówka Górna
razem z JRG PSP.
− W grudniu 2018 roku trzy zastępy PSP oraz OSP Steblów i OSP Żużela brały udział
w ćwiczeniach na terenie Komendy Powiatowej Policji. Były to ćwiczenia, które
w swoich głównych celach zakładały doskonalenie współpracy podczas działań
ratowniczo-gaśniczych na obiektach charakterystycznych dla policji.
Działalność operacyjna OSP
Zestawienie wyjazdów poszczególnych jednostek Gminy Krapkowice:
Jednostki OSP
Pożary
Miejscowe
Alarmy
zagrożenia
fałszywe
Kórnica
10
17
Rogów Opolski
12
23
Dąbrówka Górna
2
6
Pietna
6
3
Steblów
13
5
Ściborowice
5
3
Żużela
2
3
Żywocice
4
5
Ilość zdarzeń w Gminie
80
158
Krapkowice
Niektóre wybrane zdarzenia w 2018 roku – pożary:

0
2
0
1
0
0
0
0
23

Razem
27
37
8
10
18
8
5
9
261
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02.06. – Autostrada A-4 ok. Krapkowic – Pożar naczepy ciężarówki przewożącej żywicę
wielowęglowodorową. Straty wyniosły ok. 300 tyś. zł. W działaniach brały udział 1 zastępy
straży pożarnej.
05.07. – Krapkowice – Pożar samochodu osobowego na parkingu. Straty wyniosły ok. 55 tyś.
zł. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej.
02.12. – Krapkowice ul. Opolska – Pożar wózka widłowego. Straty wyniosły ok. 70 tyś. zł.
W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej.
Ważniejsze miejscowe zagrożenia w 2018 roku:
17.02. – Krapkowice – samochód osobowy potrącił rowerzystę. W wyniku zdarzenia jedna
osoba poniosła śmierć. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej.
12.04. – Pietna DW 416 – Zderzenie dwóch samochodów osobowych 2 osoby poszkodowane
zabrane przez ZRM do szpitala. Straty wyniosły ok. 80 tys. zł.
W działaniach udział brały 4 zastępy straży pożarnej.
23.05. – Żużela DK 45 – samochód osobowy uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia jedna
osoba poniosła śmierć na miejscu zdarzenia. W działaniach udział brało 5 zastępy straży
pożarnej ZRM oraz LPR.
07.07. – Żywocice DW 416 – zderzenie motocykla z ciągnikiem rolniczym.
W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu zdarzenia lądował LPR.
W działaniach udział brały 3 zastępy straży pożarnej.
22.07. – Kórnica DW 416 – zderzenie dwóch samochodów osobowych. Dwie poszkodowane
osoby zostały odwiezione do szpitala. Straty wyniosły ok. 60 tyś. zł. W działaniach udział brały
4 zastępy straży pożarnej.
01.08. – Nowy Dwór Prudnicki – w skutek silnych porywów wiatru, uszkodzony został dach
budynku chlewni oraz magazynu. Straty wyniosły ok. 60 tyś. zł. W działaniach udział brały
4 zastępy straży pożarnej.
Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt.
W 2018 roku wyposażenie jednostek w samochody pożarnicze zmieniło się. Zakupiono nowy
średni samochód pożarniczy dla OSP Kórnica w miejsce wysłużonego GBA. Jednostki
dysponują 13 samochodami ratowniczo-gaśniczymi w tym 1 samochodem ratownictwa
technicznego.
Dzięki zakupom inwestycyjnym i wydatkom bieżącym wydatnie poprawiono stan lokali
i wyposażenia jednostek OSP. Inwestowanie w sprzęt jednostek odbywało się przy
współfinansowaniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP/ Zarząd Wojewódzki
w Opolu/, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa
Sprawiedliwości, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej jak i bezpośrednio z budżetu
Gminy Krapkowice. Na uwagę zasługują tu głównie dwie duże inwestycje: wspomniany już
wcześniej zakup nowego średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego dla OSP Kórnica oraz
ukończenie budowy nowego garażu wraz z zapleczem socjalnym dla OSP Rogów Opolski. Do
pozostałych zakupów poszerzających zakres działań OSP zaliczyć można zakup łodzi
płaskodennej z silnikiem i przyczepą dla OSP Żywocice do działań w czasie powodzi oraz
zestaw hydrauliczny akumulatorowy dla OSP Żużela do działań przy wypadkach drogowych,
jak również zakup pięciu agregatów prądotwórczych trójfazowych do zasilania pomp
zanurzeniowych elektrycznych zakupionych w roku ubiegłym, trzy zestawy ratownictwa
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medycznego PSP R1 wraz z deską i szynami Kramera, oraz defibrylatora do udzielania
pierwszej pomocy medycznej, dwie poduszki wysokociśnieniowe, 7 radiotelefonów, jeden
aparat oddechowy z czujnikiem bezruchu będący uzupełnieniem roty. W związku z coraz
częściej występującymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi zakupiono piłę
łańcuchową spalinową o dużej mocy, której przydatność potwierdziły działania przy usuwaniu
skutków tegorocznej wichury.
W roku ubiegłym, wykonano szereg większych lub mniejszych remontów strażnic. Pomijając
oczywiście budowę nowego garażu w OSP Rogów Opolski, do większych inwestycji zaliczyć
należy: wykonanie nowych sanitariatów w OSP Dąbrówka Górna, zaplecza socjalnego w OSP
Pietna, generalny remont sanitariatów w OSP Steblów poprawiających komfort działań
strażaków. Jak również remont starej remizy OSP Ściborowice oraz wykonanie izolacji wodnej
pionowej i poziomej w OSP Steblów. Większość prac przy remontach wykonali sami strażacy
we własnym zakresie wykorzystując materiały budowlane zakupione z budżetu Gminy
Krapkowice.
Zestawienie zakupów sprzętu dla poszczególnych jednostek w roku 2018:
Dąbrówka Górna
− Agregat prądotwórczy trójfazowy o wartości 4 800,- zł (współfinansowany ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości).
− 4 mundury wyjściowe – o wartości 1 400,- zł z czego środki gminne
to 680,- zł.
Kórnica
− Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy o łącznej wartości 916 350,- zł
w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 359 000,- zł, dotacja Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej w wysokości 120 000,- zł, środki własne OSP to 1 000,- zł, środki
z budżetu gminy to 436 350,- zł.
− Defibrylator wraz z zestawem szkoleniowym i torbą oraz poduszki
wysokociśnieniowe o łącznej wartości 11 582,- zł (współfinansowany ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości).
− 9 mundurów wyjściowych – o wartości 4 200,- zł z czego środki gminne to 2600,zł.
− Nowe działko wodne do samochodu GBA o wartości 4 300,- zł.
− łańcuch do piły spalinowej 3 szt., prowadnica, osłona prowadnicy, olej na łączną
kwotę 740,- zł.
Pietna
− Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską i szynami Kramera, agregat
prądotwórczy trójfazowy o łącznej wartości 9 650,- zł (współfinansowany ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości).
− Mundur wyjściowy, 2 radiotelefony – o łącznej wartości 5 450,- zł z czego środki
gminne to 3 530,- zł.
Rogów Opolski
− Mundur wyjściowy, radiotelefon, miernik czterogazowy, 6 hełmów – o łącznej
wartości 13 100,- zł z czego środki gminne i sołeckie wyniosły 11 100,- zł.
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− Wytwornica piany WP-2 – o wartości 1 140,- zł dofinansowane przez Starostwo
Powiatowe.
Steblów
− Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską i szynami Kramera, agregat
prądotwórczy trójfazowy o łącznej wartości 9 650,- zł (współfinansowany ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości).
− 8 mundurów wyjściowych – o wartości 3 740,- zł z czego środki gminne to 2 300,- zł.
Ściborowice
− Zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 z deską i szynami Kramera, agregat
prądotwórczy trójfazowy o łącznej wartości 9 650,- zł (współfinansowany ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości).
− 4 mundury wyjściowe – o wartości 1 400,- zł z czego środki gminne
to 680,- zł.
− Piła łańcuchowa spalinowa o łącznej wartości 3 083,- zł z czego środki gminne to
1 964,- zł.
− Aparat powietrzny– o wartości 4 650,- zł dofinansowane przez Starostwo Powiatowe.
Żużela
− Agregat prądotwórczy trójfazowy o wartości 4 800,- zł (współfinansowany ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości).
− Zestaw szyn Kramera wartości 400,- zł (współfinansowany ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości).
− 12 mundurów wyjściowych, 2 radiotelefony, 2 butle stalowe – o wartości 12 400,- zł
z czego środki gminne to 7 860,- zł.
− Zestaw hydrauliczny akumulatorowy (nożyce i rozpieracz ramieniowy) o wartości
70 000,- zł z czego środki gminne to 40 000,- zł.
− Hooligan – o wartości 1 140,- zł dofinansowane przez Starostwo Powiatowe.
Żywocice
− 6 mundurów wyjściowych, 2 radiotelefony – o wartości 7 800,- zł z czego środki
gminne to 4 960,- zł.
− Łódź aluminiowa płaskodenna wraz z wyposażeniem, silnikiem zaburtowym
i przyczepą na łączną kwotę 42 483,- w całości sfinansowane środków gminny.
Baza lokalowa / remonty /
Dąbrówka Górna –wykonanie sanitariatów wartość ogółem 4 850,- zł materiały zakupione
w 2017 roku, robocizna własna strażaków (wart. ok.5 000 zł).
− Zakupiono pompę ciepła o wartości 6 601,- zł.
Rogów Opolski –zakończenie budowy nowych garaży z zapleczem socjalnym na łączną
wartość 795 607,- zł (w roku 2017 wydano 497 856,- zł).
Pietna –wykonanie zaplecza socjalnego wartość ogółem 5115,- zł. robocizna własna strażaków
(wart. ok.2 500 zł).
− Zakupiono pompę ciepła o wartości 6 601,- zł.
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Steblów –zakończono remont sanitariatów w remizie o łącznej wartości 22 695,- zł (20 295 zł
– 2017 rok). Zakup materiałów sfinansowano z: budżet gminy 400 zł, Sołectwa 2 000 zł,
wartość robocizny własnej (strażaków) ok. 8 000 zł.
− wykonanie izolacji wodnej pionowej i poziomej na łączną wartość 17 913,- zł. Wartość
9 213,- zł pochodzi z dotacji MSWiA, pozostała część z budżetu gminy.
Ściborowice –remont wnętrza starej remizy wraz z wymianą instalacji elektrycznej – zakup
materiałów 981,- zł, robocizna własna strażaków (wart. ok. 4 000 zł).
− wykonanie nowego komina wentylacyjnego – 3 500,- zł.
Żużela –Zakupiono pompę ciepła o wartości 6 601,- zł.
Żywocice –Zakupiono garaż blaszany o wartości 6 100,- zł.
Analizując powyższe dane dotyczące stanu naszych jednostek OSP można stwierdzić,
że w roku 2018 nastąpiła dalsza poprawa stanu wyposażenia sprzętowo-technicznego oraz bazy
lokalowej jak również stanu wyszkolenia strażaków. Zakończono budowę boksów garażowych
w Rogowie Opolskim a w czterech dalszych jednostkach przy dużym zaangażowaniu w prace
społeczne samych strażaków, przeprowadzono remonty i modernizacje obiektów. Zakupy
sprzętu i systematyczna wymiana zużytych elementów wyposażenia zdecydowanie podniosły
poziom bezpieczeństwa strażaków. Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego
dodatnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko naszej gminy ale i powiatu.
Natomiast zakup łodzi płaskodennej umożliwi sprawne i szybsze niesienie pomocy w czasie
powodzi. W najbliższym czasie należałoby dokonać zakupu kolejnej łodzi płaskodennej
w perspektywie kilku lat, co znacząco wzmocniłoby zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Gminy Krapkowice. Budujące są również wyniki przeglądów techniczno-organizacyjnych
naszych jednostek dokonywanie przez Komendę Powiatową PSP w Krapkowicach – coraz
mniej mankamentów znajdujemy w protokołach pokontrolnych, co świadczy o właściwej
polityce zakupowej i szkoleniowej. W 2018 roku wszystkie jednostki OSP zostały wyposażone
w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. Aby skutecznie ten sprzęt był wykorzystywany,
konieczne jest zwiększenie nakładów na wyszkolenie strażaków w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Wyposażenie jednostki OSP Żużela w sprzęt hydrauliczny podyktowany
był koniecznością zapewnienia szybkiej i skutecznej pomocy przy zagrożeniach związanymi
z komunikacją w południowej części gminy. Przy czym północną część gminy zabezpiecza
OPS Rogów Opolski, zachodnią część – OSP Kórnica a centralą część KP PSP. Zakup
agregatów prądotwórczych o dużej mocy w połączeniu w zakupem w 2017 roku pomp
elektrycznych do wody brudnej zwiększy skuteczność w usuwaniu skutków nawałnic czy
podtopień wywołanych przez stale zmieniający się klimat.
Zarządzanie kryzysowe
Celem zarządzania kryzysowego jest zapewnienie systemowego,
skoordynowanego i efektywnego reagowania administracji samorządowej gminy na
zdarzenia kryzysowe, zapewniającego właściwe prowadzenie działań, głównie w zakresie
odpowiedzialności dotyczącej: kierowania i nadzoru, informowania, ostrzegania
i alarmowania ludności, łączności, ratownictwa, ewakuacji, pomocy społecznej, pomocy
medycznej i porządku publicznego. Zarządzanie kryzysowe w gminie Krapkowice
prowadzone jest na podstawie następujących dokumentów:
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Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Krapkowice;
Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta i Gminy;
Karty Realizacji Zadania Operacyjnego Miasta i Gminy Krapkowice;
Dokumentację Akcji Kurierskiej;
Dokumentację Wymagań Bezpieczeństwa dla Systemu Teleinformatycznego UMiG;
Procedury Bezpiecznej Eksploatacji systemu teleinformatycznego UMiG;
Plan Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Krapkowice;
Plan Ochrony Dóbr Kultury na terenie Miasta i Gminy;
Plan Ewakuacji Ludności, zwierząt na wypadek masowego zagrożenia;
Plan Organizacji i Funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych;
Plan Przygotowań Podmiotów Leczniczych MiG Kr-ce Na Potrzeby Obronne Państwa;
Plan Dystrybucji Preparatów Jodowych w Postaci tabletek Jodku Potasu na Wypadek
Zdarzenia Radiacyjnego na terenie Gminy Krapkowice;
− Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią gminy Krapkowic;
− Dokumentacja Stałego Dyżuru Burmistrza na wypadek zagrożeń kryzysowych i czasu
wojny.
W roku 2018 podejmowane były następujące działania kryzysowe:
− na posiedzeniu Komitetu Monitorującego
realizacje porozumienia „Solidarni
w obliczu zagrożeń „ został opracowany materiał; dotyczący instrukcji wypełniania
druków wydawania sprzętu z gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
Doposażono dodatkowo magazyn p. powodziowy w następujące materiały:
− 3 zestawy narzędzi do zabezpieczania uszkodzonych dachów podczas wichury za kwotę
2206.00 zł;
− 7 kompletów plandek do zabezpieczenia uszkodzonych budynków mieszkalnych
i dachów na kwotę 742,00zł.
Przygotowano Informację dotyczącą stanu przygotowań i zabezpieczenia gminy Krapkowice
w razie wystąpienia powodzi i innych zdarzeń kryzysowych w 2018r.
W związku z zagrożeniem dotyczącym afrykańskiego pomoru świń zorganizowano
posiedzenie zespołu zarządzani kryzysowego na który podjęto działania dotyczące oceny
zagrożenia na terenie gminy , oraz ustalono zadania do wykonania dla poszczególnych
wydziałów.
Zgodnie z kalendarzowym planem działania Obrony Cywilnej dokonano :
− przeglądu i napraw sprzętu łączności i alarmowania będącego na wyposażeniu Gminy
Krapkowice na kwotę 1100, 00zł;
− dokonano przeglądu sprzętu i materiałów magazynu p.powodziowego i magazynu
obrony Cywilnej.
Wykonano remont klapy p.powodziowej na rowie melioracyjny w dz. Otmęt.
Przedstawiciele Gminnego Zespołu Kryzysowego brali udział w szkoleniu-ćwiczeniu
aplikacyjnym ASF 2018 Z Powiatowym Lekarzem Weterynarii., w którym omawiano
podejmowanie działań zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
Pracownicy Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, brali udział w zdarzeniu
dotyczącym zanieczyszczenia rowu melioracyjnego nieznaną substancją, na miejscu podjęto
działania zabezpieczające teren skażony.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Wykonano przyłącze do agregatu prądotwórczego w celu zabezpieczenia budynków urzędu
przy zaniku energii elektrycznej.
W roku 2018 przeprowadzono 24 szkolenia i narady kadry kierowniczej i pracowników
realizujących tematykę spraw kryzysowych i obronnych, obrony cywilnej i wojskowej.
UDZIAŁ W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH
Związku Gmin „Aqua Silesia”
Związek działa formalnie od 1993 roku, a ostatnie działania podejmowane przez ten Związek
Gmin były podejmowane w 2018 roku. Od 15.01.2019 r. „Aqua Silesia” jest na etapie
likwidacji. Członkami związku są gminy: Biała, Głogówek, Krapkowice, Strzeleczki i Walce.
Siedziba Związku znajduje się w Głogówku. Zasadniczym zadaniem tego Związku było
zbiorowe zaopatrzenie w wodę ludności w obrębie gmin uczestników Związku oraz tworzenie
w tym celu odpowiednich warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych poprzez
wspólne budowanie, utrzymywanie, eksploatację i modernizację obiektów i urządzeń:
− ujęć wody,
− pompowni, przepompowni i hydroforni,
− stacji uzdatniania wody,
− sieci tranzytowych,
wraz ze wszystkimi elementami uzbrojenia. Są one własnością majątkową Związku. Gminy
tworzyły związek zakładając partnerstwo i równouprawnienie w jego budowie i zarządzaniu,
a jednocześnie przyjęły zasady cywilno-prawne przy prowadzeniu działalności w ramach
Związku.
Związek Gmin „Prokado”
Związek Gmin „PROKADO” powołany został 11 listopada 1993 roku jako związek czterech
gmin: Dąbrowa, Komprachcice, Krapkowice, Prószków do realizacji takiego zadania, jakim
jest wydobycie i dostarczanie wody dla gmin będących członkami związku. Związek działa na
podstawie uchwalonego statutu w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym. Organem
stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku. W skład Zgromadzenia
Związku wchodzi po trzech przedstawicieli z każdej gminy. Obligatoryjnie w skład delegatów
wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie. Organem wykonawczym jest Zarząd Związku w skład,
którego wchodzi po jednym przedstawicielu każdej z gmin uczestników. Zarząd Związku
realizuje wszystkie zadania zgodnie z kierunkami ustalonymi przez Zgromadzenie.
Zasadniczym zadaniem Związku jest Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, a w szczególności
właściwa eksploatacja systemu wodociągowego oraz dalsza rozbudowa i modernizacja.
Wszystkie zadania, jakie realizuje Związek finansowane są z dochodów uzyskanych ze
sprzedaży wody, w ramach własnych posiadanych środków.
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
Umowę o utworzeniu Euroregionu Pradziad podpisali przedstawiciele Stowarzyszenia
Rozwoju Gmin Dorzecza Osobłogi i Unii Turystycznej Ziemi Nyskiej ze strony polskiej oraz
stowarzyszeń miast i gmin czeskich powiatów Bruntal i Jesenik. Początkowo w Euroregionie
ze strony polskiej znalazły się gminy: Biała, Głogówek, Głuchołazy, Korfantów, Krapkowice,
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Lubrza, Nysa, Prudnik i Strzeleczki. Z czeskiej strony do Euroregionu przystąpiło 60 gmin,
należących do stowarzyszeń a obecnie związków gmin. Obecnie Euroregion po stronie czeskiej
skupia 73 gminy. Stowarzyszenie wspiera ideę współpracy transgranicznej, ideę zjednoczenia
Europy, dążąc do rozwijania przyjaznych i wzajemnie korzystnych kontaktów między
Republiką Czeską a Rzeczpospolitą Polską, dbając o zachowanie wspólnego dziedzictwa
kulturowego terenów przygranicznych, a jednocześnie biorąc pod uwagę postanowienie
Europejskiej Umowy Ramowej o współpracy przekraczającej granice między jednostkami
i organami terytorialnymi, przyjętej przez Radę Europy w 1980 roku zdecydowały utworzyć
Euroregion na styku Moraw, Śląska i Śląska Opolskiego - Euroregion "Pradziad".
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Gmina Krapkowice należy do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, które powstało na mocy
Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów gminnych
skupionych w obszarze funkcjonalnym Opola. Później do stowarzyszenia dołączyła gmina
Tułowice, stając się jego 21 członkiem. Aglomerację tworzy Opole - miasto na prawach
powiatu, 8 gmin miejsko-wiejskich (w tym Gmina Krapkowice), a także 12 gmin wiejskich.
Celem utworzonej płaszczyzny współpracy jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących
rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji, poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także
wzrost konkurencyjności gmin - Partnerów. Główne dziedziny, w ramach których Partnerzy
zdecydowali się na współpracę zostały zapisane w Porozumieniu. Aglomeracja Opolska
koncentruje swoje działania wokół kluczowych dla członków partnerstwa obszarów:
planowanie strategiczne i przestrzenne, rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz
pozyskiwania inwestorów, transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do
podmiotów gospodarczych Aglomeracji, transport zbiorowy, ochrona zasobów
przyrodniczych, ochrona środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport
i turystka. Zaspokajanie potrzeb i stworzenie optymalnych warunków do funkcjonowania
społeczeństwa jest jednym z głównych zadań samorządu lokalnego. Efektywne kierowanie
gminą musi polegać na aktywnej współpracy z liderami środowisk lokalnych. Działalność
organizacji pozarządowych i stowarzyszeń jest istotnym elementem spajającym oraz
aktywizującym społeczność lokalną, dzięki czemu możliwe jest skuteczne i szybkie
rozwiązywanie problemów lokalnych. Gmina Krapkowice od lat współpracuje z organizacjami
pozarządowymi. Kluczowym dokumentem określającym zasady tego współdziałania jest
roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Organizacje te prowadzą
na terenie Gminy działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom
Gminy. Realizowane zgodnie z ww. ustawą zadania obejmują: upowszechnianie kultury,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypoczynek dzieci i młodzieży, organizację
imprez o charakterze lokalnym. Należy podkreślić, że współpraca partnerska Gminy
Krapkowice z innymi podmiotami sektora publicznego jest szansą dla rozwoju samej Gminy,
jak i całego regionu. Dzięki partnerstwom możliwe będzie zwiększenie atrakcyjności
mieszkaniowej, inwestycyjnej i turystycznej Gminy poprzez wspólne realizowanie niektórych
projektów technicznych i społecznych. Partnerstwo umożliwia osiągnięcie korzyści z realizacji
danej inwestycji przy znacznie mniejszych nakładach (w ramach projektów partnerskich,
koszty projektu rozkładają się proporcjonalnie na każdego z partnerów).
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Stowarzyszenie Kraina św. Anny
Stowarzyszenie Kraina św. Anny powstało w 2006r. z inicjatywy liderów lokalnych z obszaru
gmin: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Walce, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica,
Jemielnica, Izbicko. W 2007 r. do obszaru przyłączyła się gmina Walce, a w 2008 r. Tarnów
Opolski. Łącznie Stowarzyszenie skupia 10 gmin z 3 powiatów województwa opolskiego:
krapkowickiego, strzeleckiego i opolskiego. W 2009 roku uzyskało status Lokalnej Grupy
Działania, która zgodnie z ideą programu Leader realizuje wynikające z lokalnej strategii
rozwoju innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne,
a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego
i społecznego. Lokalna Grupa Działania wybiera projekty, których realizacja przyczynia się do
osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju, tym samym do polepszenia
życia mieszkańców.
Wymierne korzyści wynikające z uczestnictwa Gminy Krapkowice w Stowarzyszeniu
Aglomeracja Opolska:
1. Możliwość aplikowania o środki z wydzielonej puli w ramach RPO WO 2014-2020
przeznaczonej na realizację zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
2. Na dzień 31.12.2018 Gmina Krapkowice była beneficjentem umów o dofinansowanie
projektów:
Tytuł projektu

„Termomodernizacja wraz z wymianą
źródeł światła w obiektach użyteczności
publicznej Gminy Krapkowice, w tym:
PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w
Kórnicy”
Rewitalizacja obiektów zabytkowych Wieży Bramy Górnej i murów obronnych
wraz z otoczeniem w celu ochrony i
promocji dziedzictwa kulturowego oraz
naturalnego Krapkowic

Dofinansowanie

Wkład UE

1 863 139,24

1 197 066,96

1 197 066,96

od 2017-0703 do 201912-30

997 500,00

747 473,47

747 473,47

od 2016-0512 do 201904-30

Wydatki
kwalifikowalne

Okres
realizacji
projektu

3. Poza możliwością indywidualnej realizacji projektów, gmina Krapkowice może
również korzystać ze środków ZIT jako partner większych zadań. Obecnie gmina
Krapkowice występuje w roli partnera projektu Czas na rower, którego Liderem jest
Miasto Opole.
4. Dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu AO gmina oraz jej mieszkańcy korzystać mogą
z szerokiej oferty projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, bez konieczności angażowania zasobów kadrowych do
realizacji projektów oraz bez konieczności angażowania wkładu finansowego.
5. Dzięki realizacji dużych, zintegrowanych projektów w obszarze kształcenia i edukacji,
placówki edukacyjne oraz dzieci i młodzież z obszaru gminy Krapkowice mogą
korzystać z zajęć dodatkowych, nowoczesnych form kształcenia i edukacji, wizyt
studyjnych i wycieczek edukacyjnych, staży i praktyk itp., a szkoły mogą doposażać
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pracowanie oraz kształcić nauczycieli. Mieszkańcy gminy Krapkowice korzystają (lub
korzystali) z efektów następujących projektów realizowanych w ramach ZIT:
− Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów (FRDL)
− Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji (Powiat Krapkowicki)
− Akademia kompetencji kluczowych w Aglomeracji Opolskiej (IBS Sp. z o.o.)
− Odkrywcy sekretów nauki AO – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej (RZPWE)
− Odkrywcy sekretów nauki AO – obszar III – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli
szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej (RZPWE)
− Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych (Izba Rzemieślnicza w Opolu)
− Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla
regionu (WZDZ)
− Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1 (Miasto Opole)
− Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3 (Miasto Opole)
− Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do
przedszkoli z Aglomeracji opolskiej (RZPWE)
− Rozwijamy kompetencje, programujemy przyszłość (Future Agnieszka Górzyńska)
− Szkolnictwo zawodowe w powiecie krapkowickim (Powiat Krapkowicki)
− Kreatywne multimedia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy AO (TEB Edukacja)
/zadania j-m wybrane do dofinansowania w ostatnich naborach/
6. Członkostwo w Stowarzyszeniu AO daje możliwość korzystania pracownikom Urzędu
Gminy Krapkowice z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Biuro
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. W roku 2018 zorganizowano następujące
szkolenia:
− Gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii – cykl 48 godzin
szkoleniowych;
− Jak prawidłowo realizować projekty współfinansowane ze środków UE i uniknąć
nieprawidłowości;
− Zamykanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych
w praktyce (trwałość projektu, egzekucja należytego wykonania i kar umownych
w okresie trwałości, rozliczanie końcowe).
Szkolenia realizowane są cyklicznie (każdego roku inna oferta)
1. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska przekazuje środki Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna na wypłatę nagród kwartalnych dla wszystkich koordynatorów
gminnych.
2. Dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu, Gmina Krapkowice przystąpiła do
Porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów
materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na
terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu
poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków
występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AO.
3. Gmina objęta jest wszystkimi działaniami Porozumienia. W przypadku wystąpienia
jakiegokolwiek zagrożenia, z którym gmina nie jest w stanie poradzić sobie
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samodzielnie – może liczyć na solidarną pomoc pozostałych gmin AO bez konieczności
uruchamiana osobnych procedur (pomoc obejmuje również udostępnianie zasobów
sprzętowych i materiałowych).
4. W ramach Porozumienia gmina uczestniczy w cyklicznych szkoleniach oraz
ćwiczeniach systemu.
5. W ramach Porozumienia pracownicy gminy odpowiedzialni za obszar zarządzania
kryzysowego mają możliwość uczestniczenia w wymianie doświadczeń z innymi
jednostkami z kraju i zagranicy.
6. W ramach Porozumienia poszukiwane są środki na zakupy inwestycyjne związane
z doposażeniem GCZK.
7. Biuro Stowarzyszenia AO zleciło opracowanie ekspertyzy z zakresu urządzeń
przeciwpowodziowych oraz działań prowadzonych w czasie powodzi, zasobów
wodnych w postaci rzek i zbiorników wód powierzchniowych oraz innej infrastruktury
wodnej zlokalizowanej na terenie Aglomeracji Opolskiej. W najbliższych dniach gmina
otrzyma opracowanie wraz z licznymi mapami oraz narzędziami do ich wykorzystania
w celu prowadzenia działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowane jest
również szkolenie z wykorzystania opracowanego materiału.
8. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje szereg projektów, które skierowane są
bezpośrednio do gmin Aglomeracji Opolskiej, w tym gminy Krapkowice.
9. Największe z tych projektów dotyczą ochrony bioróżnorodności AO oraz gospodarki
odpadami na obszarze AO:
Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu przewiduje się szereg działań edukacyjno-promocyjnych dla mieszkańców
obszaru Aglomeracji Opolskiej, mających na celu wykorzystanie lokalnych zasobów
przyrodniczych Aglomeracji Opolskiej i ochronę różnorodności biologicznej tego obszaru,
w tym m.in.:
− konkursy przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
− otwarte wykłady i prezentacje;
− lekcje przyrodnicze dla dzieci i młodzieży;
− szkolenia i warsztaty;
− konferencje naukowe;
− zajęcia teatralne dla seniorów;
− opracowanie i wydanie podręcznika do zarządzania bioróżnorodnością w gminach
Aglomeracji Opolskiej;
− wyjazd do Centrum Bioróżnorodności do Milicza
− wieloetapowe kampanie promocyjne oparte na walorach przyrodniczych
i różnorodności biologicznej gmin Aglomeracji Opolskiej – nowoczesne narzędzia
komunikacyjne i promocyjne.
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na
terenie Aglomeracji Opolskiej:
− Festiwal Recyklingu
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−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

stoiska z materiałami informacyjno – edukacyjnymi, zabawami i nagrodami, z którymi
odwiedzimy każdą gminę podczas imprez plenerowych, które gmina zorganizuje
wykłady i lekcje i zajęcia rekreacyjne z zakresu gospodarowania odpadami – działania
obejmą ok. 5700 dzieci i młodzieży z całej AO
cztery konkursy dla dzieci i młodzieży,
realizacja autorskiego spektaklu
wizyta studyjną w Graz (Austria), w ramach której uczestnicy mieli okazję zapoznać
się z innowacyjnymi i efektywnymi rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska
(wizyta na instalacjach do wytwarzania paliwa alternatywnego, wizyta w nowoczesnym
PSZOK itp.)
kampania informacyjno-promocyjna (spoty, ogłoszenia, produkcja materiałów
informacyjno-promocyjnych i gadżetów edukacyjnych dla każdej grupy wiekowej)
zaangażowanie w prowadzone przez gminy akcje „sprzątania świata”
akcja wymiany toreb plastikowych, na torby EKO oraz wymiany elektrośmieci na bilety
do miejsc kultury
organizacja szkoleń tematycznych dla następujących grup:
wójtowie i burmistrzowie gmin
pracownicy urzędów gmin,
przedstawiciele zarządców nieruchomości, przedstawiciele podmiotów gospodarczych

Wszystkie powyższe działania skierowane są również do mieszkańców gminy Krapkowice
oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Poza powyższymi dwoma projektami Stowarzyszenie realizuje szereg innych inicjatyw,
które przyczynić się mają w konsekwencji do poprawy warunków życia i zamieszkania na
obszarze całej Aglomeracji Opolskiej oraz do wzrostu jej konkurencyjności (projekty
międzynarodowe).
Aglomeracja Opolska stanowi platformę współpracy wszystkich zrzeszonych JST.
W sprawach istotnych dla całego obszaru, gminy występują razem i za pomocą oficjalnych
stanowisk zgłaszają władzom regionu postulaty dot. najistotniejszych kwestii (gospodarka
odpadami, transport, wsparcie działań związanych z usuwaniem skutków zjawisk
ekstremalnych, postulaty w zakresie przyszłości AO).
Burmistrz Krapkowic pełni rolę Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia
Aglomeracja Opolska. Dzięki temu bierze aktywny udział nie tylko w kreowaniu przyszłości
Aglomeracji Opolskiej, ale również reprezentuje Aglomerację we wszystkich rozmowach
dotyczących przyszłości regionu.
Program Odnowy Wsi Województwa Opolskiego
Program Odnowy Wsi to program, w ramach którego wprowadzono metodę budowania
strategii rozwoju przez sołectwa, a kluczową kwestią stały się oddolność i zaangażowanie
mieszkańców. Funkcjonowanie Programu spowodowało, że jakość życia na obszarach
wiejskich uległa znacznej poprawie. Gmina Krapkowice od 2001 roku uczestniczy w opolskim
Programie Odnowy Wsi. Jako pierwsza do programu przystąpiła miejscowość Pietna (2001r.)
a następnie Żużela (2003r.), Ściborowice (2006r.), Kórnica i Żywocice (2007r.), Rogów
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Opolski (2009r.), Dąbrówka Górna (2013r.) oraz Steblów (2016r.). Na 11 sołectw gminy
Krapkowice w ww. programie uczestniczy 8.
W 4 sołectwach funkcjonują stowarzyszenia, a w pozostałych grupy odnowy wsi.

Funkcję lidera odnowy wsi w 2018 roku w poszczególnych sołectwach sprawowali:
−
−
−
−
−
−
−
−
I.

Dąbrówka Górna: Werner Koppe
Kórnica: Ryszard Reszczyński
Pietna: Henryk Weiss
Rogów Opolski: Bożena Lobermajer
Steblów: Michał Mehlich
Ściborowice: Beata Białek-Pawliczek
Żużela: Urszula Gajda
Żywocice: Krystyna Joszko
W zakresie odnowy i rozwoju wsi w sołectwach gminy Krapkowice
w 2018 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Dąbrówka Górna: Koncert kolęd w wykonaniu chóru z Krapkowic, Wodzenie
Niedźwiedzia z zabawą karnawałową, spotkanie integracyjne „Babski Comber”, Bal
karnawałowy dla dzieci, Spotkanie kobiet z okazji Dnia Kobiet, organizacja Festynu
Rodzinnego, Bioróżnorodna Noc Świętojańska nad stawem, Wędkowanie nad stawem,
Korowód św. Marcina, wyjazd na koncert walentynkowy do Katowic, wyjazd na
pielgrzymkę rowerową na Górę św. Anny, wyjazd na Pielgrzymkę Narodów do Zlatych
Hor, wycieczka rowerowa do Mosznej połączona ze zwiedzaniem zamku i ogniskiem,
wyjazd młodzieży na jednodniową wycieczkę do Berlina, wyjazd na jednodniowa
wycieczkę do Czech (Brunthal i Karlova Studanka), wyjazd na "Kulurfestival" do
Wrocławia, wyjazd na jarmark świąteczny do Gorlitz, wspólne przygotowywanie
makaronów i krokietów na Jarmark Wielkanocny, Jarmark Wielkanocny z wystawą
kroszonek, Palenie żuru, Konkurs recytatorski w języku niemieckim, Quiz wiedzy
o Niemczech i lokalnej mniejszości niemieckiej, obsadzanie kwiatami i pielęgnacja
klombów, udział w Dożynkach Gminnych, wspólne przygotowywanie pierogów
i krokietów na "Festiwal pierogów i krokietów", "Festiwal pierogów i krokietów",
organizacja Dożynek Wiejskich, loteria fantowa „DOŻYNKOWA 2018” pieczenie
pierników świątecznych przez dzieci, przygotowanie paczek świątecznych dla
seniorów, Spotkanie adwentowe (DFK), wspólne lepienie pierogów i uszek
bożonarodzeniowych, Jarmark adwentowy, Spotkanie z Mikołajem, Spotkanie
bożonarodzeniowe z wieczorkiem tanecznym, Turniej siatkówki plażowej o puchar
Burmistrza Krapkowic, Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Krapkowic, Turniej
tenisa stołowego o puchar Burmistrza Krapkowic, dofinansowanie LZS,
dofinansowanie OSP, modernizacja i utrzymanie obiektów na terenie wsi, utrzymanie
czystości i pielęgnacja terenów zielonych, zagospodarowanie terenów zielonych nad
stawem oraz prace porządkowe, wykonanie studni chłonnej do odbioru wody
deszczowej na boisku LZS, montaż ławek i koszów na śmieci na ul. Kościuszki
i Prószkowskiej, montaż pompy ciepła w remizie strażackiej, szycie strojów
regionalnych, remont uszkodzonych dróg: ul. Cmentarna, ul. Sienkiewicza,
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ul. Posiłkowa, wykonanie drogi ul. Graniczna, zakup materiałów na wykończenie
„Domu Rybaka” na terenach rekreacyjnych nad stawem.
2. Kórnica: utrzymanie terenów zielonych (nasadzenia roślin, pielęgnacja, podlewanie),
malowanie szatni OSP, utrzymanie WDK, promocja wsi dofinansowanie do wydania
albumu "Stulecie życia na Górnym Śląsku w obiektywie. Historyczne fotografie
Kórnicy", zakup wyposażenia do WDK, Dożynki wiejskie, Kórnicki festyn rodzinny
z okazji Dnia Dziecka(zadanie dofinansowane ze środków Gminy Krapkowice),
Spotkanie wigilijne dla samotnych, zakup kabla elektrycznego do szatni LZS,
utwardzenie i wyrównanie dróg lokalnych, przygotowanie korony dożynkowej, udział
w imprezie "Dynia Fest", dekoracje świąteczne na "Trójkącie" przy wjeździe do wsi
(2x w roku), organizacja imprez: Dzień Ojca, Dzień Kobiet, organizacja spotkania
z okazji św. Józefa, organizacja imprezy św. Marcina, udział w imprezie "Stoły
Wielkanocne".
3. Pietna: obchody Dnia Św. Józefa oraz Dnia Kobiet, zorganizowanie turnieju
szachowego, udział w pielgrzymce do Trzebnicy, Spotkanie Bożo - Narodzeniowe
z mieszkańcami, Zabawa Sylwestrowa, Spotkanie Emerytów, utrzymanie Sali spotkań,
utrzymanie terenów zielonych.
4. Rogów Opolski: zakup wyposażenia i materiałów do zagospodarowania placu
rekreacyjno-sportowego i obiektów gminnych, utrzymanie, konserwacja i modernizacja
sali wiejskiej, doposażenie i modernizacja OSP, Organizacja imprez integracyjnych:
Bal karnawałowy dla dzieci, Babski Comber, Octoberfest, Grill, Spotkanie
Bożonarodzeniowe, Przygotowanie paczek dla seniorów, przygotowania do dożynek
wiejskich, zabezpieczenie przez OSP imprez o charakterze lokalnym i gminnym,
utrzymanie zieleni na terenie wsi.
5. Steblów: oświetlenie boiska do siatkówki plażowej, działalność społeczno – kulturalno
- sportowa, utrzymanie terenów zielonych, wsparcie działalności OSP Steblów.
6. Ściborowice: remont drogi polnej, remont kanalizacji burzowej w przysiółku Wesoła,
remont tablic upamiętniających poległych w I i II wojnie światowej, remont budynku
tzw. starej straży, zakup kosiarki samojezdnej, organizacja Nabożeństwa Majowego
i św. Urbana, organizacja spotkań, imprez wiejskich oraz warsztatów dla mieszkańców
z okazji: balu maskowego dla dzieci, palenie żuru, Dnia Strażaka, Festynu rodzinnego
w Dzień Dziecka, Dnia Ziemniaka, Spotkania Opłatkowego, Spotkania Sylwestrowego,
udział w dożynkach, utrzymywanie, zagospodarowanie terenów zielonych w tym
koszenie trawy, utrzymywanie porządku na wsi, pielęgnacja skwerów, klombów,
terenów wokół pomników i obiektów sakralnych, prowadzenie kroniki OSP, gablotek
wiejskich.
7. Żużela: doposażenie izby tradycji, pozyskiwanie środków na realizację
zagospodarowania placu w centrum wsi, wykonanie korony żniwnej, udział sołectwa
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w dożynkach gminnych i parafialnych, renowacja zabytkowego obrazu, festyn z okazji
Św. Urbana, spotkanie dla dzieci z Mikołajem.
8. Żywocice: trzecie kolędowanie mieszkańców na tak zwanym „Żywocickim Rynku”
wszystko przy wspólnym poczęstunku i miłej atmosferze; Tradycyjny Bal Rolników
zorganizowany w restauracji „Bawaria” w Brożcu, organizacja wyjazdu na narty
i coroczny wyjazd na Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, gdzie
rozsławiana jest wieś i gmina poprzez widoczną w telewizji, znaną wszystkim flagę
z napisem „Żywocice-Krapkowice”; Spotkanie integracyjne pn. „Józefek” wraz
z poczęstunkiem, zorganizowane w Szkole Podstawowej w Żywocicach dla starszych
i młodszych panów z wioski i nie tylko, gdzie każdy z Panów mógł wypędzić zimę
poprzez wbicie gorącego pala do ziemi; Spotkanie integracyjne dla wszystkich kobiet
z Żywocic z okazji Dnia Kobiet; Organizacja Dożynek Miejsko-Gmin w Żywocicach;
Podtrzymywanie tradycji wyplatania korony żniwnej oraz udział w dożynkach
wojewódzkich w Paczkowie; Otwarcie nowej siłowni na wolnym powietrzu przy ulicy
Średniej i ustawienie drzewka majowego; Sprzątanie placu zabaw, siłowni, witaczy,
sezonowe koszenie trawy i nasadzenie kwiatów rabatowych; Organizacja zabawy
andrzejkowej; Zakup i rozdysponowanie nowych tablic informacyjnych.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Gmina Krapkowice realizując zadana własne, współpracuje z innymi podmiotami sektora
publicznego, z którymi zawarła umowy partnerskie to jest:
− gmina Camas i Hillsboro (USA),
− gmina Wissen i Neugersdorf (Niemcy),
− gmina Lipova Lazne (Republika Czeska),
− powiat Rohatyn (Ukraina),
− gmina Morawica i Zabierzów (Polska)
− gmina Partizanske (Słowacja).
Współpraca pomiędzy Gminą Krapkowice a każdym z miast partnerskich prowadzona jest
w sferze rozwoju regionów w następujących dziedzinach: gospodarka komunalna, ochrona
środowiska, kultura, oświata i kształcenie zawodowe, ochrona zdrowia, turystyka i sport,
wymiana delegacji młodzieży, współpraca partnerska rodzin z każdej z gmin, tworzenie oraz
realizacja wspólnych projektów partnerskich.
Kontakty z partnerami zagranicznymi w 2018 roku
INICJATYWA
LP
1

Letni Obóz
Języka
Angielskiego

PARTNER
ZAGRANICZNY
INICJATYWY
Miasto Camas,
Stan Washington,
USA

DATA
I MIEJSCE
INICJATYWY
8-21 lipca 2018

OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH
W RAMACH INICJATYWY
Inicjatywa podjęta w ramach partnerstwa
gmin Krapkowice, Morawica, Zabierzów z
miastem Camas w USA. W trakcie obozu
prowadzone są zajęcia w j. angielskim dla
dzieci przez lektorów amerykańskich.
Ponadto w ramach obozu szkoleni są
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również nauczyciele j. angielskiego z Polski
w zakresie metodyki.
7-9 września 2018

Wizyta w partnerskim mieście Partizanske
na Słowacji. Na zaproszenie burmistrza
Jozefa Bozika delegacja z Krapkowic
uczestniczyła w obchodach 80 lecia miasta.
Miasto Partizancke nawiązało kontakt z
Krapkowicami na niwie wspólnej historri z
przemysłem obuwniczym w tle. W obu
miastach funkcjonowały niegdyś zakłady
obuwnicze Bata.

Rohatyn - Ukraina

13 października
2018

Z okazji otwarcia nowej Remizy OSP w
Rogowie Op. Zaproszona została delegacja
druhów z partnerskiego miasta Rohatyn

Lipove – Lazne Czechy

28 stycznia 2018 ,
10 luty 2018

Wyjazdy na narty do partnerskiej gminy
Lipove-lazne w Czechach. Mieszkańcy
Krapkowic mogą liczyć m.in. na szereg
zniżek na stokach w partnerskiej gminie.

2

Jubileusz 80lecia Partizanske Słowacja
miasta
Partizanske

3

Otwarcie nowej
Remisy OSP w
Rogowie
Opolskim

4

Wyjazdy na
narty do Czech

GMINA W RANKINGACH, KONKURSACH I PUBLIKACJACH
„Miasto Przyjazne Firmom 2017”
W 2018 roku gmina Krapkowice znalazła się wśród wąskiego grona samorządów
wyróżnionych przez Instytut Europejskiego Biznesu. W XI edycji konkursu tytuł ten trafił do
321 miast i gmin. Celem rankingu jest promowanie miast, gmin, powiatów, województw
i urzędników samorządowych wspierających rozwój firm na swoim terenie.
Ranking dostępny jest na stronie http://europejskafirma.pl/17920,samorzady-przyjaznefirmom-2017-2/
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach najlepsza na Opolszczyźnie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach w 2018 roku po raz czwarty została
najlepszą w województwie. Ogólnopolski Ranking Bibliotek zorganizowany został przez
„Rzeczpospolitą” i Instytut Książki. W Rankingu oceniano m.in. liczbę czytelników
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wypożyczenia, godziny otwarcia, wielkość księgozbioru,
dostęp do nowości wydawniczych, liczbę działających przy bibliotece kółek czytelniczych,
artystycznych czy literackich, a także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
Organizatorzy rankingu wysłali ponad 2000 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejskowiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). Oprócz odpowiedzi
wykorzystano także dane Głównego Urzędu Statystycznego.
„Złota Piłka Funduszy Europejskich”
Gmina Krapkowice jest jednym z samorządów, które najefektywniej sięgają po dotacje unijne.
W 2018 roku Złota Piłka Funduszy przyznawana przez marszałka województwa opolskiego
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trafiła do miast i gmin, które zdobyły najwięcej pieniędzy: Opola, Kędzierzyna-Koźla, Brzegu,
Nysy, Ujazdu, Olesna, Krapkowic, Pokoju, Łubnian, Branic i Popielowa.
Opolska OZE dla gminy Krapkowice
Gmina Krapkowice w 2018 roku otrzymała tytuł samorządu przyjaznego ekoenergetyce
i efektywności energetycznej. Jesteśmy jedynym samorządem na Opolszczyźnie, do którego
trafiła ta nagroda. Burmistrz Andrzej Kasiura odebrał statuetkę „Opolska OZE” z rąk byłego
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
Opolska OZE to konkurs organizowany od 2012 roku przez Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego. Jego celem jest propagowanie odnawialnych źródeł energii w województwie
i w Polsce.
Gmina Krapkowice doceniona została za wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności
publicznej. Przypomnijmy, na Hali Widowiskowo-Sportowej im. W. Piechoty zainstalowanych
jest 20 kolektorów solarnych o powierzchni 240 m2, a w piwnicach zamontowano system pomp
ciepła. Na 260 m2 dachu Krapkowickiej Pływalni Delfin znajdują się panele fotowoltaiczne.
Odnawialne Źródła Energii wykorzystano także w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy
i sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach.
Krapkowice - jedna z najszybciej rozwijających się gmin
Politechnika Warszawska sporządziła ranking JST Zrównoważonego Rozwoju. Na 616 gmin
miejsko-wiejskich w Polsce, Krapkowice znalazły się na wysokim 32 miejscu. Wśród gmin
z województwa opolskiego to najwyższa lokata. Za nami są m.in. Nysa (51 miejsce), Gogolin
(78 miejsce) i Strzelce Opolskie (88 miejsce) oraz inne gminy miejsko-wiejskie.
Obiektywny ranking został stworzony przez ekspertów Politechniki Warszawskiej. Ma na celu
monitorowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu
terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców. Ranking opracowany
jest na podstawie 15 wskaźników. Ich źródłem są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pod
uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących
na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców czy saldo
migracji.
PUBLIKACJE
Informacje z gminy Krapkowice publikowane były na bieżąco m.in. w: dzienniku „Nowa
Trybuna Opolska”, tygodnikach „Tygodnik Krapkowicki”, „Nowiny Krapkowickie”,
„Wochenblatt”.
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IX. PODSUMOWANIE
Gminę Krapkowice tworzy miasto Krapkowice i 11 sołectw: Borek, Dąbrówka Górna,
Gwoździce, Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Ściborowice,
Żużela, Żywocice.
W Gminie Krapkowice na dzień 31.12.2018 roku zameldowanych na stałe było 21 811
osób, z czego na terenach miejskich 15 638 osób, na terenach wiejskich 6 173. Gmina
odnotowała ujemny przyrost naturalny w 2018 roku (196 osób urodzonych i zameldowanych
w gminie, przy jednoczesnym odnotowaniu 249 zgonów).
Oceniając sytuację finansową gminy w 2018 roku należy stwierdzić, że jest ona stabilna.
Gmina Krapkowice w 2018 roku zamknęła budżet deficytem w wysokości 4.822.316,38 zł,
przy planowanym deficycie w wysokości 12.118.505 zł.
W 2018 roku dochody bieżące wyniosły 81.948.455,94 zł, natomiast wydatki bieżące –
77.325.107,57 zł. Najwięcej środków finansowych (63%) było wydatkowanych na pokrycie
kosztów związanych z funkcjonowaniem oświaty (33%) i pomocy społecznej (30%).
W latach 2017-2018 wprowadzano i wdrażano reformę oświaty, która zakłada m.in.
powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum i likwidację
gimnazjów. Koszty wdrożenia reformy oświaty nie były w pełni zabezpieczone w subwencji
oświatowej i w związku z tym Gmina Krapkowice część kosztów reformy pokryła ze środków
własnych.
Analizując pomoc społeczną należy stwierdzić, że dotychczas podejmowane inicjatywy
na rzecz jakości życia mieszkańców Gminy Krapkowice miały charakter bardzo szeroki.
Występujące problemy społeczne ukazują zwiększenie nakładów i środków na realizację zadań
ustawowych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodzin, wykluczenia społecznego.
W 2018 roku zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych, poniżej wymieniono najważniejsze
projekty zrealizowane przez Gminę Krapkowice:
1. Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych
wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz
naturalnego Krapkowic;
2. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul.
Limanowskiego w Krapkowicach;
3. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul.
Piastowskiej w Krapkowicach;
4. Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej
w Krapkowicach;
5. Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla
lekkoatletów (razem I i II etap).
W 2018 roku realizowane były ostatnie projekty z naboru w 2017 r. w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Inicjatywa wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego stanowi zachętę dla
mieszkańców do włączania się w życie gminy i integrację społeczności lokalnej.
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Systematycznie prowadzone są remonty nawierzchni chodników, rozbudowy parkingów, sieci
kanalizacyjnych i wodociągowych, modernizacja oświetlenia ulicznego. Szereg zadań z tego
zakresu było zrealizowanych w 2018 roku.
W propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia wpisują się inwestycje w różnego rodzaju
infrastrukturę rekreacyjno-sportową np. budowa kompleksu sportowego z boiskiem
wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów.
Podejmowane były przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią,
zorganizowane zostały różnorodne wydarzenia, by na miejscu zapewnić mieszkańcom
szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. Poza dużymi
imprezami plenerowymi, odbywały się mniejsze przedsięwzięcia. Gmina Krapkowice była
także organizatorem wydarzeń sportowych, które stanowiły ofertę skierowaną do szerokiego
grona odbiorców, jak również do węższych grup.
W ramach konkursów ofert, przekazane były środki finansowe klubom, stowarzyszeniom,
organizacjom pozarządowym na realizację celów statutowych, które powiększają ofertę działań
gminy na rzecz mieszkańców.
Gmina Krapkowice wspiera działania policji, straży pożarnej i ochotniczych straży pożarnych,
co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Gmina Krapkowice realizowała w 2018 r. wiele polityk, programów i strategii. Jednym
z ważniejszych zadań wpisujących się zarówno w program ochrony zabytków, jak i lokalny
program rewitalizacji była inwestycja - „Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy
Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa
kulturowego oraz naturalnego Krapkowic”. Wieża Bramy Górnej oraz mury obronne są jednym
z najbardziej charakterystycznych krapkowickich obiektów zabytkowych.
Wykorzystując obecne uwarunkowania społeczne i gospodarcze, które mogłyby
sprzyjać dalszemu dynamicznemu i harmonijnemu rozwojowi gmin burmistrzowie Krapkowic
i Gogolina uznali, iż główną szansą dla zrealizowania strategicznych zamierzeń jest nawiązanie
współpracy. Najważniejszym wspólnym przedsięwzięciem Krapkowic i Gogolina będzie
wybudowanie nowej przeprawy przez Odrę. Burmistrzowie przy wsparciu Marszałka
Województwa i Wojewody Opolskiego prowadzą rozmowy dotyczące budowy mostu
południowego, który będzie finansowany głównie ze środków budżetu państwa. Powyższa
współpraca pomiędzy gminami daje możliwość zwiększenia szans pozyskania zewnętrznych
źródeł finansowania, na budowę infrastruktury, czy też na już prowadzoną wspólną realizację
wielu zadań inwestycyjnych oraz tzw. „projektów miękkich”.
Kolejnym priorytetowym zadaniem jest rewitalizacja mostu kolejowego jako północnej
lokalnej obwodnicy miasta - zadanie rozpoczęte w 2018 roku. Przewidywany termin
zakończenia tego zadania to maj 2021 roku. Docelowo powstanie droga dwujezdniowa wraz
z ciągiem pieszo rowerowym łącząca ulicę Kolejową (w II etapie ulicę Opolską) z ulicą
Kilińskiego. Ponadto w ramach tego przedsięwzięcia będzie wykonana w latach 2019 - 2020
rewitalizacja parku w Otmęcie wraz z ofertą wypoczynkowo-rekreacyjną dla mieszkańców
Krapkowic.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Gmina Krapkowic zamierza
ograniczać emisję pyłów i gazów do powietrza. W związku z powyższym w kolejnych latach
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planowane jest wykonanie termomodernizacji 13 obiektów użyteczności publicznej (11 szkół
i 2 obiekty urzędu gminy). To przedsięwzięcie przyczyni się również do znacznego
ograniczenia kosztów utrzymania obiektów, zadanie to będzie zrealizowane w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Nadal będą kontynuowane projekty dotyczący monitoringu jakości powietrza oraz
dopłaty dla osób fizycznych do wymiany węglowych źródeł ciepła.
W 2018 roku rozpoczęto oraz zaplanowano inwestycje i projekty, które są w trakcie
realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Rok 2018 należy postrzegać jako efekt
wcześniejszych działań oraz początek i punkt wyjścia kolejnych. Wśród priorytetów są projekty
twarde – infrastrukturalne jak również miękkie – społeczne. Działaniom towarzyszy kontekst
proekologiczny, ważna jest edukacja oraz wsparcie przedsiębiorczości, co warunkuje
harmonijny rozwój gminy.
Tworzenie nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców, rozwój infrastruktury
komunalnej i społecznej powinno zatrzymać negatywne procesy migracyjne oraz przełożyć się
na zwiększenie liczby mieszkańców. Pochodną procesów inwestycyjnych i demograficznych
będą większe wpływy do budżetu z podatków bezpośrednich oraz pośrednich.
Samorząd w swoich działaniach, składających się na rozwój gminy, oferuje
przedsiębiorcom ulgi i ułatwienia, będące wsparciem motywującym do tworzenia miejsc pracy
i przyczyniającym się do rozwoju przedsiębiorczości.
Gmina Krapkowice stwarza przyjazne warunki zarówno dla mieszkańców, jak
i inwestorów. Programy i inwestycje realizowane przez gminę rozpatrywane są na wielu
płaszczyznach między innymi: ekologii, demografii, edukacji, ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa, kultury, sportu, turystyki, współpracy międzygminnej oraz międzynarodowej.
Reasumując raport o stanie gminy należy podkreślić, że Gmina Krapkowice realizuje
wszystkie zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz powierzone
zadania publiczne.
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