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I. Wstęp  
 

Raport o stanie Gminy Krapkowice za rok 2020 jest opracowany zgodnie ze znowelizowaną 

ustawą o samorządzie gminnym. 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, 

strategii, uchwał rady gminy, a także wielu ważnych prorozwojowych inwestycji, wykonanych 

w dużej mierze dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. 

Raport o stanie gminy jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie. 

Obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Krapkowic na koniec 2020 roku i stanowi 

kompendium wiedzy o sytuacji w gminie. Dokument ten został przygotowany na podstawie 

danych finansowych i statystycznych. W raporcie nie oceniamy i nie komentujemy, 

a informacje w nim przedstawione mogą stanowić podstawę do szerokiej debaty publicznej na 

temat stanu i kierunków rozwoju naszej gminy.  

W prezentowanym raporcie chcemy przekazać informacje przedstawione w czytelny sposób, 

tak, aby każdy mieszkaniec gminy mógł sobie wyrobić opinię o stanie naszego samorządu. 

Rozmawiamy przecież o naszych wspólnych finansach i naszym wspólnym domu. Raport ten 

jest również sprawozdaniem z pracy administracji samorządowej. Zakres działania gminy jest 

bardzo szeroki i obejmuje zadania własne i zlecone, a suma wszystkich działań składa się na 

jakość życia mieszkańców Gminy Krapkowice. 

Warto zaznaczyć, że rok 2020 różnił się znacznie od lat wcześniejszych. Był bardzo trudnym 

rokiem zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla działań podejmowanych przez samorząd. 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze 

Rzeczypospolitej polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2. Od ogłoszenia stanu epidemii na terenie naszego kraju – w różnych odstępach 

czasowych – wydawane były rozporządzenia w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z aktualną sytuacją epidemiczną. Ograniczenia doprowadziły 

m.in. do odwołania wydarzeń sportowych, kulturalnych, czy zamknięcia obiektów 

użyteczności publicznej. 
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II. Informacje ogólne  

Ogólna charakterystyka 

Krapkowice pełnią funkcję administracyjną, zapewniają mieszkańcom całego powiatu obsługę 

w zakresie: administracji, edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, kultury, bezpieczeństwa 

publicznego, sportu i handlu. 

W jednostce miejskiej poza funkcją administracyjną, dominuje funkcja przemysłowo-usługowa 

i mieszkaniowa. Funkcja przemysłowa bazuje na istniejącym potencjale produkcyjnym 

i tradycjach związanych z przemysłami: papierniczym, elektromaszynowym, obuwniczym, 

przetwórstwie rolno-spożywczym. Główna koncentracja przemysłu pozostaje na obszarze 

miasta: 

– dzielnica przemysłowo-składowa w rejonie ul. Opolskiej, tereny METSÄ TISSUE 

KRAPKOWICE S.A.; 

– tereny położone po zachodniej stronie od ul. Opolskiej do ul. Limanowskiego; 

–  dzielnica Krapkowic, Otmęt w strefie dawnych Śląskich Zakładów Przemysłu 

Obuwniczego „Otmęt”; 

– zachodnia część miasta w rejonie ul. Prudnickiej w sąsiedztwie zakładów 

przemysłowych (POM Sp. z o. o.); 

– obszary w rejonie węzłów autostradowych „Opole Południe” oraz „Krapkowice”.  

Funkcje przemysłowe na obszarze wiejskim koncentrują się we wsiach Dąbrówka Górna, 

Rogów Opolski i Steblów. Główną funkcją pozostałych jednostek wiejskich jest funkcja 

rolnicza.  

Istotną rolę, szczególnie dla Krapkowic pełni funkcja usługowa. Także funkcja mieszkaniowa 

skoncentrowana jest głównie w mieście. Występuje w zabudowie wielorodzinnej o średniej 

i wysokiej intensywności zabudowy oraz w zabudowie jednorodzinnej (w większości o niskiej 

intensywności zabudowy). Na terenie wiejskim Gminy Krapkowice funkcja mieszkaniowa 

występuje we wszystkich jednostkach, choć jej znaczenie funkcjonalne jest zróżnicowane. 

Dominuje mieszkalnictwo zgrupowane w zabudowie zagrodowej (w większości wsi).  

Funkcja rolnicza dominuje na obszarze wiejskim Gminy Krapkowice i wynika  

z  korzystnych uwarunkowań glebowo-przyrodniczych oraz z wysokiego udziału użytków 

rolnych w ogólnej strukturze użytkowania gruntów.  

Krapkowice posiadają także duży potencjał do rozwoju funkcji turystycznej w oparciu o walory 

przyrodniczo-krajobrazowe, unikatowe wartości kulturowe, rzeki Odrę i Osobłogę, układ 

urbanistyczny miasta z licznymi zabytkami architektury i techniki, zamki i pałace, parki, 

kompleksy leśne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne i pomniki przyrody. 

Z usług administracji samorządowej i rządowej zlokalizowanej na terenie miasta korzystają 

mieszkańcy Krapkowic i całego powiatu krapkowickiego.  

W Krapkowicach na wysokim poziomie świadczone są usługi medyczne, opiekuńcze, 

edukacyjne, związane z handlem, bankowe, kulturalno-rozrywkowe, rekreacyjne i sportowe. 

Usługi opiekuńcze i edukacyjne dla mieszkańców są świadczone przez żłobki, przedszkola, 

szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, skoncentrowane głównie na obszarze miejskim. 

Na terenie Krapkowic znajdują się również sklepy wielkopowierzchniowe, restauracje oraz 

punkty usługowe, z których korzystają także mieszkańcy sąsiednich gmin. Podobnie, jak 

z pływalni ,,Delfin’’.  

W 2020 roku w Krapkowicach powstała restauracja McDonald's. Restauracja znajduje się przy 

ulicy Prudnickiej, gdzie droga krajowa nr 45 zbiega się z trasą wojewódzką nr 409 

(naprzeciwko stacji paliw Orlen). 
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Rysunek 1 Mapa Gminy Krapkowice 

 

Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Charakterystyka demograficzna  

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Gminie Krapkowice zameldowanych na pobyt stały 

i czasowy było łącznie 21 924 (dane z Lokalnej Bazy Danych - LBD). Na liczbę tę składa 

się10 486 mężczyzn oraz 11 438 kobiet. W podziale na miasto i wieś sytuacja przedstawia się 

następująco: 

Tabela 1 Podział na miasto i sołectwa 

GMINA OBSZAR 

LICZBA OSÓB ZAMELDOWANYCH NA 

POBYT STAŁY I CZASOWY 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Krapkowice 

(1605023) 

Miasto 16 231 16 109 15 916 15 586 

Wieś 6 354 6 337 6 359 6 338 

Podział na 

miejscowości 

Borek 109 104 106 109 

Dąbrówka Górna 872 874 887 870 

Gwoździce 423 425 427 427 

Kórnica 658 659 669 669 

Ligota 99 97 101 100 

Nowy Dwór 

Prudnicki 
132 124 124 129 

Pietna 373 372 387 392 

Rogów Opolski 643 634 637 652 

Steblów 1 019  1 036 1 040 1 028 

Ściborowice 279 284 290 281 

Ściborowice – 

Jarczowice 
52 52 52 50 

Ściborowice – 

Wesoła 
39 40 39 40 

Żużela 574 563 546 532 

Żywocice 1 082 1 073 1 054 1 059 

Razem: 22 585 22 446 22 275 21 924 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Jak wynika z danych zgromadzonych w gminnym rejestrze ewidencji mieszkańców na stałe na 

dzień 31.12.2020 r. było 21 315 osób – z czego w samym mieście Krapkowice -15 126 osób.  

Tabela 2 Podział na miasto i sołectwa 

GMINA OBSZAR 

LICZBA OSÓB ZAMELDOWANYCH NA 

POBYT STAŁY 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
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Krapkowice 

Miasto 15 815 15 638 15405 15 126 

Wieś 6 209 6 173 6 191 6 189 

Wyszczególnienie 

na miejscowości 

Borek 108 104 106 109 

Dąbrówka Górna 847 850 863 854 

Gwoździce 417 417 417 418 

Kórnica 648 647 647 648 

Ligota 98 94 98 99 

Nowy Dwór 

Prudnicki 
132 122 124 125 

Pietna 369 367 382 388 

Rogów Opolski 624 624 628 642 

Steblów 981 986 984 986 

Ściborowice 275 279 283 278 

Ściborowice – 

Jarczowice 
52 52 52 50 

Ściborowice – 

Wesoła 
39 39 38 39 

Żużela 555 540 528 513 

Żywocice 1064 1052 1 041 1 040 

Razem: 22 024 21 811 21 596 21 315 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Tabela 3 Dane migracji, urodzeń oraz zgonów w naszej gminie 

Przyrost liczby osób zameldowanych na stałe w gminie 

Liczba zameldowań na pobyt stały 
Urodzeni we wskazanym roku posiadający 

statut stale zameldowani 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

786 847 812 626 227 196 178 172 

Spadek liczby osób zameldowanych na stałe w gminie 

Liczba wymeldowań z pobytu stałego Liczba zgonów mieszkańców 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

846 883 851 783 270 242 255 317 

Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Wykres 1 Statystyka mieszkańców wg płci i wieku- 2020 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

III Informacje inwestycyjne i finansowe 

Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice   

Tabela 4 Dynamika budżetu w latach 2019 / 2020 (zł) 

Tytuł  2019 rok 2020 rok Dynamika 

DOCHODY    99 467 194,16 117 561 049,51     118,2 % 

w tym: Dotacje UE      1 643 861,63     5 576 513,30 339,2 % 

Dotacje BP    25 789 195,46   31 162 589,19    120,8 % 

Udziały PIT    20 886 860,00   20 462 162,00      98,0 % 

Subwencje oświatowe   17 497 839,00   17 617 343,00    100,7 % 

podatek od nieruchomości    15 597 516,36   16 979 426,33    108,9 % 

sprzedaż mienia      2 994 091,91     2 523 105,69      84,3 % 

WYDATKI  101 693 951,43 123 643 953,69    121,6 % 

w tym: wydatki majątkowe    11 549 612,23   27 666 796,87    239,5 % 

WYNIK (deficyt)    - 2 226 757,27   - 6 082 904,18    273,2 % 

Wolne środki      4 777 913,63     4 020 127,32      84,1 % 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

ROK 2020 
Tabela 5 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 53,8% 

Wykonanie dochodów 

ogółem  
117 561 049,51 

Wykonanie dochodów 

własnych  
  63 204 604,02 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 6 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 22,4% 

Wykonanie - wydatki 

ogółem  
123 643 953,69 

Wykonanie - wydatki 

majątkowe  
  27 666 796,87 

Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Tabela 7 Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) – 97,4 % 

Plan dochodów  22 462 461,00 

Wykonanie ogółem, 

w tym:  
21 888 603,53 

PIT  20 462 162,00 

CIT    1 426 441,53 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 8 Wykonanie wydatków – 89,6 % 

Plan  138 037 847,58 

Wykonanie  123 643 953,69 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 9 Wynik budżetu 

Planowany wynik 

DEFICYT  
- 16 251 158,19 

Wykonanie 

DEFICYT 
  - 6 082 904,18 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 10 Dochody ze sprzedaży majątku – 99,0% 

Plan  2 548 525,39 

Wykonanie  2 523 105,69 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 11 Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 75,2% 

Plan  36 771 435,45 

Wykonanie  27 666 796,87 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Oceniając sytuację finansową gminy w 2020 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 2020 

Gmina Krapkowice zamknęła budżet deficytem w wysokości 6 082 904,18 zł, przy 

planowanym deficycie w wysokości 16 251 158,19 zł. Zachowana jest również ustawowa 

zasada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące wyniosły 

100 899 934,44 zł, natomiast wydatki bieżące – 95 977 156,82 zł.  

Wykres 2 Wydatki budżetowe 2020. 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

Źródłem finansowania inwestycji gminnych w 2020 r. były środki własne, środki z UE i środki 

pozyskane z budżetu państwa 
Tabela 12 Projekty inwestycyjne 

Lp. Nazwa zadania 

Całkowita 

wartość     

(PLN) 

Kwota  

dofinansowania        

(PLN) 

Źródło dofinansowania 

1. 

Rewitalizacja starego mostu 

kolejowego oraz parku miejskiego 

 w Krapkowicach 20 285 649,43 4 998 535,55 

RPO WO 2014 -2020  

Działanie 10.02. Inwestycje 

wynikające z Lokalnych 

Planów Rewitalizacji 

Powiat Krapkowicki 

2.  

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych - Fundusz 

Przeciwdziałania COVID-19  

dla gmin i powiatów 

4 234 728,00 

 

4 234 728,00 

 

Fundusz Przeciwdziałania 

COVID-19 dla gmin 

 i powiatów 

3. 

Termomodernizacja wraz 

z wymianą źródeł światła 

w obiektach użyteczności publicznej 

Gminy Krapkowice, w tym: 

PSP Nr 1 w Krapkowicach 

i ZSP w Kórnicy 

1 935 989,48 1 197 066,96 

RPO WO 2014 -2020  

Poddziałanie 3.2.2. 

Efektywność energetyczna 

 w budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

4. 

Budowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych Steblów - Nowy 

Młyn w obrębach Steblów i Pietna 

 w gminie Krapkowice 398 664,18 162 058,61 

Dofinansowanie dla gmin 

 i powiatów ze środków 

budżetu Województwa 

Opolskiego  realizacji zadań 

określonych 

 w ustawie o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych 

5. 

Opracowanie dokumentacji 

niezbędnej do realizacji inwestycji 

pn. Budowa mostu południowego na 

rzece Odrze w Krapkowicach 

 i Gogolinie wraz z drogami 

dojazdowymi 

4 489 500,00 3 591 600,00 

Rządowy Program 

Uzupełniania Lokalnej 

 i Regionalnej Infrastruktury 

Drogowej – Mosty dla 

Regionów 

6. 
Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Żużela – etap II 
2 327 430,44 1 480 943,00 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Poddziałanie „Wsparcie 

inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie 

energii” 

7. 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka: 

Wymiana podłogi w sali wiejskiej 

w Gwoździcach;  

Wymiana wyeksploatowanych 

urządzeń na placu zabaw; 

Modernizacja zaplecza kuchennego – 

zmywalni naczyń w budynku 

45 838,50 15 000,00 

Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka – Opolskie w latach 

2021-2023 
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komunalnym – strażnicy OSP 

 w Ściborowicach ul. Szkolna 3 

8. 

Rewitalizacja obiektów zabytkowych 

- Wieży Bramy Górnej i murów 

obronnych  wraz z otoczeniem 

 w celu ochrony i promocji 

dziedzictwa kulturowego oraz 

naturalnego Krapkowic 

1 193 494,65 727 080,72 

RPO WO 2014 -2020  

Poddziałanie 5.3.3  

Dziedzictwo kulturowe  

i kultura w Aglomeracji 

Opolskiej 

9. 

Budowa Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych 

przy ul. Piastowskiej  

w Krapkowicach 

779 562,45 625 088,27 

RPO WO 2014 -2020  

Działanie 5.2  

Poprawa gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

10 

Czas na rower – Budowa ścieżek 

pieszo – rowerowych  

w Aglomeracji Opolskiej 1 032 537,43 681 474,71 

RPO WO 2014 -2020  

Poddziałanie 3.1.2. 

Strategie niskoemisyjne  

w Aglomeracji Opolskiej 

11. 
Czas na przesiadkę w Aglomeracji 

Opolskiej 
608 717,42 517 409,80 

RPO WO 2014 -2020  

Poddziałanie 3.1.2. 

Strategie niskoemisyjne  

w Aglomeracji Opolskiej 

12.  

Przebudowa drogi wewnętrznej  

ul. 1000-lecia w Krapkowicach 
328 655,11 197 193,07 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 

13. 

Wymiana oświetlenia wewnętrznego 

w biurach Urzędu Miasta i Gminy 

 w Krapkowicach 145 387,11 82 370,47 

Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych   

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Zdjęcie 1 Rewitalizacja starego mostu kolejowego w Krapkowicach- prace remontowe 

 
Źródło: zdjęcia własne UMiG 
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Zdjęcie 2 Rewitalizacja starego mostu kolejowego w Krapkowicach- zakończona inwestycja 

 
Źródło: zdjęcia własne UMiG 

Rewitalizacja starego mostu kolejowego w Krapkowicach 

Główny zakres robót obejmował przebudowę mostu kolejowego na rzece Odrze 

z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego oraz poszerzenie dawnych 

nasypów kolejowych.  

Szczegółowy zakres robót mostowych obejmował: 

− roboty rozbiórkowe starego mostu kolejowego, 

− wzmocnienie konstrukcji stalowej kratownic (sprężenie zewnętrzne 3 przęseł),  

− wzmocnienie elementów nośnych kratownic za pomocą spawanych nakładek 

− betonowanie płyty pomostu – geometria płyty z wykształceniem podniesienia 

wykonawczego (830 m3) 

− montaż chodnika roboczego w poziomie pasa dolnego 

− wykonanie izolacji, montaż krawężników, betonowanie kap chodnikowych 

− montaż dylatacji,  

− wykonanie nawierzchni na obiekcie -asfalt twardolany o gr 5 cm 

− montaż barier, balustrad i pozostałego wyposażenia BRD obiektu 

− zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 

− zabezpieczenie sieci ciepłowniczej 

Długości przebudowywanych dróg: 

− droga nr 1 – 987,67 m, 

− ul. Jana Kilińskiego – 157,01 m, 

− ul. Kolejowa – 40,53 m. 

Zakres robót drogowych obejmował: 

− budowę połączenia drogowego pomiędzy ulicami Jana Kilińskiego i Kolejową – 

droga nr 1,  

− budowę skrzyżowań projektowanej drogi nr 1 z ulicami Jana Kilińskiego 

i ul. Kolejową, 

− budowę i przebudowę chodników, 

− budowę ścieżek rowerowych, 

− budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
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− budowę poszerzenia i podwyższenia istniejącego nasypu, 

− zabezpieczenia skarp projektowanego nasypu, 

− budowę i przebudowę zjazdów, 

− zmianę istniejącej organizacji ruchu. 

Zakres robót elektrycznych obejmował: 

− budowę oświetlenia ulicznego,  

przebudowę elektroenergetycznej sieci napowietrznej, 

− przebudowę istniejącej linii kablowej,  

Zakres robót kanalizacyjnych obejmował: 

− budowę kanalizacji deszczowej odbierającej wody opadowe z rejonu inwestycji, 

− zabudowę wpustów deszczowych, 

− zabudowę dwóch separatorów substancji ropopochodnych. 
 

Zdjęcie 3 Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach- prace remontowe 

 
Źródło: zdjęcia własne UMiG 

Zdjęcie 4 Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach- zakończona inwestycja 

 
Źródło: zdjęcia własne UMiG 
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Rewitalizacja parku w Otmęcie. 

W ramach przebudowy starego parku powstały: 

− ścieżki główne o nawierzchni z kostki betonowej, 

− ścieżki drugorzędne z kruszywa (mineralne), 

− ciąg komunikacyjny - zamknięta pętla z nawierzchnią bitumiczną do jazdy na rolkach, 

rowerze,   biegania o długości 540m i szerokości 3m 

− boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, 

− zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 3-14 lat i zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 

5-14 lat z nawierzchnia bezpieczną w postaci piasku, 

− 2 stoły do gry w szachy wraz z siedziskami, 

− siłownia na świeżym powietrzy wyposażona w biegacz, orbitrek, wioślarza, prasę 

nożną, rower, steper, i wyciąg górny, 

− bulodromy do gry w bulle 3szt., 

− energooszczędne oświetlenie ledowe: 18szt. lamp ulicznych 

− 24 ławki,  

− 12 koszy na śmieci,  

− stojak na rowery, 

− ogrodzenie wokół ujęcia wody pitnej. 
 

Tabela 13 Projekty inwestujące w zasoby ludzkie 

L.p. Nazwa zadania 

Całkowita 

wartość     

(PLN) 

Kwota  

dofinansowa

nia        

(PLN) 

Źródło dofinansowania 

1. 

Likwidacja indywidualnych, 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

 w gminie Krapkowice 
5 553 925,00 1 888 334,50 

RPO WO 2014 -2020  

Działanie 5.5 Ochrona 

powietrza 

Wkład własny beneficjentów 

2. Dopłata w ramach Funduszu 

rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej 

263 101,92 198 620,00 

 

Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych  

o charakterze użyteczności 

publicznej 

3. Rozwój kompetencji cyfrowych 

osób powyżej 25 roku życia  

w Gminie Krapkowice 

150 000,00 150 000,00 POPC  2014-2020   

Działanie nr 3.1  

Działania szkoleniowe  

na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych 

4. Polsko-Czeski festiwal smaków  

i tradycji 

 

86 726,25 78 053,63 Program 

INTERREG V-A Republika 

Czeska-Polska  

5. Promocja walorów turystycznych 

partnerskich gmin 

100 378,00 90 340,20 Program 

INTERREG V-A Republika 

Czeska-Polska 

6. Międzynarodowe Dni 

Partnerstwa" 

 

105 857,00 95 271,30 Program 

INTERREG V-A Republika 

Czeska-Polska 

7. Śladami bioróżnorodności w 

sercu Opolszczyzny – bogactwo 

przyrody Gmin Strzeleczki, 

Krapkowice oraz Powiatu 

Krapkowickiego 

600 000,00 510 000,00 RPO WO 2014-2020 

 

Źródło: opracowanie własne UMiG 
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W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną wywołaną pandemią koronawirusa, w 2020 

r. realizacja projektów nieinwestycyjnych wykazanych w pozycjach od 3 do 7 została 

przesunięta w czasie i planuje się, że w miarę możliwości będzie realizowana w kolejnych 

latach.   

Ponadto aplikowano o środki zewnętrzne dla niżej wymienionych projektów, które według 

stanu na dzień 31.12.2020 były na etapie rozpatrywania: 

− „Krapkowice z perspektywą na przyszłość” (Program Rozwój Lokalny - Mechanizm 

Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021) 

− „Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach” (Fundusz Dróg 

Samorządowych) 

− „Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach” (RPO WO 2014 – 2020 poddziałanie 3.2.2 

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej) 

− „Budowa  drogi w obrębie przysiółka Posiłek w Rogowie Opolskim”  (PROW 2014-

2020) 

− Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla wozów bojowych OSP w Dąbrówce 

Górnej oraz Żywocicach (Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych) 

− Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie przysiółka Posiłek w Rogowie 

Opolskim (Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych ) 

− „Przebudowa ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Krapkowicach” (Rządowy 

Funduszu Inwestycji Lokalnych ) 

− „Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowości Krapkowice” (Funduszu Dróg 

Samorządowych)  

 

Realizacja budżetu obywatelskiego  

Gmina na realizację pomysłów mieszkańców przekazała 240 tysięcy złotych. Kwota ta 

podzielona została na dwa obszary: Krapkowice miasto oraz Krapkowice sołectwa. Ze środków 

budżetu mogły być finansowane zadania inwestycyjne i remontowe dotyczące infrastruktury 

komunalnej zlokalizowanej na terenach, których właścicielem jest gmina Krapkowice. 

Doposażone mogły zostać także istniejące place zabaw i siłownie zewnętrzne. Projekty mogły 

składać osoby fizyczne, które mieszkają na terenie gminy Krapkowice. Wniosek musiał zostać 

poparty przez grupę co najmniej 15 osób - mieszkańców Krapkowic. 

Wyniki głosowania nad zgłoszonymi projektami zostały ogłoszone pod koniec 2019 roku. 

W 2020 roku przystąpiono do ich realizacji. W ciągu 12 miesięcy zostały zrealizowane: 

  Zadania duże – Krapkowice miasto: 

1. Park ekologiczny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach – 

głównym założeniem zadania było przekształcenie niezagospodarowanego zagajnika na 

skwer rekreacyjno-edukacyjny poprzez nasadzanie nowych drzew i krzewów wraz  

z zamontowaniem tabliczek informacyjnych o ich rodzajach. Montaż ławek 

rekreacyjnych, koszy na śmieci oraz piaskownicy. Inwestycję przeprowadzono 

w okresie od 05.10.2020 r. do 28.10.2020 r., a jej całkowity koszt wraz z wykonaniem 

dokumentacji projektowej wyniósł 20.075,00 zł brutto. 

2. Doposażenie parku edukacyjno-zabawowego usytuowanego na terenie działki  

nr 24/6,przy Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach, filia nr 2 przy  

ul. Mickiewicza.- głównym założeniem zadania był montaż dwóch podwójnych 
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huśtawek dla dzieci w różnym wieku oraz zestawu zabawowego w którego skład 

wchodzą zjeżdżalnie,  ślizg strażacki, pomost z tunelem ,wieże z daszkiem ,balustrada 

labirynt i balustrada balkonik. Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji 

projektowej z 2019 r. Inwestycję przeprowadzono w okresie od 22.06.2020 r. do 

03.07.2020 r., a jej całkowity koszt wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 

wyniósł 39.530,48 zł brutto. 

 

Zadania duże – Krapkowice sołectwa: 

1. Tworzymy sad wiejski wraz z elementami małej architektury i infrastruktury -

miejscowość Gwoździce głównym założeniem była rewitalizacja obecnego miejsca 

rekreacyjnego poprzez nasadzenie drzewek, usadowienie ławek rekreacyjnych, 

postawienia koszy na śmieci oraz altanki rekreacyjnej. Zadanie zrealizowano na 

podstawie dokumentacji projektowej z 2020 r. Inwestycję przeprowadzono w okresie 

od 05.06.2020 r. do 28.10.2020 r., a jej całkowity koszt wraz z wykonaniem 

dokumentacji projektowej wyniósł 58.920,00 zł brutto. 
 

Zadania małe – Krapkowice miasto  

1. Rozbudowa placu zabaw przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5  

w Krapkowicach- wniosek zakładał zakup i montaż urządzeń służących do rozbudowy 

szkolnego placu zabaw poprzez zamontowanie huśtawki oraz karuzeli. Zadanie 

zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2020 r. Inwestycję 

przeprowadzono w okresie od 05.10.2020 r. do 28.10.2020 r., a jej całkowity koszt wraz 

z wykonaniem dokumentacji projektowej wyniósł 34.574,99 zł brutto. 

 

2. Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw  w Krapkowicach przy ul. Górnej – 

głównym – założeniem wniosku była rewitalizacja obecnego placu zabaw poprzez 

wymianę i doposażenia w elementy zabawowe takie jak: zestaw zabawowy ze 

ślizgawką, wieżą z dachem, drabinką krzyżakową oraz schodkami, huśtawkę podwójną, 

konika bujanego, karuzelę tarczowa z siedzeniami  oraz huśtawką ważką. Zadanie 

zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2020 r. Inwestycję 

przeprowadzono w okresie od 22.06.2020 r. do 03.07.2020 r., a jej całkowity koszt wraz 

z wykonaniem dokumentacji projektowej wyniósł 35 534,58 zł brutto.  

Zadania małe – Krapkowice sołectwa 

1.  Doposażenie siłowni zewnętrznej (ul. Chrobrego, Rogów Opolski)- założeniem 

wniosku było doposażenie istniejącej już siłowni zewnętrznej, znajdującej się na 

ogólnodostępnym placu przylegającym do szkoły podstawowej obok placu zabaw,  

w dodatkowe urządzenia m.in: orbitrek, wahadło, wioślarz, wyciąg górny i steper. 

Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2020 r. Inwestycję 

przeprowadzono w okresie od 20.10.2020 r. do 30.10.2020 r., a jej całkowity koszt wraz 

z wykonaniem dokumentacji projektowej wyniósł 21 987,00 zł brutto. 

 

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 (Dz. U. z 1990 Nr 32, 

poz.  191 z późn. zm.) na rzecz Gminy Krapkowice zostało skomunalizowane mienie na dzień 
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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: 

551,6772 ha, w tym: 

− grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice: 538,2096 ha, 

− grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krapkowice: 2,7709 ha, 

− grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice przekazane w trwały zarząd gminnym 

jednostkom organizacyjnym: 10,6967 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 2020 roku: 

− przejęcie od MSM „Zjednoczenie” działki 81/8 m. 10 o pow. 0,5215 ha, obręb 

Krapkowice – Rep. A nr 1814/2020 z dnia 03.03.2020 r., 

− połączenie działek 26/3 i 26/4 w działkę 103 przybytek powierzchni po nowym 

pomiarze 0,0008 ha i następnie podział na działki 103/1 o pow. 0,2011 ha i 103/2 o pow. 

0,2226 ha m. 7, obręb Krapkowice,  

− sprzedaż działek 178 m. 1 o pow. 0,0296 ha, 360/1 m. 1 o pow. 0,0393 ha, 866/3 m. 3 

o pow. 0,1802 ha, obręb Żywocice w drodze bezprzetargowej jako działki uzupełniające 

– Rep. A nr 1391/2020 z dnia 22.05.2020 r.,  

− zamiana działki 306/3 m. 13 o pow. 0,1137 ha na działkę 429 m. 13 o pow. 0,0270 ha, 

obręb Krapkowice – Rep. A nr 3189/2020 z dnia 22.05.2020 r., 

− nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki 338 m. 3 

o pow. 0,3150 ha obręb Ściborowice i działki 718/7 m. 6 o pow. 0,0119 ha obręb Żużela 

– Rep. A nr 5230/2020 z dnia 27.08.2020 r., 

− sprzedaż działki 103/2 m. 7 o pow. 0,2226 ha, obręb Krapkowice w drodze 

bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep.A nr 6341/2020 z dnia 27.08.2020 r.,  

− sprzedaż działek 26/2 m. 3 o pow. 0,1768 ha i 26/7 m. 3 o pow. 0,2312 ha, obręb 

Krapkowice  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 6349/2020 

z dnia 27.08.2020 r., 

− oddanie w trwały zarząd Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach 

działki 792/4 m. 2 o pow. 0,2434 ha, obręb Żywocice – Decyzja Burmistrza Krapkowic 

GGR.6844.1.2020 z dnia 27.08.2020 r.,     

− sprzedaż działki 306/5 m. 13 o pow. 0,1145 ha, obręb Krapkowice w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego – Rep. A nr 7862/2020 z dnia 12.10.2020 r.,    

− sprzedaż działki 61/17 m. 7 o pow. 0,0143 ha, obręb Krapkowice w drodze 

bezprzetargowej jako działki uzupełniającej – Rep. A nr 8002/2020 z dnia 15.10.2020 

roku,   

− sprzedaż działki 429/7 m. 8 o pow. 0,0324 ha, obręb Krapkowice w drodze przetargu 

ustnego ograniczonego – Rep. A nr 9125/2020 z dnia 20.11.2020 r., 

− nabycie prawa użytkowania wieczystego od Metsa Tissue działek 46/10, m. 3 o pow. 

0,0768 ha, 133/3 m. 3 o pow. 0,0116 ha, 125/5 m. 3 o pow. 0,0976 ha, 125/84 m. 3 

o pow. 0,0163 ha , obręb Krapkowice – Rep. A nr 9398/2020 z dnia 03.12.2020 r.,  
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− nabycie nieodpłatne prawa użytkowania wieczystego od Metsa Tissue udziału 5/8 

działki 267/2 m. 5 o pow. 0,1338 ha obręb Krapkowice – Rep. A nr 9398/2020 z dnia 

03.12.2020 r.,  

− na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego IN.I.7820.4.2020.WP z dnia 21.07.2020 

r. prawo własności następujących działek: 205/3, 204/1, 110/4, 143/4, 110/1, 113/3, 

138/5 m. 1 obręb Rogów Opolski o pow. 0,1805 ha oraz działek: 287/7, 251/5, 255/13, 

213/6 m. 1 obręb Dąbrówka Górna o pow. 0,3127 ha przeszło na rzecz Skarbu Państwa,  

− nabycie z mocy prawa działek 430/1 m. 1 o pow. 0,0071 ha i 430/2 m. 1 o pow. 0,0184 

ha, obręb Gwoździce – Decyzja Burmistrza Krapkowic GGR.6831.21.2020 z dnia 

16.10.2020 r.   

 

Gmina Krapkowice posiada udziały w czterech spółkach, tj.: 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej 

wartości 2.521.000,00 zł; 

2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 27 408 200,00 zł; 

3. „BIOKRAP” Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 1 480 700,00 zł; 

4. „DELFIN” Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 8 746 000,00 zł. 

Łączna wartość posiadanych przez Gminę Krapkowice udziałów w spółkach wynosi  

40 155 900,00 zł (słownie: czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 

złotych 00/100). 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Krapkowice uzyskała wpływy z tytułu 

gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w wysokości: 3 557 666,02 zł (słownie 

złotych: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 02/100), 

w tym: 

1)  ze sprzedaży składników majątkowych 

      (część sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej)    -      1 894 800,00 zł, 

2)  ze sprzedaży mienia gminnego 

            (sprzedaż działek i lokali mieszkalnych na rzecz najemców)            -        624 005,69 zł, 

3) opłata przekształceniowa z tyt. przekształcenia prawa  

             użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby fizyczne)     -         101 748,79 zł, 

4)  za dzierżawę nieruchomości gminnych     -         518 003,98 zł, 

5)  z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste    -         229 157,86 zł, 

6)  trwały zarząd, użytkowanie i służebność     -            20 923,67 zł, 

7)  wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych              -            53 905,15 zł, 

8)  wpływy z różnych opłat 

      (opłaty z tyt. zajęcia terenu, zwrot kosztów wezwań do zapłaty)     -           94 899,74 zł, 

9)  odsetki ustawowe i odsetki z redyskonta weksli                 -             5 620,17 zł, 

10)  wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych                                         -                297,00 zł, 

11)  wpływy z tyt. różnych dochodów                                                    -           14 303,97 zł.  

                                                                                                         ------------------------------ 

                                                                                                         Razem    3 557 666,02 zł.               
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Główne składniki aktywów trwałych Gminy Krapkowice -  stan na 31.12.2019r 
Tabela 14 Składniki aktywów trwałych Gminy Krapkowice 

AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku 

A.I Wartości niematerialne i prawne                                 -   zł                23 085,44 zł  

A.II Rzeczowe aktywa trwałe            116 389 504,89 zł       133 178 613,60 zł  

A.II.1 Środki trwałe            109 849 789,68 zł       131 842 835,83 zł  

A.II.1.1 Grunty              45 359 318,74 zł         50 291 332,57 zł  

A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność 

jednostki samorządu terytorialnego, 

przekazane w użytkowanie wieczyste 

innym podmiotom 

               7 105 687,04 zł           6 940 816,44 zł  

A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 
             63 108 712,39 zł         80 281 136,95 zł  

A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                   911 694,37 zł              973 561,03 zł  

A.II.1.4 Środki transportu                   178 247,46 zł              115 875,63 zł  

A.II.1.5 Inne środki trwałe                   291 816,72 zł              180 929,65 zł  

A.II.2 Środki trwałe w budowie                6 539 715,21 zł           1 335 777,77 zł  
Źródło: opracowanie własne UMiG 

V. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii  

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020, została przyjęta uchwałą nr 

IV/29/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 roku.  

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020 była jednym  

z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd gminny. Określała 

priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze gminy. 

Była planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń Miasta i Gminy Krapkowice. Implikowała 

ona przejście do pożądanego stanu wyrażonego w przyjętej wizji rozwoju. 

W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020 ustalone były misja oraz 

wizja rozwoju Gminy Krapkowice, jak również kierunki działań, cele strategiczne  

i operacyjne.  

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014–2020 składała się z dwóch części, 

tj. część 1 – Diagnoza strategiczna Miasta i Gminy Krapkowice oraz część 2 – Strategia 

Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020. 

 

Pierwsza część była zobrazowaniem potencjału społeczno-ekonomicznego Miasta  

i Gminy Krapkowice w kontekście głównych kierunków jej rozwoju, tj. mieszkalnictwa, 

przedsiębiorczości oraz turystyki, uwzględniając przy tym przestrzenne uwarunkowania 

środowiskowo-infrastrukturalne Gminy. Diagnoza strategiczna Miasta i Gminy Krapkowice 

była podstawowym punktem wyjścia do konstruowania kierunków działań, a następnie celów 

strategicznych i celów operacyjnych.  

Druga część strategii była opracowana na podstawie wniosków z diagnozy strategicznej  

i zawierała konkretny plan działania Miasta i Gminy Krapkowice do 2020 roku, w którym 
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określone zostały: misja, wizja rozwoju, wartości kluczowe, cele strategiczne i operacyjne oraz 

sposób monitorowania realizacji strategii z określeniem docelowych wskaźników.  

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice swoim zakresem obejmowała siedem lat  

od roku 2014 do roku 2020. Poziom realizacji celów strategicznych i operacyjnych zostanie 

przedstawiony w raporcie w bieżącym roku. 

W oparciu o aktualne podstawy prawne zostanie opracowana nowa strategia rozwoju Gminy 

Krapkowice obejmująca swoim zakresem kolejne lata następujące po roku 2020. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023  

W Gminie Krapkowice obowiązuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 

2016-2023 zwany dalej „LPR”, który jest dokumentem mającym za zadanie wspomaganie 

procesu wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.  

LPR 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 w dniu 19 grudnia 2016 r. 

W dokumencie przeprowadzono diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych w sferze 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej, w wyniku, 

której określono zasięg obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.  

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 społeczno-

środowiskowo-techniczno-przestrzennych.  

Wytyczono granice obszaru rewitalizacji. Wyznaczony obszar obejmuje teren części 

Śródmieścia wraz z obszarem Błoni, rejon ulicy Opolskiej i Limanowskiego oraz 

lewobrzeżnych i prawobrzeżnych terenów 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.  

LPR jest dokumentem wieloletnim, którego sprawne wdrożenie ma przyczynić się do poprawy 

jakości życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru gminy oraz ma wpłynąć 

pozytywnie na wizerunek gminy Krapkowice. 

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.  

LPR przyjęty Uchwałą Nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 

2016 r., wg stanu na dzień 31.12.2020, był aktualny i nie wymagał aktualizacji. Opracowano 
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Raport nr 5 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-

2023, który dostępny jest na stronie internetowej LPR. 

Projekt pn. „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego 

w Krapkowicach” był głównym projektem rewitalizacyjnym w LPR. Dofinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2: Inwestycje 

wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy 

Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) w ramach RPO 

WO 2014-2020. Projekt ten znajduje się na liście projektów podstawowych i uzupełniających 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023. Realizowany był 

w quasi partnerstwie. Liderem Projektu była Gmina Krapkowice, a  partnerami Gmina 

Strzeleczki, Gmina Walce, Gmina Prószków oraz Gmina Tarnów Opolski. Partnerzy wnieśli 

do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne. W ramach projektu opracowano 

dokumentacje projektowe wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, przebudowano stary 

most kolejowy na Odrze z dostosowaniem go do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego, 

przebudowano park miejski, sprawowano nadzór inwestorski oraz przeprowadzono promocję 

projektu. W ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki: powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją – 5,2481 ha; otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich – 52 481 m2; liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami – 2 szt.; liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach – 2 szt.; ludność mieszkająca na obszarach objętych 

zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich – 5059 osoby; udział projektu 

w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 100%. Przedmiotowy projekt to 

jedna z największych i najbardziej oczekiwanych inwestycji w regionie i gminie Krapkowice 

od wielu lat.  

Całkowity koszt projektu wynosi 20 285 649,43 zł. Projekt sfinansowano z następujących 

źródeł:  

− Gmina Krapkowice 10 287 113,88 zł, 

− środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  

4 998 535,55 zł, 

− Powiat Krapkowicki 4 597 730,00 zł oraz ze sprzedaży przez Gminę Krapkowice 

działek pod rozbudowę szpitala w Krapkowicach 402 270,00 zł. 

Zakończenie rzeczowe projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu planowane jest 

na maj 2021, a zakończenie finansowe na lipiec 2021 roku. 

Ta inwestycja ma istotny wpływ na poprawę komfortu życia mieszkańców i poprawę 

bezpieczeństwa. 

W dniu 15 grudnia 2020 roku dokonano symbolicznego otwarcia zrewitalizowanego mostu, 

którym jeździć można od 16 grudnia 2020 roku, bo od tego czasu obowiązuje wprowadzona, 

stała organizacja ruchu od ul. Kilińskiego do ul. Kolejowej. Korzystać można, także ze 

zrewitalizowanego parku miejskiego.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej  

Realizując założenia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice w roku 2020 

prowadzono następujące działania:  

Gmina kontynuowała projekt pn.: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła 

w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach 
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i ZSP w Kórnicy”. W roku 2020 wprowadzono zmiany do projektu, tj. wyłączono z projektu 

termomodernizację PSP Nr 1 w Krapkowicach, natomiast w ZSP w Kórnicy zawnioskowano 

o wprowadzenie dodatkowych elementów, tj. wymiany pokrycia dachu i wymiany kotła 

węglowego na kocioł na ekogroszek.  

W roku 2019 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. Postępowanie zostało 

10.12.2019 r. unieważnione, ponieważ oferty przekraczały środki na sfinansowanie 

przedmiotowego zamówienia. 

W lipcu 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu za środków EFRR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 

„Termomodernizację oraz organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także zarządzanie energią w obiekcie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach”. W ramach projektu przewidujemy 

wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku, tj. ocieplenie, wymianę okien i drzwi, 

instalacji c.o. i elektrycznej oraz likwidację kotła węglowego i montaż kotła gazowego. 

W ramach projektu zostanie również wykonany system zarządzania energią oraz zielona ściana. 

Koszt całkowity zadania to 1 588 764,08zł, dofinansowanie ze środków UE to 1 059 388,56 zł. 

W roku 2020 zakończono zadanie „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. Szacuje się, że redukcja CO2 wyniesie 5%. 

Gmina Krapkowice 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 1 032 537,43 zł, z czego dofinansowanie z RPO WO 681 474,71 zł. W rozpoczęto prace 

budowlane. 

W ramach ograniczenia niskiej emisji, będącej jednym z głównych założeń Planu, 

w gminie Krapkowice funkcjonuje  program udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na 

realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. 

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące 

właścicielami lub współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów 

mieszkalnych położonych na terenie gminy Krapkowice. Dotowaniem objęte są inwestycje, 

polegające na wymianie węglowego  źródła ogrzewania na ekologiczne: 

1. kocioł na pelet, 

2. kocioł gazowy, 

3. ogrzewanie elektryczne, 

4. kocioł olejowy, 

5. podłączenie do centralnej sieci ciepłowniczej, obejmujące zakup i montaż węzła 

cieplnego 

6. kotły hybrydowe, stanowiące połączenie źródeł ciepła wskazanych w pkt 1 do 5, 

winny spełniać warunki określone dla poszczególnych paliw. 

Wysokość dofinansowania to 2.000,00 zł, ponadto wspólnoty mieszkaniowe mogły ubiegać się 

o dofinansowanie w wysokości od 3 000,00 zł do 8 000,00 zł. Program ten jest realizowany już 

od czterech lat. W roku 2020 wprowadzono zmianę do programu, tj, zaprzestano dotowania 

wymiany kotłów na węgiel – ekogroszek. 
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Tabela 15 Wyniki programu w roku 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Wykres 3 Efekt ekologiczny odnoszący się do 50 źródeł emisji, które zostały zmodernizowane w roku 

2020 z przyznanych dotacji z budżetu gminy. 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Poniższa tabela przedstawia ilość wymienionych kotłów węglowych, wysokoemisyjnych na 

ekologiczne w latach 2018-2020 wraz z rodzajem nowego źródła ciepła. 
Tabela 16 Kotły ekologiczne zainstalowane w latach 2018-2020 z dofinansowaniem z budżetu gminy. 

Rodzaj ogrzewania Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Razem 

Kocioł gazowy 21 29 39 89 

Kocioł na pellet 18 13 8 39 

Ogrzewanie elektryczne 0 1 4 5 

Kocioł hybrydowy 1 0 0 1 

Kocioł na ekogroszek 6 9 0 15 

RAZEM 46 52 51 149 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Rodzaj ogrzewania MIASTO SOŁECTWA 

Kotły gazowe 31 8 

Kotły na pelet 5 3 

Ogrzewanie elektryczne 3 1 

Kotły hybrydowe 0 0 

RAZEM 39 12 

Wysokość przyznanych dotacji [PLN] 79 961,90 24 000,00 
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Na poniższym wykresie przedstawiono procentowo rodzaj nowych źródeł ciepła, które 

zostały zainstalowane z dofinansowaniem z dotacji gminy, w latach 2018-2020.  

Wykres 4 Rodzaj zainstalowanego nowego źródła ciepła w latach 2018-2020 

 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Ponadto w ramach ograniczenia niskiej emisji Gmina Krapkowice realizuje zadanie 

dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 5.5. 

Ochrona powietrza, inwestycji polegającej na  likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła  

i zmiany systemu ogrzewania na ekologiczny. Projekt obejmuje likwidację 145 źródeł ciepła 

(poprzez przyłączenie do sieci gazowej) oraz wymianę 36 wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

w gminie Krapkowice na bardziej ekologiczne rodzaje ogrzewania, zgodnie z preferencjami 

mieszkańców i wymogami regulaminu oraz hierarchią wynikającą z możliwych do osiągnięcia 

efektów ekologicznych (pelet, pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne). Realizacja działań 

w projekcie wsparcia dla mieszkańców odbywać się będzie w systemie dotacyjnym, w latach 

2020 – 2022. W roku 2020 z ww. projektu zostało wymienionych 30 kotłów, jednakże część 

beneficjentów korzysta z dofinansowania zarówno ze środków dotacji gminnej jak i tego 

programu. 

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". Takie działanie 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 EURO5 lub EURO6.  

W ramach działań informacyjno – edukacyjnych na stornie internetowej gminy Krapkowice 

jest prowadzona 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 roku 2020 w dalszym ciągu był realizowany 

program badania jakości powietrza. Dziewięć czujników,  mierzących stężenie pyłu PM10 oraz 

PM2,5 zamontowanych zostało na terenie miasta oraz jedenaście w sołectwach (po jednym 
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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”). Dodatkowo na obiekcie Powiatowej Straży Pożarnej umieszczono 

stację meteo, która dokonuje pomiaru temperatury, wiatru, ciśnienia i opadów.  

Działania informacyjne i promocyjne, przede wszystkim spotkania z mieszkańcami oraz zajęcia 

dla uczniów szkół w roku 2020 nie mogły się odbyć, ze względu na pandemię COVID. 

Ponadto w  ramach działań edukacyjnych została opracowana i wydana gra edukacyjna dla 

szkół i przedszkoli, która w sposób praktyczny przekazuje wiedzę dotyczącą niskiej emisji. 

W celu poprawy jakości powietrza, Gmina Krapkowice przystąpiła do programu Czyste 

Powietrze. 30 grudnia zostało podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska w Opolu, na mocy którego od początku roku 2021 w gminie zostanie utworzony 

punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. Ponadto gmina jest jednym z 42 gmin 

województwa opolskiego, które przystąpiły w roku 2020 do programu Life. Celem projektu 

jest zwiększenie efektywności, skuteczności i jakości obsługi mieszkańców, poprzez 

podniesienie kompetencji gminnych koordynatorów programu ochrony powietrza. 

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 roku 

o samorządzie gminnym oraz art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 

roku 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. 

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. 

 

Zasobami lokalowymi Gminy Krapkowice na podstawie umowy z dnia 01.03.2003 roku 

zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach. 

W 2020 roku Gmina Krapkowice posiadała zasoby mieszkaniowe o łącznej powierzchni 

użytkowej 23 515,04 m2, w tym: 

− 349 lokali mieszkalnych (powierzchnia użytkowa 16 562,56 m2),  

− 77 lokali użytkowych (powierzchnia użytkowa 6 426,26 m2), 

− 27 garaży (powierzchnia użytkowa 526,22 m2). 

Informacje dotyczące zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy znajdują się w części analitycznej niniejszego raportu. 

Program ochrony środowiska 

Program ochrony środowiska jest dokumentem kształtującym lokalną politykę środowiskową. 

Analizuje i ocenia istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia mocne i słabe strony 
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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 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. 

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.  

 

Radę Miejska w Krapkowicach podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie 

węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. Z dotacji mogą korzystać osoby fizyczne oraz 

wspólnoty mieszkaniowe.  

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  
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o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań związanych  

z ograniczeniem m.in. emisji CO2 oraz pyłów zawieszonych.  Także na stronie 

www.krapkowice.pl w menu Ochrona środowiska - Ochrona powietrza jest opublikowany link 

do systemu monitoringu jakości powietrza w woj. opolskim. 

W zakresie ochrony przed biologiczno - chemicznym zanieczyszczeniem gleb i wód 

prowadzona jest bieżąca kontrola budynków mieszkalnych pod względem zawierania umów na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz obowiązku podłączenia nieruchomości  

do kanalizacji sanitarnej. 

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 nieruchomościach zamieszkałych odpadów 

komunalnych z podziałem na następujące frakcje: tworzywa sztuczne, metale, 

opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, bioodpady, popiół oraz odpady 

zmieszane; 

− wyposażenie w pojemniki/worki do gromadzenia odpadów wraz z utrzymaniem 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym; 

− organizację akcyjnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego;  

− utrzymanie i obsługę dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

− 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 Gmina Krapkowice informującej o terminach odbioru 

poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, dniach i godzinach otwarcia PSZOK-

ów, a także zasadach prawidłowej segregacji odpadów. 

 Poniżej przedstawiono zestawienie ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 

zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice? 

w latach 2018-2020.  

 

 
Tabela 17 Zestawienie ilości poszczególnych frakcji 

Rodzaj odpadu 
2018 rok 2019 rok 2020 rok 

[Mg] [Mg] [Mg] 

Zmieszane odpady komunalne 4 224,39 4 977,86 4 243,93 

Selektywnie zebrane odpady 

komunalne, w tym: 
4 674,67 4 934,82 5 664,525 
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metale, tworzywa sztuczne, papier 818,34 918,12 984,81 

szkło 256,46 208,74 349,97 

bioodpady 1 760,41 1 646,08 2 350,21 

wielkogabaryty 1 094,72 855,92 654,69 

odpady budowlane i rozbiórkowe,  

w tym materiały izolacyjne i papa 

odpadowa 

59,40 557,90 598,09 

popiół paleniskowy 684,42 733,72 679,11 

inne frakcje zbierane w sposób 

selektywny (opony, ZSEE, leki,  

baterie, farby) 

0,92 14,34 47,645 

Łączna ilość wszystkich 

odpadów komunalnych[Mg] 
8 899,06 9 912,68 9 908,455 

Wpływy z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi [PLN] 

2 703 835,04 3 585 642,82 5 397 523,12 

Wydatki na realizację umowy  

na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych [PLN] 

2 771 623,31 4 409 522,47 4 745 083,76 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Ilości odpadów selektywnie zebranych w latach 2019 i 2020 obejmują również odpady zebrane 

w dwóch PSZOK-ach w łącznej ilości kolejno: 1 227,27 Mg i 1 260,19 Mg. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2020 

Program opieki 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) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) 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. 
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Dnia 19 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Krapkowicach uchwałą Nr XIII/162/2019 przyjęła 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2020”. 

Realizując zadania wynikające z w/w programu, podjętych zostało 20 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”. Trzy psy trafiły do schroniska dla bezdomnych 

zwierząt w miejscowości Paryż (gm. Pokój), pozostałe odnalazły właścicieli lub trafiły  

do adopcji. Każdy pies znajdujący nowy dom został zaczipowany oraz wysterylizowany/ 

wykastrowany na koszt gminy. 

Ponadto przeprowadzono 54 sterylizacje kotek oraz 24 kastracji kotów.  Odnotowano również 

71 zgłoszeń w sprawie kotów, którym konieczne było udzielenie opieki weterynaryjnej.  

Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Krapkowice na lat 2016-2019 

Gminny program opieki nad zabytkami opracowany był na lata 2016-2019. Podstawowym 

celem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest ochrona i rewaloryzacja obiektów 

i obszarów zabytkowych, ochrona krajobrazu kulturowego w celu wykorzystania dziedzictwa 

kulturowego dla rozwoju społecznego i gospodarczego, rozwoju turystyki oraz działalności 

kulturowej.  

Program określa szereg zadań, które Gmina powinna realizować w celu zahamowanie procesu 

degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, zwiększających 

atrakcyjność zabytków na potrzeby społeczne, turystyczne i edukacyjne oraz utrwalanie 

zasobów dziedzictwa kulturowego i zasad ochrony w świadomości mieszkańców.  

Z uwagi na brak środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ochronę 

zabytków realizacja zdań określonych w Programie nie mogła być wykonana.   

 

W 2020 r. rozpoczęto prace nad aktualizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz 

Gminnej Ewidencji Zabytków. Sfinansowano pierwszy etap tego programu, na który wydano 

z budżetu gminy kwotę 10 086 zł. Wykonano także ekspertyzę pieca wapienniczego 

zlokalizowanego przy ul. Opolskiej 77. Koszt tego dokumentu to 32 226 zł.  

 

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.  

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Krapkowice w 2020r. 

Cel I. Promocja Zdrowia 

Prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych 

i socjoterapeutycznych 

 

1.Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, 

dotyczących ryzyka szkód wynikających ze  spożywania alkoholu dla konsumentów i ich 
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otoczenia. Podniesienie świadomości mieszkańców wobec skutków nadużywania napojów 

alkoholowych 

Prowadzenie kampanii profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży.  

Kampanie profilaktyczne:  

 „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”  zakupiono pakiet  materiałów - 600  szt. (  broszury i plakaty 

przekazano do szkół podstawowych i świetlicy środowiskowej). 

„Przemoc boli” - kampania prowadzona w szkołach podstawowych , zakupiono ulotki, 

broszury kampanijne i plakaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, materiały edukacyjne dla 

rodziców, materiały szkoleniowe dla nauczycieli – 600 szt.  

„ Smart – to znaczy mądrze” – 100 szt.  

Kampania „Odpowiedzialny Kierowca”- prowadzono działania edukacyjne dotyczące wpływu 

alkoholu na prowadzenie pojazdu – materiały 600 szt. Kampania była prowadzona wspólnie 

z policją.  

W kampaniach profilaktycznych  udział wzięło ok. 300  dzieci i młodzieży, ok. 100 osób 

dorosłych (razem około 400 osób) 

Lato 2020: „Bezpieczne i aktywne wakacje”- cykl spotkań z uczniami zrealizowany został 

w okresie od 06.07 do 07.08.2020r. Celem spotkań było promocja  aktywności sportowej jako 

alternatywa dla używek. Działania realizowane były przez OPS, GKRPA, Port Jachtowy, 

spółka  Delfin, Sagittarius. W trakcie zajęć sportowych i rekreacyjnych organizatorzy 

przeprowadzili kampanie profilaktyczne „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „ Smart – to znaczy 

mądrze” oraz „Profilaktyka w plecaku” – w zajęciach udział wzięło 129 uczniów. 

W ramach przeciwdziałania  nietrzeźwości kierowców  nawiązano współpracę ze szkołami 

nauki jazdy. Szkolenie  informacyjno-edukacyjne adresowane zostało  dla młodzieży, 

kursantów w szkołach nauki jazdy w trakcie zajęć z wychowania komunikacyjnego 

i przygotowania  do egzaminów na pierwsze prawo jazdy kategorii AM. Celem szkolenia był 

wzrost świadomości uczestników w zakresie wpływu alkoholu na funkcjonowanie kierowcy 

i jego sprawności psychofizyczną, zmniejszenie zachowań ryzykownych kierowców 

prowadzących pod wpływem alkoholu. Szkolenie adresowane było do przyszłych kierowców 

oraz tych wszystkich osób, które są świadkami jazdy w stanie nietrzeźwości. Z powodu 

epidemii zrealizowano 2 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 30 kursantów 

i 2 instruktorów szkół nauki jazdy. 

W ramach przeciwdziałania nietrzeźwości GKRPA w Krapkowicach zakupiła i przekazała do 

wykorzystania przez mieszkańców Gminy Krapkowice,  Alkomat Promiler  (urządzenie 

stacjonarne) Jest to urządzenie ogólnodostępne, użytkowane bezpłatnie, umieszczone przy KPP 

w Krapkowicach. 

2. Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających 

z picia alkoholu przez dzieci i młodzież. 

Edukowanie rodziców przy okazji wywiadówek szkolnych we współpracy z policją  

( prelekcje i pogadanki z pedagogami, wychowawcami i rodzicami) - ok. 200  osób  

3. Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym. 

Rozpowszechnienie Informatora dot. placówek udzielających pomocy, broszury, plakaty 

przekazano do służby zdrowia, placówek pomocy społecznej – 200 szt. 
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Współpraca z „ Radio Park” – przekazywanie informacji w miesiącu lipcu i sierpniu 2020r. na 

temat przemocy i uzależnień w codziennych spotach radiowych, przekazywanie informacji na 

temat instytucji pomocowych na terenie gminy Krapkowice oraz dwie pogadanki radiowe 

z pracownikami OPS i poradni uzależnień w Krapkowicach, dla środowiska lokalnego. 

4. Prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Krapkowice 

(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze) 

Zadaniem świetlic środowiskowych jest zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki w godzinach 

popołudniowych, rozbudzanie różnych zainteresowań, prowadzenie działalność 

profilaktycznej z elementami socjoterapii. Zapewnienie dzieciom podwieczorku w ramach 

dożywiania. W czasie pandemii Covid - 19 działały 2 świetlice - świetlica ul. Damrota 

w Krapkowicach do marca 2020, a świetlica środowiskowa w Ściborowicach pracowała 

z przerwami. W zajęciach uczestniczyło 48 dzieci;  

Świetlica środowiskowa ul. Damrota 2 w Krapkowicach - 20 dzieci. 

W świetlicach dla dzieci zorganizowano: zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, manualne, 

zajęcia sportowe, zawody wędkarskie, prowadzono pracę wychowawczą, odrabiano zadania 

domowe. 

5. Szkolenie kadr   

Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki 

i rozwiazywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi 

i młodzieżą w zakresie oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom 

z rodzin z problemem alkoholowym. 

 Szkolenie grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień i przemocy.  

Członkowie GKRPA w Krapkowicach uczestniczyli w 5 szkoleniach  dot. w tym 4 szkolenia 

on-line- 4 osoby: Realizacja Gminnych programów  profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz praca gminnej komisji w czasie zagrożenia Covid 19. Wydatkowanie 

środków w ramach GKRPA. Praktyczne wytyczne w zakresie procedury zobowiązania do 

podjęcia leczenia odwykowego. Motywowanie do leczenia odwykowego. 

W trzydniowej konferencji w Krakowie uczestniczyła 1 osoba temat: „Profilaktyka 

i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych w stronę działań 

w oparciu o dowody naukowe”. 

Szkolenie stacjonarne w KDK w Krapkowicach pt. „ Ciąża bez alkoholu – wokół FAS i FAE 

– w szkoleniu udział wzięło – 25 osób ( nauczyciele wczesnoszkolni, przedszkolni, pielęgniarki 

środowiskowe, członkowie ZI. , kuratorzy sądowi z wydziału rodzinnego) 

6. Zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu.  

Członkowie Komisji przeprowadzili 9 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zakończonych pozytywnie. 

W lipcu 2020r. firma Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki, przeprowadziła na terenie 

Gminy Krapkowice terenowe szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych wraz ze 

sprawdzeniem potencjalnej dostępności alkoholu dla osób niepełnoletnich oraz nietrzeźwych. 

W wyniku prób zakupu alkoholu przez Tajemniczego Klienta w większości ze sprawdzonych 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych ( w 19 na 30 punktów) sprzedawcy nie wymagali 

dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy. Bezpośrednio po próbie zakupu, przeprowadzono 

szkolenie dotyczące konsekwencji sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. 
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Cel II.  Profilaktyka 

Profilaktyka uniwersalna: 

Poszerzanie i udoskonalanie oferty , upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych 

programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki 

uniwersalnej, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych 

i innych zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój. 

Programy profilaktyczne: „ Archipelag Skarbów” - 132 uczniów, „ Debata” – w programie 

udział wzięło - 56 uczniów. Razem w programach udział wzięło : 188 uczniów, 65 nauczycieli 

i 44 rodziców. 

Warsztaty profilaktyczne: 

 „Ratownicy Marzeń” – 67 uczniów , Jak żyć w grupie”, - 26 uczniów, „Moc słów- 

rozwiązywanie konfliktów”- 56 uczniów, Fonoholizm – 29 uczniów. Razem w warsztatach 

udział wzięło: 178 uczniów, 8 nauczycieli. 

Profilaktyka selektywna:  

Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów 

profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru  profilaktyki selektywnej 

adresowanych do dzieci, młodzieży , rodziców i wychowawców. 

Program Profilaktyczny (rekomendowany) „ Szkolna Interwencja Profilaktyczna” 

wczesne interwencje z udziałem pedagoga i psychologa podejmowane wobec uczniów 

upijających się, stosujących przemoc rówieśniczą.  Program prowadzony jest od 2016 roku 

w  Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5–  w 2020r. przeprowadzono 1 interwencję 

wobec uczniów (interwencja związana z przemocą). W programie uczestniczyło 3 uczniów, 

1 rodzic, 3 wychowawców, 2 pedagogów szkolnych, psycholog). 

Cel III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego 

w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień 

1. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych realizujących działania  na rzecz 

trzeźwości i przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Turystycznym w Krapkowicach 

rodziny z problemem uzależnień i przemocy domowej brały udział w spotkaniach 

integracyjnych i wyjazdach gdzie prowadzona była działalność terapeutyczna i edukacyjna. 

Z powodu epidemii odbyła się tylko jedna wycieczka, z wyjazdu skorzystało  53 osoby dorosłe.  

Prezes Stowarzyszenia jest członkiem GKRPA w Krapkowicach oraz członkiem ZI. 

2. Wspomaganie działalności instytucji, jednostek służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w ramach procedury „Niebieskie Karty”, udział w spotkaniach plenarnych i grupach roboczych 

– 28 powołań do grup roboczych, udział członków Komisji w posiedzeniach plenarnych ZI.   

Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie kierowania osób 

uzależnionych na leczenie odwykowe oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Policja, 

Prokuratura, Sąd) 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach w 2020r. udzielił pomocy socjalnej , finansowej 

- 1160 osobom w 793 rodzinach. Z powodu alkoholizmu  46  rodzin -  57 osób w rodzinach, 

z powodu przemocy w 6 rodzinach ( 11 osób), z powodu narkomanii pomocy udzielono 

5 rodzinom (5 osób) 

W 2020r. funkcjonariusze KPP w Krapkowicach przeprowadzili liczne  akcje prewencyjne dot. 

wyeliminowania z ruchu drogowego nietrzeźwych uczestników.  Do policyjnych izb dziecka 

lub domu rodzinnego odwieziono 4 osoby nieletnie, nietrzeźwe. W pomieszczeniach 

policyjnych zatrzymano 4 osoby do wytrzeźwienia. Do Izby Wytrzeźwień w Opolu odwieziono 

171 osób nietrzeźwych. 

Cel IV. Redukcja szkód , rehabilitacja ( readaptacja, reintegracja) zdrowotna , społeczna 

i zawodowa. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających 

substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z problemami wynikającymi 

z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także dotkniętych przemocą 

w rodzinie 

1.Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie 

leczenia uzależnienia od alkoholu: 

W Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu ul. Szkolna 7 w Krapkowicach 

leczenie odwykowe podjęło 52 osoby ( w tym : 17 kobiet i 35 mężczyzn) . Na leczenie 

stacjonarne skierowano 13 osób, osoby z uzależnieniem  krzyżowym – 5  

Na terenie poradni działają 3 grupy terapeutyczne: Edukacyjna i Przewodnik dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz grupa dla osób współuzależnionych.  

W Poradni Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach leczenie odwykowe podjęło 

76 osób (w tym 51 mężczyzn i 25 kobiet) , Na leczenie stacjonarne skierowano 9 osób, osoby 

uzależnione krzyżowo – 5.  

Na terenie poradni działają grupy terapeutyczne: grupa podstawowa, 1 grupa pogłębiona, 1 dla 

osób współuzależnionych. Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu mają możliwość 

skorzystania z konsultacji psychiatrycznych udzielanych przez lekarza specjalistę ( również 

podczas motywowania do podjęcia leczenia odwykowego podczas spotkania członków 

Komisji) – udzielono 72  konsultacji. 

 

2.Udzielanie osobom uzależnionym , dotkniętych przemocą w rodzinie oraz członkom ich 

rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego 

GKRPA w Krapkowicach prowadzi Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny ul. Krasickiego 4 

w Krapkowicach. W 2020r. terapeuta uzależnień udzielił ogółem: 

750 konsultacji dla 80 osób : osoby uzależnione od alkoholu - 360 konsultacji - 40 osób, osoby 

współuzależnione- 100 konsultacji – 26. Osoby dotknięte przemocą domową- 50 konsultacji 

(9 osób starszych), sprawcy przemocy- 30 konsultacji (5 osób). Konsultacje prowadzone 

on-line - 210 dla 80 osób. 

Komisja zatrudnia psychologa dla dzieci i osób dorosłych dotkniętych przemocą domową 

w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym.  

W 2020 roku psycholog zrealizował 136 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą domową 

w formie terapii, konsultacji i porad psychologicznych. Osoby dorosłe - 103 konsultacje (w tym 

50 konsultacji on-line i  33 konsultacje z dziećmi, w tym 4  on-line  

W 2020r. porad prawnych udzielono  8  osobom. 
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3.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną Klub 

Abstynenta znajduje się w Punkcie Konsultacyjnym ul. Krasickiego 4 w Krapkowicach, czynny 

w dniach wtorek, piątek o godz. 17,00 spotykają się grupy AA od ponad 30 lat. Współpraca ze 

Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Turystycznym w Krapkowicach. 

 

4.Zbieranie informacji o skali problemów alkoholowych w mieście i gminie na podstawie 

danych  Ośrodka  Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, Policji, Służby  Zdrowia ,  Oświaty i innych  instytucji; 

Zbieranie informacji na koniec 2020roku  i na początku 2021r. 

 

Cel V Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krapkowicach   

W 2020 r. odbyło się 15 posiedzeń komisji z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych. 

Podczas posiedzeń Komisji również prowadzone były rozmowy on-line.  

Komisja zajmowała się rozpatrzeniem następujących zadań: 

− rozpatrzono  86 spraw dotyczących kierowania wniosków osób uzależnionych od 

alkoholu na leczenie odwykowe; 

− wpłynęły 33 nowe wnioski o objęcie leczeniem odwykowym. 

− do biegłego skierowano  21 osób; 

− do sądu skierowano  6  wniosków; 

− do poradni odwykowej  celem podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego 

skierowano  16 osób;  

− umorzono i zamknięto – 11 spraw; 

− komisja zaopiniowała wnioski  o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

(sklepy i punkty gastronomiczne) -  11 wniosków; 

− udział członków Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie –  28  powołań do grup roboczych;  4 powołania  do obrad 

plenarnych Zespołu; 

− GKRPA w Krapkowicach założyła osobom dotkniętym przemocą domową  13 kart ”A” 

w ramach procedury „Niebieskie Karty” i  przekazała do Przewodniczącego Zespołu; 

− przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży -  9 kontroli ( zgodnie planem kontroli). 

 

Wymienione zadania dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2020r. oraz  udziału w realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2019-2021.  

 

Z powodu epidemii Covid 19 nie było możliwe zrealizowanie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020r. w całości , zgodnie z harmonogramem 

działań. Niektóre zadania profilaktyczne zostały wstrzymane ze względu na obostrzenia 

wynikające z pandemii koronawirusa. Pomimo zagrożenia wynikającego z pandemii 

członkowie Komisji pracowali przez cały rok ze względu na zwiększającą się ilość wniosków 

dotyczących kierowania osób na leczenie  w ramach procedury zobowiązania do podjęcia 

leczenia odwykowego. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020roku 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., 

poz.506 z późn. zm.) oraz uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r. zrealizowano  następujące cele: 

Cel główny: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 
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ryzykownymi. Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, 

substancji psychotropowych. 

Cel 1. Działania informacyjne i edukacyjne: 

Edukacja zdrowotna 

a) prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych 

grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń 

wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także 

z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do 

uzależnienia; 

Lokalne i ogólnopolskie kampanie edukacyjne związanych z profilaktyką narkotykową 

i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami. Kampania 

profilaktyczna „ Postaw na Rodzinę” , Narkotyki to mnie nie kręci”„ Zachowaj Trzeźwy 

Umysł” – 200 uczniów, 100 osób dorosłych.  

b) upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych, 

pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od 

środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych 

oraz ich rodzin przez bieżącą aktualizację baz danych i ich udostępnianie; 

Wydano Informator na temat placówek pomocowych i placówek leczenia uzależnień na terenie 

Gminy Krapkowice – 200 szt. (wspólny z GKRPA i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). Informator przekazano do placówek pomocy 

społecznej, służby zdrowia, policji, oświaty.  

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach w ramach programu prewencyjnego „ Narkotyki 

– teraźniejszość bez przyszłości” dzielnicowi prowadzili spotkania, prelekcje i pogadanki 

w szkołach na temat szkodliwości wynikającej z zażywania narkotyków, środków odurzających 

i dopalaczy. W trakcie spotkań propagowano materiały informacyjno-edukacyjnych o tematyce 

antynarkotykowej.  

Podczas pandemii Covid 19 prowadzono wiele działań on-line, za pośrednictwem prasy i strony 

internetowej KPP w Krapkowicach. W 2020r. zatrzymano 2 osoby nieletnie będące pod 

wpływem środków odurzających, w tym pod wpływem dopalaczy. Wobec tych osób 

skierowano wnioski do sądu rodzinnego. Wszczęto 16 postępowań  z ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Cel 2. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii, w tym: 

 prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego 

wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji 

profilaktycznej;  

Z powodu epidemii nie doszło do realizacji szkoleń z w/w zagadnienia. 

Cel 3.  Profilaktyka  

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w  szczególności dla dzieci i młodzieży. 

a)Profilaktyka uniwersalna  

Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki 

o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci 

i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą 

pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji 

psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach 

Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego; 

Organizowanie i prowadzenie w szkołach  na terenie gminy: programów, warsztatów 
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profilaktycznych, programów profilaktycznych rekomendowanych dla dzieci młodzieży, 

nauczycieli oraz  rodziców. Warsztaty profilaktyczne: „Ratownicy Marzeń” – 67 uczniów , „Jak 

żyć w grupie”, - 26 uczniów, „Moc słów- rozwiązywanie konfliktów”- 56 uczniów, Fonoholizm 

– 29 uczniów. Program profilaktyczny „Debata” -  56 uczniów. 

Warsztaty profilaktyczne:  

a) Profilaktyka selektywna 

Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów o naukowych 

podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych m.in. przez organizacje 

pozarządowe i lokalnie działające podmioty publiczne w miejscach o zwiększonym ryzyku 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP (np. miejsca rekreacji, 

imprezy muzyczne, kluby) 

Udział w programie profilaktycznym „ Fred Goes Net” – zawarcie umowy z pracownią 

Rozwoju Osobistego Opole ul. Oleandrów 8 – w związku z pandemią program został 

zawieszony. 

Cel 4. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do alternatywnych (bez używek) form 

spędzania wolnego czasu. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków 

i innych używek. 

Lato 2020: „Bezpieczne i aktywne wakacje”- cykl spotkań z uczniami zrealizowany został 

w okresie od 06.07 do 07.08.2020r. Celem spotkań było promocja  aktywności sportowej jako 

alternatywa dla używek. Działania realizowane były przez OPS, GKRPA, Port Jachtowy, 

Spółka  Delfin, Sagittarius. W trakcie zajęć sportowych i rekreacyjnych organizatorzy 

przeprowadzili kampanie profilaktyczne „Zachowaj Trzeźwy Umysł” , „ Smart – to znaczy 

mądrze” oraz kampanię „Profilaktyka w plecaku” – w zajęciach udział wzięło 129 uczniów. 

Prowadzenie świetlic środowiskowych. Zadaniem świetlic środowiskowych jest zapewnienie 

dzieciom i młodzieży opieki w godzinach popołudniowych,  rozbudzanie różnych 

zainteresowań, prowadzenie działalność profilaktycznej z elementami socjoterapii. 

Zapewnienie dzieciom podwieczorku w ramach dożywiania. W czasie pandemii Covid 19 

działały 2 świetlice - świetlica ul. Damrota w Krapkowicach do marca 2020r. i świetlica 

środowiskowa w Ściborowicach , która pracowała z przerwami (wynikającymi z rozwoju 

epidemii). 

Świetlica środowiskowa w Ściborowicach  –   uczestniczyło 48  dzieci;   

Świetlica środowiskowa ul. Damrota 2 w Krapkowicach  -   20 dzieci. 

W świetlicach dla dzieci zorganizowano: zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, manualne, 

zajęcia sportowe, zawody wędkarskie, prowadzono pracę wychowawczą, odrabiano zadania 

domowe. 

Cel 5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych 

i osób fizycznych, służących  rozwiązywaniu problemów narkomanii.  

Pomoc prawna dla osób dotkniętych problemem uzależnień  – 8 osób,  

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Turystycznym w Krapkowicach 

rodziny z problemem uzależnień i przemocy domowej brały udział w jednym  wyjeździe gdzie 

prowadzona była działalność terapeutyczna i edukacyjna,  skorzystało 53 osoby dorosłe. 

(działalność zawieszona ze względu na epidemię).  Prezes Stowarzyszenia jest członkiem 

GKRPA w Krapkowicach. 

Klub Abstynenta znajduje się w Punkcie Konsultacyjnym ul. Krasickiego 4 w Krapkowicach. 

Spotykają się tam grupy wsparcia AA i Al.-Anon, działają od ponad 30 lat. 

W Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu ul. Szkolna 7 w Krapkowicach 
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leczenie odwykowe podjęło 52 osoby (w tym : 17 kobiet i 35 mężczyzn). Na leczenie 

stacjonarne skierowano 13 osób, osoby z uzależnieniem  krzyżowym – 5  

Na terenie poradni działają 3 grupy terapeutyczne: Edukacyjna i Przewodnik dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz grupa dla osób współuzależnionych.  

W Poradni Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach leczenie odwykowe podjęło 

76 osób (w tym 51 mężczyzn i 25 kobiet) , na leczenie stacjonarne skierowano 9 osób, osoby 

uzależnione krzyżowo – 5.  

Na terenie poradni działają grupy terapeutyczne: grupa podstawowa, 1 grupa pogłębiona, 1 dla 

osób współuzależnionych. Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu mają możliwość 

skorzystania z konsultacji psychiatrycznych udzielanych przez lekarza specjalistę (również 

podczas motywowania do podjęcia leczenia odwykowego podczas spotkania członków 

Komisji) – udzielono 72  konsultacje. 

GKRPA w Krapkowicach prowadzi Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny ul. Krasickiego 4 

w Krapkowicach. W 2020 r. terapeuta uzależnień udzielił ogółem: 

750 konsultacji dla 80 osób : osoby uzależnione od alkoholu - 360 konsultacji (40 osób), osoby 

współuzależnione- 100 konsultacji (26 osób). Osoby dotknięte przemocą domową- 50 

konsultacji (9 osób starszych), sprawcy przemocy- 30 konsultacji (5 osób). Konsultacje 

prowadzone on-line - 210 dla 80 osób. 

Komisja zatrudnia psychologa dla dzieci i osób dorosłych dotkniętych przemocą domową 

w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym.  

W 2020 roku psycholog zrealizował 136 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą domową 

w formie terapii, konsultacji i porad psychologicznych. Osoby dorosłe - 103 konsultacje (w tym 

50 konsultacji on-line i  33 konsultacje z dziećmi, w tym 4  on-line  

Cel 6. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowaniem ze środowiskiem lokalnym tych osób 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach w 2020r. udzielił pomocy socjalnej , pieniężnej 

– 1160 osobom w 796 rodzinach. 

Z powodu narkomanii udzielono pomocy 5 rodzinom –  5 osób. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Krapkowice w 2020 roku. 

1.Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości 

i wrażliwości mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie. 

Systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy poprzez edukację środowiska 

lokalnego. Informowanie mieszkańców o instytucjach działających na terenie Gminy 

Krapkowice zajmujących się problematyką przemocy 

Przekazano informator zawierający wykaz placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym 

przemocą domową, pomoc terapeutyczną dla osób dotkniętych przemocą i sprawców 

przemocy, pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, przekazanie ulotek 

informacyjnych - do placówek pomocy społecznej, punktu konsultacyjnego, służby zdrowia, 

policji, oświaty i innych instytucji - 200 szt. 

Współpraca z „ Radio Park” – przekazywanie informacji na temat przemocy domowej 

i uzależnień w codziennych spotach radiowych, przekazywanie informacji na temat instytucji 

pomocowych na terenie gminy Krapkowice oraz dwie pogadanki radiowe z członkami 

GKRPA, pracownikami OPS i poradni uzależnień w Krapkowicach - dla społeczności lokalnej. 

Umieszczanie informacji i artykułów na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej 

w  Krapkowicach w zakładce Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie.   

Udział w ogólnopolskich kampaniach:  
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− Kampania „Przemoc boli” - kampania prowadzona w szkołach podstawowych. Szkoły 

otrzymały materiały kampanijne dla dzieci, młodzieży, edukacyjne dla rodziców, 

materiały szkoleniowe dla nauczycieli – 241  osób; 

− Kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” – ogółem 400 osób. 

Cykl wakacyjnych spotkań „ Bezpieczne i aktywne wakacje” dla uczniów szkół podstawowych. 

Zajęcia odbywały się w lipcu i sierpniu 2020r. na terenie 3 szkół podstawowych. Celem akcji 

było zapewnienie bezpiecznego wypoczynku letniego, promocja aktywności fizycznej jako 

alternatywa dla używek. Podczas zajęć rekreacyjno-sportowych organizatorzy przeprowadzili 

kampanie profilaktyczne tj. Kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Smart to znaczy mądrze” 

oraz „Profilaktyka w plecaku” – udział wzięło 129 uczniów. 

Organizowanie lub współorganizowanie działań służących wzmocnieniu więzi w rodzinach. 

Współorganizowanie pikników rodzinnych, zawodów sportowych służących wzmocnieniu 

więzi w rodzinach. 

W 2020r. odbył się jeden festyn rodzinny na zakończenie lata na placu za budynkiem OSP - 

świetlicy środowiskowej w Ściborowicach przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. 

 

2.Edukacja dzieci i młodzieży, rodziców – działania profilaktyczne  

Profilaktyka uniwersalna:  

Warsztaty profilaktyczne  

„ Agresja i przemoc rówieśnicza”  - 273 uczniów. 

„Moc słów – rozwiązywanie konfliktów”- 56 uczniów 

„ Ratownicy Marzeń” – 82 uczniów 

W szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia profilaktyczne i wychowawcze związane 

z kwestią przeciwdziałania agresji oraz przemocy w rodzinie prowadzone przez wychowawców 

w szkołach gminy Krapkowice: 

− lekcje wychowawcze na temat przemocy rówieśniczej, szkodliwości spożywania 

używek: Czym jest agresja słowna?,  Nie krzywdź innych, Pomagam- reaguję, Przemoc 

to nie żarty- przyjaźń zamiast przemocy, Bądź kumplem – nie dokuczaj;  

− uwrażliwianie na przejawy agresji i przemocy w domu i najbliższym otoczeniu; 

− organizowanie obchodów „Światowego Dnia Życzliwości”, którego celem jest 

zapobieganie agresywnym postawom; 

−  doskonalenie kompetencji nauczycieli , szkolenia; 

− „Stop Przemocy! ” zajęcia pokazujące przyczyny i konsekwencje stosowania przemocy 

wśród uczniów; 

− współpraca z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Krapkowicach - szkoły wiejskie; 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach w zakresie edukacji dzieci i młodzieży prowadzi 

cykl spotkań, prelekcji i pogadanek  z młodzieżą ze szkół podstawowych i średnich na temat 

przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy. 

 

3.Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy 

w rodzinie  Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz 

działania podejmowane wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy. 

Ośrodek Pomocy Społecznej – obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego, udział pracowników 

socjalnych w pracy zespołu i grupach roboczych. Poradnictwo prawne, socjalne,  praca 

socjalna;  

Ogółem z pomocy finansowej, socjalnej skorzystało – 793 rodziny (1160 osób w rodzinach) 

Z pomocy ze względu na przemoc w rodzinie skorzystało – 6 rodzin (11 osób).    

Pomocy prawnej udzielono -  18 osobom. 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach w ramach 

współpracy, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych zatrudnia: psychologa dla osób dorosłych i dzieci dotkniętych przemocą 

domową. Łącznie w 2020r. z terapii psychologicznej skorzystało – 33 osoby w tym: 24 osoby 

dorosłe, 9 dzieci. 

Psycholog zrealizował 136 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą domową.  

w formie terapii , konsultacji i porad psychologicznych. Osoby dorosłe 103 konsultacje (w tym 

50 konsultacji on-line i 33 konsultacje z dziećmi w tym 4  on-line  

Udział członków GKRPA w pracach Zespołu i grupach roboczych – 28 powołań. 

W Poradni Leczenia Uzależnień w Krapkowicach ul. Jagiellońska dla mieszkańców Gminy 

Krapkowice dotkniętym przemocą w rodzinie prowadzone były elementy działań edukacyjnych 

wobec osób będących ofiarami jak i świadkami występowania przemocy w rodzinie w ramach 

programów terapeutycznych dla osób współuzależnionych. Obejmowały  one zarówno 

konsultacje indywidualne z terapeutą lub psychologiem jak i grupy terapeutyczne. W stosunku 

do osób uzależnionych stosujących przemoc wdrażano elementy edukacyjne w ramach terapii 

odwykowej w zakresie spotkań indywidualnych jak i grupowych prowadzonych przez 

terapeutów i psychologów. 

Sprawcy przemocy korzystających z działań edukacyjnych –  9 osób  

Osoby dotknięte przemocą domową  korzystające z konsultacji  –  11 osób. 

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu ul. Szkolna 3, Krapkowice 

prowadziła działania edukacyjne dla osób dorosłych mających na celu uświadomienie 

problemu przemocy w rodzinie. Udzielono pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie: pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna- skorzystały 19 osób, sprawcy 

przemocy –  9 osób 

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Krapkowicach              

Udzielono:   80   konsultacji  osobom dotkniętym przemocą w rodzinie –  50 konsultacji 

–   9 osób (w tym 9 kobiet starszych), sprawcom  przemocy fizycznej  i psychicznej -   30  

konsultacji – 5  osób 

W Punkcie Konsultacyjnym dostępna jest  biblioteczka z literaturą fachową dotyczącą 

przemocy w rodzinie. 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach – dzielnicowi policji spotykają się z osobami 

dotkniętymi przemocą podczas wizyt w ramach procedury „ Niebieskie Karty” , informują 

o możliwościach prawnych rozwiązania problemu. Prowadzą rozmowy ze sprawcami 

przemocy w ramach grup roboczych w związku z procedurą „Niebieskie Karty”, prowadzą 

dokumentację rodzin i składają sprawozdania do Zespołu. W 2020 r. przeprowadzono ogółem 

351 interwencji domowych, nie wszystkie kończyły się założeniem procedury „ Niebieskie 

Karty”. Dzielnicowi współpracowali z kuratorami sądowymi w sprawach osób objętych 

dozorem sądowym. 

W 2020r. działały 2 świetlice tj. na ul. Damrota 2, z powodu Covid 19 czynna do marca- z zajęć 

skorzystało 20 osób. Świetlica środowiskowa w Ściborowicach czynna była z przerwami: od 

stycznia do marca 2020, działalność wznowiono w czerwcu 2020r. i działała  do października 

2020r.  – z zajęć skorzystało 46 osób.  

W świetlicach środowiskowych z zajęć skorzystało – razem 66 osób 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach współpracy ze 

Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Turystycznym w Krapkowicach motywował osoby 

pokrzywdzone przemocą do udziału w spotkaniach integracyjnych i wyjazdach gdzie 

prowadzona była działalność terapeutyczna i edukacyjna mająca na celu podnoszenie 

świadomości i wrażliwości zapobiegania przemocy w rodzinie. Z wyjazdów skorzystało  53  

osoby dorosłe. Prezes Stowarzyszenia bierze udział w pracach  ZI. 
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Pomoc społeczna - współpracowano z sądem rodzinnym w Strzelcach Opolskich, kuratorami 

sadowymi , w wyniku wspólnych działań 7 krzywdzonych i zaniedbanych dzieci zostało 

odebranych i umieszczonych  w rodzinach zastępczych.  

 

4.Procedura „Niebieskie karty”  

W ramach procedury „ Niebieskie Karty” do Zespołu wpłynęło 43 wypełnione  karty „A”  

założone w 34 rodzinach. Karty zostały założone  przez: Komendę Powiatową Policji 

w Krapkowicach - 19, Ośrodek Pomocy Społecznej – 11, Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  – 13 , Służbę Zdrowia - 0, Oświatę – 0; 

Liczba osób objętych działaniami i pomocą  Zespołu Interdyscyplinarnego w  2020r.  –  146  

osób ( 54 kobiet, mężczyzn- 58, dzieci 34). 

Liczba osób pokrzywdzonych przemocą domową objętych pomocą:  95 osób, w tym: kobiety 

- 54 , mężczyźni - 7, dzieci – 34.  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie spotkał się w 2020 r. na  

4 posiedzeniach  głównych. Członkowie Zespołu i powołani do grup roboczych przedstawiciele 

instytucji pracowali w grupach – powołano 33 grupy robocze, odbyło się  139 spotkań grup 

roboczych (w tym w grupy monitorujące). 

Zamkniecie procedury „Niebieskie Karty” :  

− z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu 

pomocy zakończono –  31 spraw; 

− z powodu  braku zasadności podejmowania działań zakończono –  1 sprawę.  

Do Sądu Rodzinnego i KPP w Krapkowicach wysłano  10 pism z prośbą o wgląd w sytuację 

rodziny, a w szczególności małoletnich dzieci, w związku z przemocą w rodzinie; 

Do Prokuratury skierowano  6 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia ściganego z urzędu 

przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie; 

Motywowano i kierowano sprawców przemocy do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla 

Sprawców Przemocy – 10  osób. 

Do GKRPA w Krapkowicach skierowano 11 osób  celem wdrożenia procedury zobowiązania 

do leczenia odwykowego. 

 

5.Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenia grup zawodowych . 

Szkolenie grup zawodowych (stacjonarne) 02.10.2020r. -  członkowie ZI. ( pracownicy 

socjalni, asystentka rodziny, kurator sądu rodzinnego, członek  GKRPA, pedagodzy szkolni, 

pielęgniarki)  Szkolenie z zakresu uzależnień  „ Ciąża bez alkoholu-wokół FAS i FAE” –udział 

wzięło- 25 osób 

 

6.Współpraca pomiędzy instytucjami  

Zespół Interdyscyplinarny współpracuje z policją, pomocą społeczną służbą zdrowia, oświatą, 

kuratorami sądowymi, prokuraturą, sądem, strażą miejską, Stowarzyszeniem Trzeźwościowo-

Turystycznym w Krapkowicach itp. 

 

Z powodu pandemii Covid -19 członkowie Zespołu pracowali zdalnie – on-line na 

posiedzeniach głównych, natomiast grupy robocze pracowały przez cały rok stacjonarnie 

z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych. 
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Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 

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.  

Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych odbywało się  

po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na zasadach określonych w ustawie.  

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych były przeprowadzone przez 

Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki Gminy Krapkowice.  

Współpraca finansowa Gminy Krapkowice w 2020 roku obejmowała następujące obszary: 

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Prowadzenie tzw. „Banku Żywności” – 

7 000,00 zł, 

 

2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 30 000,00 zł, 

 

3. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – 

20 000,00 zł, 

 

4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 3 000,00 zł, 

 

5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 25 000,00 zł, 

 

6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 

37 000,00 zł, 

 

7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 54 000,00 zł, 

 

8. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 3 000,00 zł,  

 

9. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami – 25 000,00 zł, 

 

10. turystyka i krajoznawstwo – 25 000,00 zł,  

 

11. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 

6 000,00 zł. 

Gmina Krapkowice wsparła realizację zadań publicznych organizacjom w następujących 

dziedzinach: 

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie Banku Żywności: 

− Krapkowickie Centrum Dobroczynności - Prowadzenie Banku Żywności na rzecz 

mieszkańców Gminy Krapkowice – kwota dotacji: 7 000,00 zł. 
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2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

− Caritas Diecezji Opolskiej - Organizowanie pomocy i opieki wśród osób starszych, 

schorowanych, niepełnosprawnych i pozbawionych opieki – kwota dotacji:  

30 000,00 zł. 

 

3. działalność na rzecz mniejszości narodowych:  

− Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Propagowanie 

kultury mniejszości narodowej niemieckiej – kwota dotacji: 20 000,00 zł. 

 

 

4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 

− Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski - Spotkanie z okazji Święta Niewidomych 

- Biała laska, kwota dotacji: 2 400,00 zł, 

− Fundacja Ewy Naworol - Warsztaty dogoterapeutyczne dla niepełnosprawnych  

z Gminy Krapkowice, kwota dotacji: 600,00 zł. 

 

5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

− Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów - Spotkanie seniorów wsi Steblów z okazji św. 

Mikołaja i Bożego Narodzenia, kwota dotacji: 4 800,00 zł, 

− Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach -

Planszówkowy rozwój głowy w ANNIE, kwota dotacji: 1 000,00 zł, 

− Uniwersytet  III  Wieku - Zakończenie roku UTW 2020, kwota dotacji: 1 900,00 zł, 

− Uniwersytet  III  Wieku - Spotkanie Opłatkowe Członków UTW 2020 r., kwota dotacji: 

2 000,00 zł, 

− Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego - 

Światowy Dzień Seniora, kwota dotacja: 4 400,00 zł, 

− Salus Stowarzyszenie Promocji Zdrowia - Wyprawy do źródeł zdrowia, kwota dotacji: 

1 000,00 zł, 

− Opolskie Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób  

z Chorobą Alzheimera - Emeryt - opiekunem chorego, kwota dotacji: 1 800,00 zł, 

− Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Razem lepiej - 

integracja seniorów z miejscowości Kórnica i Nowy Dwór, kwota dotacja: 1 100,00 zł, 

− Stowarzyszenie Tęczowa Szósteczka - Świat kultury dla każdego i małego i dużego, 

kwota dotacji: 2 000,00 zł, 

− Stowarzyszenie Twórców i Artystów "Pasja" w Krapkowicach - Choć w Pasji trudy - 

to nie ma nudny, kwota dotacji: 3 100,00 zł. 

 

6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży: 

− Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie - Zgrupowanie szkoleniowo-treningowe 2020, 

kwota dotacji: 3 750,00 zł, 

− Chorągiew Opolska ZHP - Lato z harcerzami 2020, kwota dotacji: 4 600,00 zł, 

− Stowarzyszenie Radical Culture - Wyprawa po złoto- biwak w Złotym Stoku, kwota 

dotacji: 3 000,00 zł, 

− Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - Organizacja 

letnich półkolonii dla dzieci w wieku 7-15 lat zamieszkałych na terenie Gminy 

Krapkowice, kwota dotacji: 6 500,00 zł, 

− Uczniowski Klub Sportowy ''Krap-Sport-Dance'' - Warsztaty Taneczne w ramach obozu 

sportowego w Litomyślu 2020, kwota dotacja: 2 950,00 zł, 
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− Chorągiew Opolska ZHP - Kolonia zuchowa 2020, kwota dotacji: 4 600,00 zł, 

− Krapkowickie Centrum Dobroczynności - Animacja dzieci i młodzieży wraz  

z organizacją dni Wolontariatu, kwota dotacji: 1 400,00 zł,  

− Klub Sportowy Otmęt Krapkowice - KS Otmęt Krapkowice - na obozie sportowym, 

kwota dotacji: 2 600,00 zł,  

− Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna - Wędkowanie nad stawem, 

kwota dotacji: 1 600,00 zł,  

− Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe - Regaty kajakowe dla dzieci i młodzieży, 

kwota dotacji: 1 000,00 zł, 

− Klub Sportowy PV Volley Krapkowice, Wakacje z siatkówką - obóz sportowy 2020, 

kwota dotacji: 5 000,00 zł. 

 

7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

− Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie - Zapasy - zajęcia sportowe  dla dziewcząt  

i chłopców, kwota dotacji: 4 200,00 zł, 

− Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna - Festyn sportowy wraz z turniejem piłki 

nożnej o Puchar Burmistrza Krapkowic, kwota dotacja: 1 600,00 zł, 

− Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna - Turniej siatkówki plażowej o Puchar 

Burmistrza Krapkowic, kwota dotacji: 1 250,00 zł,  

− Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna - Otwarty mikołajkowy turniej tenisa 

stołowego o Puchar Burmistrza Krapkowic, kwota dotacji: 1 000,00 zł,  

− Stowarzyszenie Szachistów "Hetman Krapkowice" - Całoroczne rozgrywki szachowe 

2020, kwota dotacji: 1 500,00 zł,  

− Stowarzyszenie Radical Culture - Razem na sportowo- rekreacyjny piknik rodzinny, 

kwota dotacji: 750,00 zł,  

− Opolski Klub Taekwon-do - Taekwondo- program rozwoju kultury fizycznej w Gminie 

Krapkowice w 2020 roku, kwota dotacji: 2 800,00 zł,  

− Otmęt FKS - Oldboje grają w piłkę nożną, kwota dotacji: 1 400,00 zł, 

− Uczniowski Klub Sportowy ''Krap-Sport-Dance'' - IX Krapkowickie Zderzenia 

Taneczne, kwota dotacji: 3 200,00 zł, 

− Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu - Koło Krapkowice Otmęt 

Wspieranie wędkarstwa, jako alternatywnej formy aktywności ruchowej spędzania 

wolnego czasu, masowej dyscyplinie sportowej najliczniejszej organizacji w Gminie 

Krapkowice, kwota dotacji: 4 000,00 zł, 

− Salus Stowarzyszenie Promocji Zdrowia -  Lato z jogą w krapkowickim parku 

Magnolia, kwota dotacji: 1 000,00 zł, 

− Towarzystwo Miłośników Strzelectwa "Sagittarius" - Otwarte zawody w strzelectwie 

sportowym, kwota dotacji: 3 100,00 zł, 

− Klub Karate - do SHOTOKAN - Karate  - nauka i wypoczynek, kwota dotacji:  

4 800,00 zł, 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie - V Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej  

o Puchar Burmistrza Krapkowic, kwota dotacji: 1 900,00 zł, 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie - V Gminny Turniej Piłki Nożnej Strażaków  

o Puchar Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krapkowicach, 

kwota dotacji: 2 000,00 zł,  

− Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice - IX Krapkowicki Piknik Odrzański, kwota 

dotacji: 6 000,00 zł, 

− Stowarzyszenie "Fair Play" - XIV edycja Ligi Futsalu TK, kwota dotacji: 1 300,00 zł, 

− KS Otmęt Krapkowice - APR Szczypiorek, kwota dotacji: 2 600,00 zł, 
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− Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe - Rodzinny rajd rowerowy, kwota dotacji:  

1 000,00 zł,  

− Ludowy Zespół Sportowy Kórnica - Nowy Dwór - Organizacja Turnieju piłkarskiego 

w kategorii drużyn młodzieżowych - LZS Kórnica - Nowy Dwór 2020, kwota dotacji:  

1 600,00 zł, 

− Klub Sportowy PV Volley Krapkowice - Turnieje piłki siatkowej w Gminie Krapkowice 

w 2020 roku, kwota dotacji: 3 000,00 zł, 

− Klub Sportowy "Gladiatores" Krapkowice - IX Ogólnopolski Turniej Submission 

Fighting w Krapkowicach, kwota dotacji: 4 000,00 zł. 

 

8. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 

− Chorągiew Opolska ZHP - EkoEdukacja 2020, kwota dotacji: 1 500,00 zł, 

− Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe - Woda w przyrodzie to życie, kwota dotacji: 

1 500,00 zł,  

 

9. działalność na rzecz integracji europejskiej: 

− Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic - Międzynarodowe Dni Partnerstwa 2020, kwota 

dotacji: 22 000,00 zł, 

− Fundacja Ars Activa - IV Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Zabytkach Powiatu 

Krapkowickiego - 2 koncerty w Gminie Krapkowice, kwota dotacji: 3 000,00 zł. 

 

10. turystyka i krajoznawstwo: 

− Stowarzyszenie Perły Baroku - Piknik z historią, kwota dotacji: 4 000,00 zł, 

− Uniwersytet  III  Wieku - Wycieczka członków UTW 2020 r., kwota dotacji:  

4 000,00 zł 

− Chorągiew Opolska ZHP - Wędrowanie  2020, kwota dotacji: 6 700,00 zł, 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie - Podróżuj ze Strażakami..., kwota dotacji:  

3 400,00 zł, 

− Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe - Śladami Piastów Śląskich, kwota dotacji:  

6 900,00 zł. 

 

11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

− Uczniowski Klub Sportowy ''Krap-Sport-Dance'' - Spektakl Taneczny" Dom  

z papieru", kwota dotacji: 2 000,00 zł,   

− Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie - Szanujmy tradycje karnawałowe - Wodzenie 

Niedźwiedzia, kwota dotacji: 870,00 zł,   

− Stowarzyszenie "Fair Play" - Krapkowickie Perły Kultury, kwota dotacji: 500,00 zł, 

− Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna - Bioróżnorodna noc 

wianków, kwota dotacji: 1 430,00 zł, 

− Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe - Warsztaty rękodzieła artystycznego dla 

dzieci, kwota dotacji: 1 200,00 zł. 

 

W drodze otwartych konkursów ofert Gmina Krapkowice przyznała stowarzyszeniom  

235 000,00 zł. Umowy z organizacjami podpisane zostały na kwotę 185 550,00 zł.  
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Wykres 5 Podział udzielonych dotacji z uwzględnieniem obszarów działalności oraz kwot wynikających 

z podpisanych umów 

 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

W związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemii wirusa SARS-COV-

2 i wprowadzonymi  obostrzeniami nie było możliwości realizacji wszystkich zgłoszonych 

zadań. Ostatecznie, na wniosek podmiotów biorących udział w konkursach, nie podpisano 10 

umów na realizację zadań publicznych w następującym zakresie: 

1) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym –wniosek złożony przez 

Stowarzyszenie Tęczowa Szósteczka pn.„Świat kultury dla każdego i małego i dużego”, 

2) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży -

wniosek złożony przez Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki 

25 900,00 zł; 14%

3 000,00 zł; 2%

6 000,00 zł; 3%

20 000,00 zł; 11%

3 000,00 zł; 2%

23 000,00 zł; 12%

3 000,00 zł; 2%

7 000,00 zł; 4%

30 000,00 zł; 16%

25 000,00 zł; 13%

39 650,00 …

Podział udzielonych dotacji z uwzględnieniem obszaru 
działalności

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzież

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka narodowego

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób. Prowadzenie tzw. „Banku Żywności”
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
turystyka i krajoznawstwo

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
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Opolskiej pn. „Organizacja letnich półkolonii dla dzieci w wieku 7-15 lat zamieszkałych 

na terenie Gminy Krapkowice”, 

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -wnioski złożone przez: 

− Chorągiew Opolska ZHP  pn. „KOLONIA ZUCHOWA 2020” , 

− Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna pn. „Festyn sportowy wraz z turniejem 

piłki nożnej o Puchar Burmistrza Krapkowic”, 

− Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna pn. „Turniej siatkówki plażowej  

o Puchar Burmistrza Krapkowic” , 

− Ochotniczą Straż Pożarną w Steblowie pn. „V Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej  

o Puchar Burmistrza Krapkowic”,  

− Ochotnicza Straż Pożarna – „V Gminny Turniej Piłki Nożnej Strażaków o Puchar 

Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krapkowicach” , 

− Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice pn. „IX Krapkowicki Piknik Odrzański”, 

− Ludowy Zespół Sportowy Kórnica – Nowy Dwór pn. „Organizacja Turnieju 

piłkarskiego w kategorii drużyn młodzieżowych – LZS Kórnica – Nowy Dwór 2020”  

4) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami wniosek złożony przez Towarzystwo 

Przyjaciół Krapkowic pn. „Międzynarodowe Dni Partnerstwa 2020”. 

Ponadto w 2020 roku w budżecie zostały zaplanowane środki finansowane, przeznaczone  na 

realizację zadań w ramach art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie tzw. dotacje w trybie uproszczonym lub tryb małych zleceń, w których 

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 

zł a realizacja zadania odbywa się w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia podpisania umowy. 

W ramach tego trybu zostały wyróżnione następujące obszary działalności: 

1. nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

2. promocja i organizacja wolontariatu, 

3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

W w/w obszarach nie zostały złożone uproszczone oferty realizacji zadania publicznego. 

W 2020 roku  konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu został ogłoszony Zarządzaniem 

Nr 238/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 listopada 2019 r. Złożono 23 wnioski.  

W konkursie projektów stowarzyszenia sportowe złożyły zapotrzebowanie na kwotę  

960 740,00 zł, podpisano umowy na łączną kwotę 400 000,00 zł, która była zaplanowana  

w budżecie Gminy Krapkowice. Gmina Krapkowice dofinansowała działalność klubów 

sportowych, organizacji oraz stowarzyszeń w 12 dyscyplinach sportowych.  

 

Tabela 18 Wykaz projektów, które otrzymały dotacje 

 

Lp. 
Wnioskodawca Nazwa projektu 

Przyznana 

kwota dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacja 

PIŁKA NOŻNA 

1 

Klub Sportowy 

"Unia" 

Krapkowice 

Rozwój KS Unia Krapkowice w 2020 roku 118 500,00 zł 118 500,00 zł 
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2 

Ludowy Zespół 

Sportowy 

Kórnica - Nowy 

Dwór 

Organizacja rozgrywek piłkarskich Ludowego 

Zespołu Sportowego w Kórnicy - Nowym 

Dworze w 2020 r. 

20 600,00 zł 19 538,43 zł 

3 

Ludowy Zespół 

Sportowy 

Dąbrówka Górna 

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i 

rekreacji w środowisku wiejskim w zakresie 

piłki nożnej. 

21 800,00 zł 21 800,00 zł 

4 Otmęt FKS 
Rozwój KS OTMĘT FANS Krapkowice w 2020 

roku 
12 100,00 zł 12 100,00 zł 

5 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

"Spiders" 

Krapkowice 

Szkolenie piłkarzy UKS Spiders Krapkowice w 

2020 r. 
13 000,00 zł 13 000,00 zł 

6 

Ludowy Zespół 

Sportowy w 

Żywocicach 

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i 

rekreacji w środowisku wiejskim w zakresie 

piłki nożnej. 

16 000,00 zł 16 000,00 zł 

7 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

Akademia 

Piłkarska Otmęt-

Krapkowice 

Piłka Nożna w Gminie Krapkowice 5 600,00 zł 5 600,00 zł 

razem 207 600,00 zł 206 538,43 zł 

SPORTY CHWYTANE 

8 

Zapaśniczy Klub 

Sportowy w 

Gogolinie 

Zapasy w stylu wolnym - 2020 5 800,00 zł 5 800,00 zł 

9 

Klub Sportowy 

"Gladiatores" 

Krapkowice 

Rozwój młodzieży poprzez uczestnictwo w 

zawodach sportów chwytanych 
9 600,00 zł 9 600,00 zł 

10 

Stowarzyszenie 

Miejski Klub 

Sportowy 

SUPLES w 

Krapkowicach 

Praca z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną 

sportowo w kierunku zapasów w stylu wolnym 
5 000,00 zł 5 000,00 zł 

razem 20 400,00 zł 20 400,00 zł 

TEAKWONDO 

11 
Opolski Klub 

Teakwon-do 

Teakwondo - skuteczny program rozwoju sportu 

na terenie Gminy Krapkowice w 2020 roku 

poprzez szkolenie sportowe i uczestnictwo  

w rywalizacji sportowej 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 
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PIŁKA RĘCZNA 

12 

Klub Sportowy 

"OTMĘT" w 

Krapkowicach 

Gmina Krapkowice gra w Handball. Szkolenie i 

współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie 

piłka ręczna 

80 000,00 zł 80 000,00 zł 

KARATE 

13 

Klub Karate - do 

Shotokan  

w Krapkowicach 

Karate - ucz się z nami 10 800,00 zł 10 800,00 zł 

WĘDKARSTWO 

14 

Okręg Polskiego 

Związku 

Wędkarskiego 

Mistrzostwo Okręgu PZW Opole  

w Wędkarstwie Rzutowym 
1 800,00 zł 1 800,00 zł 

15 
Okręg Polskiego 

Związku 

Wędkarskiego 

Halowe Zawody w Wędkarstwie Rzutowym 

Okręgu PZW Opole  

o Puchar Burmistrza Krapkowic Andrzeja 

Kasiury 

1 800,00 zł 1 305,73 zł 

razem 3 600,00 zł 3 105,73 zł 

TENIS ZIEMNY 

16 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

"Czwórka" w 

Krapkowicach 

TENIS W MIEŚCIE - program szkoleniowy 

obejmujący naukę gry  

w tenisa ziemnego dzieci i młodzieży 

1 000,00 zł 865,00 zł 

TENIS STOŁOWY 

17 

Ludowy Zespół 

Sportowy w 

Żywocicach 

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i 

rekreacji w środowisku wiejskim w zakresie 

tenisa stołowego 

23 600,00 zł 23 600,00 zł 

PŁYWANIE 

18 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

"Spiders" 

Krapkowice 

Rozwój sekcji pływackiej UKS Spiders 

Krapkowice w 2020 r. 
3 300,00 zł 3 300,00 zł 

19 
Delfin Spółka z 

o.o. 

Szkolenie pływaków Klubu Pływackiego Delfin 

Krapkowice w 2020 r. 
16 000,00 zł 16 000,00 zł 

razem 19 300,00 zł 19 300,00 zł 

SIATKÓWKA 

20 

Klub Sportowy 

PV Volley 

Krapkowice 

Piłka Siatkowa w Gminie Krapkowice 28 500,00 zł 28 500,00 zł 



49 
 

SZACHY 

21 

Stowarzyszenie 

Szachistów 

"Hetman 

Krapkowice" 

Bezpośrednie rozgrywki szachowe - spotkania 

treningowe 2020 
1 200,00 zł 1 200,00 zł 

BOKS 

22 

Klub Sportowy 

"Gladiatores" 

Krapkowice 

Propagowanie boksu wśród dzieci  

i młodzieży gminy Krapkowice poprzez 

uczestnictwo w treningach  

i zawodach sportowych 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

razem 400 000,00 zł 398 309,16 zł 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Ponadto 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 na 2020 

rok przyznano 27 stypendiów sportowych oraz 11 nagród za osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych. Szczegółowe informacje – Zarządzenie Nr 274/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 

19 grudnia 2019 r. 

Gmina Krapkowice oprócz ww. działalności wspiera także kluby sportowe lub indywidualnych 

sportowców poprzez podpisanie umów na promocję gminy poprzez sport Zadania takie 

realizują m.in. kluby sportowe i organizatorzy imprez sportowych poprzez m.in.: używanie 

nazwy gminy na materiałach reklamowych, ubraniach sportowych lub obiektach, na których 

odbywają się wydarzenia sportowe oraz stronie internetowej lub funpage zawodnika. W 2020 

roku gmina Krapkowice podpisała umowę promocyjną z krapkowiczanką odnoszącą sukcesy 

sportowe na arenie  lekkoatletycznej w kraju i za granicą.  

Należy tu także wspomnieć o ulgach za wynajem obiektów użyteczności publicznej,  

z których organizacje pozarządowe i kluby sportowe  korzystają od 2017 r. zgodnie z zapisami 

Zarządzenia  Nr 501/2016 Burmistrza  Krapkowic z dnia 05.12.2016 r. w sprawie zastosowania 

ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej 

zarządzanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice, 

w części dotyczącej pomieszczeń sportowych w placówkach oświatowych, takich jak: sale 

sportowe, małe sale gimnastyczne i siłownie. Wysokość ulg uzależniona jest od formy 

współpracy z gminą Krapkowice i tak: 

− ulga w wysokości 90% stosowana jest dla jednostek organizacyjnych Gminy 

Krapkowice, klubów sportowych, stowarzyszeń, które nie działają w celu osiągnięcia 

zysku, realizują zadania publiczne Gminy Krapkowice dla dzieci i młodzieży na 

podstawie zawartych z Gminą Krapkowice umów, 

− ulga w wysokości 60% stosowana jest dla organizacji nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania 

publiczne Gminy Krapkowice,  

Umowy najmu uwzględniające ww. ulgi zawierane są bezpośrednio z dyrektorami 

poszczególnych placówek oświatowych. 

Działania Gminy Krapkowice nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do 

zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz 
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mieszkańców, które uzupełniały działania gminy w zakresie nie obejmowanym przez 

samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów. 

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. 

Gmina Krapkowice od wielu lat prowadzi szereg działań mających na celu obniżenie kosztów 

związanych z zużyciem energii na cele oświetlenia ulicznego oraz parkowego. Jednym z nich 

jest uczestnictwo we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów 

publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego 

i śląskiego, koordynowanym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle. Udział w dużej grupie 

zakupowej pozwala na uzyskanie niskich stawek cenowych za 1 kWh, co ma istotne znaczenie 

szczególnie przy dużym poborze energii. 

VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach  
Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady należy m.in.: 

uchwalanie statutu gminy; uchwalanie budżetu gminy oraz jego zmiany, podejmowanie uchwał 

w sprawach podatków i opłat, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu; 

rozpatrywanie raportu o stanie gminy; uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; uchwalanie programów gospodarczych, w tym przyjmowanie programów 

rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; ustalanie 

zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do 

korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te 

jednostki; podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami. 

Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2020 roku Rada Miejska obradowała na 

6 sesjach zwyczajnych, 3 sesjach nadzwyczajnych i podjęła 116 uchwał. 

W I kwartale 2020 roku sesje Rady Miejskiej odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Od 31 marca 2020 r. wprowadzono prawną możliwość odbywania przez kolegialne organy 

administracji posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kwestię tę 

doprecyzowano 18 kwietnia 2020 r. i uchwalono wprost, że w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące samorządów oraz działające 
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kolegialnie organy: wykonawcze w samorządach, w związkach JST, w związku 

metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach 

odwoławczych oraz w organach pomocniczych samorządów mogą zwoływać i odbywać 

obrady, sesje zdalnie. Mogą też podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie. 

Wprowadzone przepisy umożliwiły organizację sesji Rady w trybie zdalnym i hybrydowym. 

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 2020 roku. 

Większość uchwał podjętych w 2020 roku odnosiła się do zarządzania majątkiem. 
Tabela 19 Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach 
Numer aktu Treść aktu prawa miejscowego 

Uchwała nr XIV/172/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Krapkowicach. 

Uchwała nr XIV/173/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 

Uchwała nr XIV/174/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej 

 w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała nr XIV/175/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości 

Uchwała nr XIV/176/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/152/2019 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Krapkowice na 2020 rok 

Uchwała nr XIV/177/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Uchwała nr XIV/178/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/127/2019 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie 

ulicy Opolskiej w Krapkowicach 

Uchwała nr XV/179/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr II/8/2018 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Gospodarki i Finansów 

Uchwała nr XV/180/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr II/4/2018 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

 w Krapkowicach 

Uchwała nr XV/181/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr II/5/2018 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru 

przewodniczącego 

Uchwała nr XV/182/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr II/7/2018 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Spraw Społecznych 

Uchwała nr XV/183/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia lokalizacji przystanków autobusowych  

w miejscowości Dąbrówka Górna i Gwoździce w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 415 

Uchwała nr XV/184/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia lokalizacji nowego cmentarza komunalnego 
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Uchwała nr XV/185/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Karola 

Miarki w Krapkowicach 

Uchwała nr XV/186/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok 

Uchwała nr XV/187/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Uchwała nr XV/188/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie emisji obligacji komunalnych 

Uchwała nr XV/189/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała nr XV/190/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowanie 

nieruchomości przyległej 

Uchwała nr XV/191/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z wnioskiem o zniesieni nazwy osady 

Agnieszczyn 

Uchwała nr XV/192/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej w drodze przetargu 

Uchwała nr XV/193/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości 

Uchwała nr XV/194/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości 

dotychczasowemu najemcy i odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia tej umowy 

Uchwała nr XV/195/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Czas na 

przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” 

Uchwała nr XV/196/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce 

Uchwała nr XV/197/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/2019 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie 

określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 

gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

Uchwała nr XVI/198/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości 

Uchwała nr XVI/199/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

Uchwała nr XVI/200/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej 

Uchwała nr XVI/201/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji  

w roku 2020 

Uchwała nr XVI/202/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

dotychczasowym dzierżawcom 

Uchwała nr XVI/203/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok 

Uchwała nr XVI/204/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej 

Uchwała nr XVI/205/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia 

”Planu Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” 

Uchwała nr XVI/206/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej  

w Krapkowicach 

Uchwała nr XVI/207/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami 

Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą. 
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Uchwała nr XVI/208/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna 

(przysiółek Posiłek). 

Uchwała nr XVI/209/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zaliczenia drogi ul. Oleandrów zlokalizowanej na 

działkach nr 63/93 z k.m.16 oraz nr 63/125 z k.m.16  

w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych. 

Uchwała nr XVI/210/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/183/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 

lokalizacji  przystanków autobusowych w miejscowości 

Dąbrówka Górna i Gwoździce w ciągu drogi wojewódzkiej  

nr 415. 

Uchwała nr XVI/211/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego plany 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Oleandrów 

 i Wrzosów w Krapkowicach oraz ul. Wiejskiej w Steblowie 

 

Uchwała nr XVI/212/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Opolskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 415 w ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach 

Uchwała nr XVI/213/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 rok 

Uchwała nr XVII/214/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krapkowic wotum zaufania 

Uchwała nr XVII/215/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Krapkowice za 2019 rok 

Uchwała nr XVII/216/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy 

Krapkowice za 2019 rok 

Uchwała nr XVII/217/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 

2019 rok 

Uchwała nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Krapkowice 

Uchwała nr XVII/219/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała nr XVII/220/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w prawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej 

Uchwała nr XVII/221/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiących własność gminy Krapkowice 

Uchwała nr XVII/222/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok 

Uchwała nr XVII/223/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Uchwała nr XVII/224/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w  sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia 

”Planu Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” 

Uchwała nr XVIII/225/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 

celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.:”Likwidacja 

indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie 

Krapkowice” przy udziale środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

działanie 5.5 Ochrona powietrza. 

Uchwała nr XIX/226/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok 

Uchwała nr XIX/227/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
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Uchwała nr XIX/228/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/212/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację 

zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ulicy 

Opolskiej w Krapkowicach. 

Uchwała nr XIX/229/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Miasta Krapkowice 

Uchwała nr XIX/230/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Uchwała nr XIX/231/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice 

Uchwała nr XIX/232/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice 

Uchwała nr XIX/233/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej w drodze przetargu 

Uchwała nr XIX/234/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/156/2019 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2020 stanowiącego część składową strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice 

na lata 2016-2025 

Uchwała nr XIX/235/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do Związku 

Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach 

Opolskich. 

Uchwała nr XIX/236/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie 

Krapkowice na rok szkolny 2020/2021 

Uchwała nr XIX/237/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji 

Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu 

obszaru i granic aglomeracji ”Krapkowice”. 

Uchwała nr XIX/238/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie wskazania wstępnej nowej lokalizacji przystanków 

autobusowych w miejscowości Steblów, zlokalizowanych  

w ciągu drogi gminnej ul. Ogrodowej. 

Uchwała nr XIX/239/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „Delfin” Sp. z o.o.  

w Krapkowicach 

Uchwała nr XX/240/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

Uchwała nr XX/241/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. 

Uchwała nr XX/242/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 

r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  

i trybu ich pobierania. 

Uchwała nr XX/243/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr X/107/2019 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia 

przystanków autobusowych na terenie Gminy Krapkowice, 

których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Krapkowice, 

udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

Uchwała nr XX/244/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie zaliczenia drogi ul. 1000-lecia zlokalizowanej na 

działkach nr 174//15 z k.m.5 oraz 179/11 z k.m.5  

w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych 

Uchwała nr XX/245/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok 

Uchwała nr XX/246/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
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Uchwała nr XX/247/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty,  

o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych 

Uchwała nr XX/248/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Krapkowice 

Uchwała nr XX/249/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Uchwała nr XX/250/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości 

Uchwała nr XX/251/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

Uchwała nr XX/252/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulic 

Uchwała nr XX/253/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski  

w rejonie ul. Opolskiej i Leśnej 

Uchwała nr XX/254/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Żywocice 

Uchwała nr XX/255/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta 

Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej) 

Uchwała nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 7 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpoznania skargi nauczycieli oraz byłych 

pracowników na dyrektor Publicznego przedszkola nr 2  

w Krapkowicach 

Uchwała nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 7 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpoznania skargi rodziców dzieci niepełnosprawnych 

na dyrektor Publicznego przedszkola nr 2  

w Krapkowicach 

Uchwała nr XXI/258/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 7 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpoznania skargi pracowników niepedagogicznych 

na dyrektor Publicznego przedszkola nr 2 w Krapkowicach 

Uchwała nr XXII/259/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok 

Uchwała nr XXII/260/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Uchwała nr XXII/261/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Krapkowicach z działalności kontrolnej  

w 2020 roku 

Uchwała nr XXII/262/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Krapkowicach na 2021 rok 

Uchwała nr XXII/263/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 

stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016-2025 

Uchwała nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na rok 2021 stanowiącego część składową strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice 

na lata 2016-2025 

Uchwała nr XXII/265/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok 

Uchwała nr XXII/266/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Uchwała nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krapkowice 

Uchwała nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

sprawie zmiany uchwały Nr XVII/219/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
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nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w spawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

 i transportu nieczystości ciekłych 

Uchwała nr XXII/270/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy na rok 2021 

Uchwała nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej 

Uchwała nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

Uchwała nr XXII/273/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej 

Uchwała nr XXII/274/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania 

Uchwała nr XXII/275/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej w drodze przetargu 

Uchwała nr XXII/276/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Uchwała nr XXII/277/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

na czas oznaczany do 10 lat 

Uchwała nr XXII/278/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

na czas oznaczony do 12 lat 

Uchwała nr XXII/279/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy 

i Piastowskiej w Krapkowicach 

Uchwała nr XXII/280/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie określania rodzaju, warunków i sposobu przyznawania  

świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Krapkowice 

Uchwała nr XXII/281/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gogolin 

Uchwała nr XXII/282/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym 

innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na 

terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące 

jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości wyższej niż 

określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych 

Uchwała nr XXII/283/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych 

przedszkoli, dla których Gmina Krapkowice jest organem 

prowadzącym 

Uchwała nr XXII/284/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr X/108/2019 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności 

publicznej w gminnych przewozach pasażerskich 

Uchwała nr XXII/285/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krapkowice 

Uchwała nr XXII/286/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/434/2017 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych 

Uchwała nr XXII/287/2020 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych 
Źródło: opracowanie własne UMiG 
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VII. Udział w związkach i stowarzyszeniach oraz współpraca z innymi 

społecznościami samorządowymi  

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” 

Gmina Krapkowice przystąpiła do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”  

z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Głównym celem przynależności do związku jest rozwój 

sieci połączeń autobusowych, m.in. uruchomienie połączenia „w pętli”  przez nowy Most 

Północny oraz lepszy dostęp do Centrum Przesiadkowego w Gogolinie. Związek wykonuje 

zadania publiczne obejmujące ogół spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego 

pełniąc rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.)  

i realizując zadania zdefiniowane w art. 8 i 15 tej ustawy. W szczególności do zadań Związku 

należy realizowanie zadań w zakresie: zapewnienia funkcjonowania pasażerskiej komunikacji 

zbiorowej na obszarach powiatu oraz gmin objętych działaniem Związku, koordynowania 

rozkładów jazdy linii przebiegających przez obszar Członków, efektywnego wykorzystania 

majątku Związku, zapewniania funkcjonowania pasażerskiej komunikacji w zakresie dowozu 

uczniów do szkół i przedszkoli. Dla realizacji zadań Związek może zawierać umowy  

z innymi podmiotami. 

Związek Gmin „Prokado” 

Gmina Krapkowice należy do Związku Gmin „PROKADO”, który 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. Zadania realizowane przez Związek 

finansowane są z dochodów uzyskanych ze sprzedaży wody, w ramach własnych posiadanych 

środków. 

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

Gmina Krapkowice należy także do Stowarzyszenia 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, 

Lubrza, Nysa, Prudnik i Strzeleczki (rezygnacja w 2020 r.). Z czeskiej strony do Euroregionu 

przystąpiło 60 gmin, należących do stowarzyszeń a obecnie związków gmin. 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 



58 
 

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 Kraina św. Anny 

Od 2006 r. Gmina Krapkowice jest członkiem Stowarzyszenia Kraina św. Anny, które powstało 

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.  

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

Gmina Krapkowice należy również 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, 
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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). 

W roku 2020 Gmina Krapkowice wraz z pozostałymi gminami AO  przystąpiła do opracowania 

Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej (SUMP AO). Został 

powołany w gminie  Zespół Wspierający do spraw opracowania Planu Zrównoważonej 

Mobilności, który opracowywał informacje niezbędne do pierwszych prac nad dokumentem. 

Ponadto przedstawiciele gminy uczestniczyli w spotkaniach online i szkoleniach dotyczących 

programu Powerty, projekt „Odnawialne źródła energii dla grup wrażliwych”.  Jest to 

międzynarodowe przedsięwzięcie partnerskie współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej, realizowany przez Aglomerację Opolską. 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 Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska. Dzięki czemu bierze aktywny udział w kreowaniu przyszłości Aglomeracji Opolskiej, 

oraz reprezentuje Aglomerację w rozmowach dotyczących przyszłości regionu.      

 

Program Odnowy Wsi Województwa Opolskiego 

Gmina Krapkowice jest uczestnikiem opolskiego Programu Odnowy Wsi. Jest 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 w programie uczestniczy od 2001 roku. Pierwszym sołectwem, które 

przystąpiło do programy była Pietna (2001r.) a następnie Żużela (2003r.), Ściborowice 

(2006r.), Kórnica i Żywocice (2007r.), Rogów 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 liderów odnowy wsi w 2020 roku w poszczególnych sołectwach sprawowali:  

− Dąbrówka Górna:  Ewa Dzięcielewska w zastępstwie za Wernera Koppe,  

− Kórnica: Ryszard Reszczyński, 

− Pietna: Henryk Weiss,  

− Rogów Opolski: Mirosław Lasar, 

− Steblów: Dominik Glinka, 

− Ściborowice:  Beata Białek-Pawliczek,  

− Żużela: Mateusz Gałeczka,  

− Żywocice: Anna Wojtala w zastępstwie za Krystynę Joszko.  

 

Zgodnie z zasadami uczestnictwa w ww. programie, w oparciu o informacje zawarte 

w rocznych sprawozdaniach z działań odnowy wsi oraz aktywność sołectwa w ciągu danego 

roku, Zarząd Województwa Opolskiego przyznał sołectwom statusy uczestnictwa w programie 
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na lata 2019-2020. Statusy świadczą o poziomie zaawansowania sołectw w realizacji założeń 

Programu Odnowy Wsi a przyznanie statusów rozwoju sołectw, umożliwia zweryfikowanie 

kierunków działania Samorządu Województwa Opolskiego na obszarach wiejskich na kolejne 

lata. Sołectwa z gminy Krapkowice uczestniczące w Programie  Odnowy Wsi posiadały w 2020 

roku status: 

− Dąbrówka Górna:  lider warunkowy 

− Kórnica: lider warunkowy 

− Pietna: zaawansowany warunkowy 

− Rogów Opolski: lider 

− Steblów: zaawansowany 

− Ściborowice:  lider 

− Żużela: lider 

− Żywocice: lider. 

 

W zakresie odnowy i rozwoju wsi w sołectwach gminy Krapkowice  

w 2020 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

− Dąbrówka Górna: Wodzenie niedźwiedzia z ogniskiem berowym, spotkanie 

integracyjne "Babski Comber", Bal karnawałowy dla dzieci, spotkanie kobiet z okazji 

Dnia Kobiet, wspólne przygotowanie makaronu i krokietów na jarmark wielkanocny, 

obsadzanie klombów kwiatami, konkurs recytatorski w języku niemieckim, Noc 

świętojańska nad stawem, Wędkowanie nad stawem, prace porządkowe wokół stawu, 

utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych, wykonanie korony dożynkowej 

i udział dożynkach parafialnych, Festiwal Krokietów i  Pierogów, wspólne lepienie 

pierogów i uszek bożonarodzeniowych, zmotoryzowane spotkanie ze św. Mikołajem, 

przygotowanie paczek świątecznych, kontynuacja działalności klubu Senior +. 

− Kórnica: Utrzymanie terenów zielonych, regularne wykaszanie trawy na działkach 

będących własnością Gminy Krapkowice, nasadzanie kwiatów, krzewów, utrzymanie 

właściwej estetyki wioski oraz przy wyremontowanym skrzyżowaniu przy drodze 

wojewódzkiej DW916; remont strażnicy OSP - prace konserwatorskie i bieżące 

naprawy; utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury - zakup opału, zakup energii, wody, 

wywóz ścieków, prace remontowo-konserwatorskie, remont pomieszczeń  WDK, 

remont namiotów - wymiana zużytych elementów konstrukcji namiotów, szycie 

uszkodzonych pokryć; zakup kosiarki na potrzeby sołectwa, remont nawierzchni dróg 

polnych, organizacja wiejskich dożynek,  dekoracja wsi na Wielkanoc i Boże 

Narodzenie, wykonano dekoracje świąteczne przy drodze DW416, wykonanie korony 

dożynkowej, bieżąca działalność Klubu Seniora. Festyn sportowy zorganizowany przez 

LZS. Pozyskano 100 donic z kwiatami z ARiMR, którymi udekorowano wieś. 

− Pietna: Remont i utrzymanie obiektów wiejskich, wydatki mat. na drogi i infrastrukturę, 

przycinka drzew, wydarzenia kulturalne: Spotkanie na ostatki, Dożynki Parafialne, 

paczki dla seniorów, utrzymanie i rewitalizacja terenów zielonych. 

− Rogów Opolski: Utrzymanie, konserwacja i modernizacja sali wiejskiej, regularne 

utrzymanie zieleni w sołectwie, zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do utrzymania 

porządku w sołectwie, zakup stołu do tenisa, organizacja dożynek wiejskich, 

doposażenie i modernizacja OSP. 

− Steblów: Wykonanie monitoringu placu wiejskiego oraz terenu sportowo-

rekreacyjnego przy ulicy Szkolnej, działalność kulturalno-społeczno-sportowa, 

utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. 

− Ściborowice: Remonty i utrzymanie obiektów wiejskich (min. sala spotkań, 

pomywalnia przy sali spotkań oraz doposażenie w regał), prowadzenie kroniki, gablotek 
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wiejskich, bloga wiejskiego z informacjami dla mieszkańców, utrzymywanie, 

zagospodarowanie terenów zielonych w tym koszenie trawy, utrzymywanie porządku 

na wsi, pielęgnacja skwerów, klombów, terenów wokół pomników i obiektów,  

sakralnych, konkursy online dla dorosłych członków DFK Ściborowice z okazji 30-

lecia TSKN oraz warsztaty świąteczne online dla dzieci w DFK Ściborowice, 

organizacja imprez w obrębie sołectwa (np. spotkanie rodzinne z okazji Dnia Dziecka 

oraz przekazanie paczek mikołajkowych, udział w akcji zbierania funduszy na zakup 

protezy dla potrzebującego). 

− Żużela: Utwardzenie dróg transportu rolnego, wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego, 

naprawa ławek w parku wiejskim, zakup oraz montaż ławek parkowych oraz koszy na 

śmieci, zakup namiotu, sadzenie drzew, przygotowanie terenu oraz wykonanie siewu 

trawy i łąki kwietnej na placu wiejskim, pielęgnacja terenów zielonych, utrzymanie 

domeny strony internetowej, utrzymanie izby tradycji, organizacja uroczystości 

i promocja. 

− Żywocice: Modernizacja skweru, nasadzenia na witaczach, zakup ławek, zakup nowych 

strojów ludowych, działalność społeczno-kulturalna, prace porządkowe. 

 

Działania sołectw w 2020 r. znacznie ograniczała panująca sytuacja w związku z wystąpieniem 

epidemii koronawirusa. Ponadto poza działaniami sołectw zrealizowanymi w zakresie odnowy 

i rozwoju wsi, Gmina Krapkowice zrealizowała w ww. oraz pozostałych sołectwach wiele 

zadań podnoszących bezpieczeństwo, komfort i jakość życia oraz integrację mieszkańców, 

w tym pozyskała środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.  

 

Poza przedsięwzięciami zrealizowanymi przez sołectwa swoje prace w 2020 roku kontynuował 

gminny koordynator odnowy wsi. W 2020 r. zebrano informacje z sołectw o wykonanych 

w 2019 roku zadaniach i planie działań na 2020 rok. Dane służyły do opracowania sprawozdań 

dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, jak również w celu przygotowania 

informacji dla radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach. W 2020 r. aplikowano o środki 

z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Ponadto kontynuowano bieżące doradztwo dla 

sołectw w ramach odnowy i rozwoju wsi, informowano o aktualnych szkoleniach, spotkaniach, 

wyjazdach, konkursach, naborach wniosków, wydarzeniach, nadzorowano wypełnianie przez 

sołectwa formalnych wymogów uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi, prowadzono 

sprawozdawczość, koordynowano działania sołectw. Ponadto w sołectwie, w którym zaistniała 

taka potrzeba ustalono nowego lidera odnowy wsi.    
 

Opolska Regionalna Organizacja  Turystyczna 

Gmina Krapkowice w 2020 roku należała do stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja 

Turystyczna. Celem stowarzyszenia jest m.in. kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego 

wizerunku województwa na rynkach turystycznych w kraju i zagranicą, opracowanie 

i rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki województwa opolskiego, 

inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz turystyki, integracja 

gmin i powiatów województwa opolskiego w zakresie turystyki, koordynacja wszelkich działań 

pro turystycznych, doskonalenie kadr, prowadzenie i koordynowanie systemu informacji 

turystycznej w województwie. Cele statutowe Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

realizowane są m.in. poprzez: udział w imprezach promocyjnych o charakterze targowym 

w kraju i za granicą; wydawnictwa i konkursy promujące walory turystyczne Śląska 

Opolskiego; doskonalenie kadry turystycznej poprzez organizację szkoleń; organizację imprez 

„study tour” i „study press” przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju 

turystyki i promocji województwa.(źródło: strona www.orot.pl). Całość zadań, których 

http://www.orot.pl/
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realizację prowadzi OROT ma służyć promocji oraz poszerzeniu świadomości o atrakcyjności, 

bogactwie kulturowym, przyrodniczym i krajoznawczym Śląska Opolskiego. 

 

Współpraca z Gminą Gogolin 

Gmina Krapkowice od kilku lat współpracuje z sąsiednią gminą Gogolin na różnych 

płaszczyznach. Podejmują także wspólne projekty inwestycyjne dla dobra naszych 

mieszkańców. Jednym z nich jest  budowa nowego mostu przez rzekę Odrę, który w przyszłości 

zostanie wybudowany na południe od Krapkowic. Pomimo pandemii w roku 2020 udało się 

poczynić pierwsze, ważne kroki, które uruchomiły proces inwestycyjny i były to główne 

zadania realizowane w tym roku w ramach międzygminnej współpracy. 

Ważne inwestycje wymagają wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy specjalistów.  31. stycznia 

2020 r. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, w obecności zastępcy burmistrza Arnolda 

Joszko podpisał umowę z Mariuszem Pustelnikiem z pracowni projektowej MOSTOPOL. 

Umowa na doradztwo techniczne w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do 

budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie. To fachowe 

wsparcie pracowni udzielone zostanie na etapie procedury przetargowej oraz wykonywania 

dokumentacji projektowej. 

9. lipca 2020 roku Burmistrz Krapkowic podpisuje umowę z Wojewodą Opolskim Adrianem 

Czubakiem w sprawie przekazania pierwszej transzy dotacji celowej z budżetu państwa na 

współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Rządowego Programu Uzupełniania 

Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej. W spotkaniu uczestniczyli także minister 

Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, posłanka Violetta Porowska, 

wicewojewoda Teresa Barańska, burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, samorządowcy oraz 

przedsiębiorcy. Środki te wykorzystane zostaną na doradztwo techniczne w trakcie całej 

procedury przetargowej oraz procesu wykonywania dokumentacji projektowej Mostu 

Południowego. 

22. października 2020 r. podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach 

i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi". Umowę podpisał Burmistrz Krapkowic Andrzej 

Kasiura przy udziale Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali. Wykonawcę, ,,INMOST-

PROJEKT” Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń z Gliwic, reprezentował Prezes Zarządu 

Piotr Gosławski. W spotkaniu wziął również udział Mariusz Pustelnik z firmy MOSTOPOL, 

która pełni rolę doradczą w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej. Wartość umowy 

to 1.893.954, 00 zł brutto, a termin wykonania ustalony został na 30 listopada 2022 roku. 

Przyznane dofinansowanie w wysokości 80% pochodzi z rządowego programu "Mosty dla 

Regionów" . 

 

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. 
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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. 

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach od ogłoszenia stanu epidemicznego, a potem stanu 

epidemii, realizował wszystkie niezbędne zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania 

gminy. Klienci urzędu byli obsługiwani w sposób bezpośredni głównie w sprawach 

dotyczących sporządzenia aktu zgonu, zgłoszenia urodzenia dziecka oraz wydania dowodu 

osobistego. Pozostałe sprawy, wymagające osobistej wizyty, były możliwe do załatwienia, 

tylko po wcześniejszym uzgodnieniu  z osobą prowadząca sprawę lub z właściwym wydziałem.    

Należy tu wspomnieć o tym, że Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach od początku epidemii, 

a potem pandemii, pracował w sposób ciągły, przejmując tym samym wiele zadań (wydawania 

aktów zgonów, aktów urodzenia etc.) z urzędów gminy ościennych, nie tylko powiatu 

krapkowickiego ale też województwa opolskiego. 

Dołożono wszelkich starań aby załatwianie spraw i udzielanie informacji, w dobie pandemii 

nie było uciążliwe dla klienta zewnętrznego. Oprócz bezpośredniego kontaktu odbywało się 

ono telefonicznie, drogą elektroniczną, przez platformę ePUAP, za pośrednictwem operatora 

pocztowego, w godzinach pracy Urzędu oraz za pomocą skrzynek (urn) podawczych 

rozlokowanych przy głównych wejściach do I i II budynku Urzędu.  

Katalog usług realizowanych przez urząd praktycznie nie uległ zawężeniu, wszystkie wydziały 

realizowały swoje zadania,  W czerwcu Urząd został ponownie otwarty dla klienta 

zewnętrznego, załatwianie spraw odbywało się bezpośrednio na stanowiskach, przy czym 

obsługa możliwa była jedynie w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach, znajdujących się 

na terenie Urzędu, przy zachowaniu wszystkich standardów reżimu sanitarnego.  

Aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy, szczególnie osób starszych 

przyzwyczajonych do płatności w kasie, przy równoczesnym zachowaniu szeroko rozumianej 

prewencji epidemicznej, utworzono tymczasową kasę urzędu tzw. okienko kasowe. 

Znajdowało się ono na niskim parterze w I budynku, obsługa klienta odbywała się w sposób 

bezpośredni w wyznaczonych godzinach. 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – Burmistrz Krapkowice podjął ogółem 296 

Zarządzeń, w tym 252 jako organ gminy oraz 44 jako kierownik jednostki. 

Wszystkie zarządzenia zostały przekazane do realizacji odpowiednim komórkom 

organizacyjnym Urzędu oraz gminnym jednostkom organizacyjnym. 

 

W 2020 roku wydano 13 274 decyzji administracyjnych. 
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Tabela 20 Zestawienie wydanych decyzji. 

Lp. Decyzje administracyjne 

2018 liczba 

wydanych 

decyzji 

2019 liczba 

wydanych 

decyzji 

2020 liczba 

wydanych 

decyzji 

1 Warunki zabudowy i inwestycji celu publicznego 101 94 87 

2 Zjazdy 7 17 12 

3 Uzgodnienia sieci i przyłączeń, zajęcie pasa, inne 263 261 320 

4 Stypendia szkolne 241 195 171 

5 Zasiłki szkolne 13 9 11 

6 

Dofinansowanie  pracodawcom przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników 
24 34 21 

7 Nadanie stopnia awansu zawodowego 3 8 3 

8 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia) 689 779 815 

9 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa) 121 104 97 

10 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (zgony)  262 291 367 

11 

Wydanie decyzji administracyjnych (decyzje w sprawie zmiany imion i 

nazwisk) 
14 23 17 

12 Meldunki 91 53 53 

13 Dowody 3 8 11 

14 Sprawy wojskowe 42 77 49 

15 Imprezy masowe 2 3 0 

16 Podział nieruchomości 32 40 30 

17 Rozgraniczenie nieruchomości 3 3 1 

18 Opłata adiacencka 10 17 5 

19 

Nałożenie kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie kwartalnego 

sprawozdania za odbiór nieczystości ciekłych 
2 2 0 

20 

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych 
1 0 2 

21 

Wygaśnięcie zobowiązania z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
11 18 16 

22 

O umorzeniu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
2 0 0 

23 Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów 30 36 35 

24 O środowiskowych uwarunkowaniach 5 6 7 

25 Na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 1 0 0 

26 Ustalenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1 2 2 

27 Sprawy podatkowe 10 201 9639 9543 

28 Zwrotu podatku akcyzowego 249 271 256 

29 Zezwolenia na alkohol, rezygnacje 92 63 59 

30 Działalność gospodarcza:  783 823 626 

 - założenie działalności gospodarczej 79 108 75 

 - zawieszenie działalności gospodarczej 128 109 96 

 - wznowienie działalności gospodarczej 70 54 65 

 - zmiany w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 425 491 355 

31 Zakończenie działalności gospodarczej  81 61 35 

32 Licencje na transport (autokary, taxi, itp.) 14 22 32 

  Ogółem 14 096 13 721 13 274 

Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Tabela 21 Zestawienie liczbowe załatwionych spraw 

Lp. Działania urzędu zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

2018 

Liczba 

działań 

2019 

Liczba 

działań 

2020 

Liczba 

działań 

1 Pisma wpływające do urzędu w systemie PROTON 16 172 18 763 19 672 

2 Założone sprawy w systemie PROTON 14 698 17 252 17 119 

3 Załatwione pisma w systemie PROTON 14 523 17 616 15 431 

4 Udzielone odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej 95 82 95 

5 Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne 11 7 10 

6 Faktury, które wpłynęły do urzędu o dokonanie płatności 3 379 3 366 2 863 

7 Wystawione faktury  720 733 600 

8 Skargi i wnioski załatwione bezpośrednio 2 1 6 

9 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia wg właściwości 1 2 0 

10 Petycje  5 6 5 

 ogółem 49 606 57 828 55 801 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Działalność kontrolna Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Łącznie Wydziały i Biura UMiG w Krapkowicach w roku 2020 przeprowadziły 345 różnego 

rodzaju kontroli i przeglądów.  

Tematyka kontroli obejmowała zagadnienia finansowe oraz realizację zadań przez Wydziały 

Urzędu, jednostki organizacyjne gminy, instytucje i organizacje w ramach otrzymanych 

dotacji, osoby fizyczne w tym podatnicy. 

W roku 2020 kontrole (problemowe i doraźne) przeprowadzone zostały przez: 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych przeprowadził 3 kontrole 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. 

W uzasadnionych przypadkach objętych kontrolą zalecono złożenie korekty informacji 

o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 

Wydział Oświaty, Kultury przeprowadził 26 przeglądów i kontroli w placówkach oświatowych 

gminy Krapkowice oraz szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia i żłobki zarejestrowane 

na terenie gminy Krapkowice obejmujące:  

- warunki i jakość opieki sprawowanej nad dziećmi do 3 lat,  

- przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego 2020/2021 i stan bhp, 

- prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniach SIO stan na 30.09.2020 r., 

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadził 115 kontroli. 

Kontrole obejmowały następujące zagadnienia: 

− realizacja obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach pod kątem posiadania umów na odbiór odpadów 

komunalnych, 

− kontrola właściciela nieruchomości pod względem realizacji obowiązku przyłączenia 

budynku do kanalizacji sanitarnej, 

− kontrole poprawności wykonania umowy na udzielenie dotacji celowej z budżetu 

Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegającej na wymianie węglowego źródła 

ogrzewania na ekologiczne. 

Wydział Organizacji, Sportu i Turystyki  przeprowadził 1 kontrolę pn. : 
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Realizacja przez wydziały zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych 

w roku 2019 przez podmioty zewnętrzne. W 2019 roku przeprowadzono w urzędzie 7 kontroli 

zewnętrznych. 

Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadził 2 kontrole: 

− Kontrola wykorzystani dotacji na zakup łodzi płaskodennej, pompy zanurzeniowej 

i umundurowania strażaka,  

− Kontrola wykonania termomodernizacji budynku. 

Straż Miejska w krapkowicach przeprowadziła 190 kontroli obejmujących: 

− Realizację obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w na terenie miasta i gminy 

Krapkowice. 

− Podejrzenie termicznego spalania odpadów w piecu. 

− Kontrola pod względem posiadania tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. 

Biuro Rady Miejskie przeprowadziło 1 kontrolę obejmującą: 

Przestrzeganie w roku 2020 zasad w zakresie przygotowania projektów uchwał przez Wydział 

Podatków i Opłat Lokalnych – UMiG w Krapkowicach.  

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli przeprowadziło 4 kontrole: 

− Wykorzystanie dotacji na opiekę nad dziećmi do 3 lat w żłobkach i klubie dziecięcym 

zarejestrowanych na terenie gminy Krapkowice. 

− Wykorzystanie przez stowarzyszenie dotacji na prowadzenie szkoły podstawowej. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przeprowadzono 1 kontrolę: 

Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji spółki w ramach nadzoru właścicielskiego, 

realizacji zaleceń pokontrolnych oraz bilansu za okres 2019-2020. 

Wydział Budżetowo Finansowy przeprowadził 2 kontrole: 

− Kontrola rachunkowa cząstkowych deklaracji VAT 7. 

− Kontrola rachunkowa sprawozdań finansowych WTZ. 
Tabela 22 Zestawienie przeprowadzonych kontroli 

Lp. Wydział/Biuro 

2018 

Liczba 

kontroli 

2019 

Liczba 

kontroli 

2020 

Liczba 

kontroli 

1.  Wydział Podatków i Opłat lokalnych 11 3 3 

2.  Wydział Oświaty i Kultury 42 37 26 

3.  Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 
155 119 115 

4.  Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki 2 2 1 

5.  Wydział Spraw Obywatelskich 3 2 2 

6.  Wydział Komenda Straży Miejskiej 165 87 190 

7.  Biuro Rady Miejskiej 1 1 1 

8.  Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 5 5 4 

9.  Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 1 1 1 

10.  Wydział Budżetowo Finansowy 5 37 2 

11.  Urząd Stanu Cywilnego 0 0 0 

12.  Biuro Funduszy Zewnętrznych 0 0 0 
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13.  Biuro Zamówień Publicznych 0 0 0 

 Razem 390 294 345 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 23 Zestawienie niezrealizowanych kontroli 

Lp. Wydział/Biuro 

2018 

Liczba 

kontroli 

2019 

Liczba 

kontroli 

2020 

Liczba 

kontroli 

1.  Wydział Podatków i Opłat lokalnych 4 2 2 

2.  Wydział Oświaty i Kultury - 1 - 

3.  Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska 
1 1 - 

4.  Wydział Spraw Obywatelskich - 2 - 

 Razem 5 6 2 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Kontrole zewnętrzne  

Tabela 24 Wykaz  kontroli zewnętrznych 
 Nazwa podmiotu 

przeprowadzającego 

kontrolę 

Zakres kontroli Termin 

przeprowadz

enia kontroli 

Efekt kontroli (ocena, 

zalecenia) 

1 Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony 

Środowiska 

 w Opolu 

Kontrola wykonywania zadań 

określonych w programach 

ochrony powietrza i ich 

aktualizacjach oraz planach 

działań krótkoterminowych 

20.05.2020- 

30.12.2020 r. 

Nie stwierdzono 

naruszeń. 

2 Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego 

 w powiecie 

krapkowickim 

Kontrola w sprawie stanu 

technicznego placów zabaw 

zlokalizowanych w Gwoździcach, 

Pietnej, Kórnicy i Ściborowicach 

04.08.2020 r. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości, które 

zagrażałyby 

użytkowaniu placów 

zabaw. 

3 Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

 w Opolu 

Kontrola kompleksowa 

gospodarki finansowej gminy 

07.08.2020 - 

20.10.2020r.  

Wydano wystąpienie 

pokontrolne i podjęto 

działania w celu 

realizacji wniosków 

pokontrolnych.  

4 Starostwo 

Powiatowe 

 w Krapkowicach 

Sprawdzenie stanu przygotowań 

 i realizacji zadań obrony cywilnej 

na obszarze działania Szefa 

Obrony Cywilnej Gminy 

Krapkowice 

29.09.2020 r Kontrola została 

przeniesiona na II 

kwartał 2021 r. 

5 Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa 

Kontrola projektów grantowych 

realizowanych w ramach 

projektów I osi POPC pn: „Zdalna 

Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego” 

od 1.09.2020 

do nadal 

Kontrola w 2020 roku 

się nie odbyła. 

6 Opolski Wojewódzki 

Inspektorat 

Transportu 

Drogowego 

Wydawanie licencji na 

wykonywanie transportu 

drogowego taksówką, wydawanie 

zezwoleń w krajowym transporcie 

drogowym oraz realizacja 

obowiązków kontrolnych 

i sprawozdawczych określonym 

22.09.2020-

25.09.2020 

Wydano wystąpienie 

pokontrolne. 

Stwierdzone, opisane 

nieprawidłowości 

wymagają korekty we 

wskazanym zakresie 

i zastosowania się 
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w ustawie o transporcie 

drogowym. 

w przyszłości do 

udzielonych 

wskazówek. Podjęto 

działania celem 

wyeliminowania 

nieprawidłowości. 

7 Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

 w Opolu 

Kontrola doraźna wybranych 

zagadnień gospodarki finansowej 

Gminnego Centrum Usług 

Wspólnych w Krapkowicach 

 za 2019 rok. 

22.09.2020 – 

28.10.2020 r. 

Wydano wystąpienia 

pokontrolne. Podjęto 

działania celem 

wyeliminowania 

nieprawidłowości. 

8 Krajowe Biuro 

Wyborcze 

Delegatura 

 w Opolu 

Kontrola w zakresie 

prawidłowości wykonania zadania 

zleconego, jakim jest prowadzenie 

rejestru wyborców przez Gminę 

Krapkowice oraz kontroli 

prawidłowości spisów wyborców 

sporządzanych dla 

przeprowadzenia wyborów 

Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 28 

czerwca 2020 r. 

21.10.2020 r. Przeprowadzone 

czynności kontrolne, nie 

wykazały naruszenia 

przepisów prawa 

w zakresie 

prawidłowości 

prowadzenia rejestru 

wyborców oraz 

sporządzania spisów 

wyborców. 

9 Państwowy 

Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny 

 w Krapkowicach 

Kontrola w zakresie 

przestrzegania przez personel 

przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 07.08.2020 r.  

w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. Z 2020 r. poz. 1356 ze 

zm.) – budynki urzędu 

21.09.2020 r. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Powszechny Spis Rolny 

W dniach od 1 września 2020 do 31 listopada 2020 trwał Powszechny Spis Rolny. Jest to jedno 

z najważniejszych badań polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat. Wyniki spisu rolnego 

są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą 

władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych 

na analizie danych. 

W Gminie Krapkowice funkcjonuje 325 gospodarstw indywidualnych oraz 3 gospodarstwa 

z osobowością prawną. Blisko jedna piąta z nich spisała się poprzez samospis internetowy. 

Pokazuje to, iż nasze gospodarstwa rozwijają się i korzystają z najnowszych technologii. Dla 

rolników, którzy jednak nie mają do nich dostępu, w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach 

przygotowano dwa stanowiska do samospisu. W realizacji spisu pomagał również rachmistrz 

spisowy. Ze względu na stan pandemii rachmistrz miał ograniczoną możliwość odwiedzania 

respondentów w ich domach dlatego też spora część rolników została spisana w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Krapkowicach. Pracownicy Urzędu przy zachowaniu wszelkich ostrożności  

i reżimu sanitarnego pomagali rolnikom w spisaniu się. Dzięki zaangażowaniu Gminnego Biura 

Spisowego wspieranego przez rachmistrza  spisane zostało 100% gospodarstw rolnych.  
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Organizacja i przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta RP w 2020 roku 

Wybory na Prezydenta RP odbyły się w połowie 2020 r. w dwóch turach: I tura odbyła się 

28.06.2020 natomiast II tura odbyła się dnia 12 lipca 2020 r. Na terenie gminy Krapkowice 

przeprowadzone zostały w 18  Obwodowych Komisjach Wyborczych, pracujących w pełnym 

składzie. W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa 

COVID-19 członkowie komisji wyborczych pracowali w trybie najwyższego reżimu 

sanitarnego tj. zostali wyposażeni w jednorazowe rękawice ochronne, maseczki i przyłbice  

w każdym lokalu wyborczym miały miejsce punkty do tzw. dezynfekcji rąk. Mając na uwadze 

obowiązujące zasady bezpieczeństwa, niektóre lokale wyborcze zostały przeniesione do 

większych pomieszczeń lub na korytarze znajdujące się w tych samych budynkach. Zabieg ten 

miał na celu zredukowanie do minimum kontaktów międzyludzkich i uniknięcia tzw. tłoku. 

Ponadto lokale wyborcze były wietrzone, a każdy z przybywających wyborców mógł 

skorzystać z ogólnodostępnych maseczek i rękawic ochronnych. 

 Mieszkańcy gminy Krapkowice przebywający w kwarantannie lub izolacji mieli 

możliwość udziału w wyborach za pomocą tzw. głosowania korespondencyjnego. Procedura 

głosowania korespondencyjnego polegała na zgłoszeniu do tut. Urzędu chęci udziału 

w wyborach, następnie członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych przygotowywali pakiet 

wyborczy. W organizacji dostarczania pakietów wyborczych do wyborców przybywających 

w obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oprócz Poczty 

Polskiej, czynny udział brali funkcjonariusze  Straży Miejskiej w Krapkowicach. 

 

Promocja 

W 2020 roku działania promocyjne opierały się w głównej mierze na realizacji stałych umów 

i bieżących zadań dotyczących m.in. opracowywania materiałów do Informatora Gminnego, 

utrzymania i administracji serwisów internetowych oraz aplikacji gminnej. Zlecone zostało 

także wykonanie audytu dostępności cyfrowej serwisów www.krapkowice.pl, 

www.bip.krapkowice.pl oraz aplikacji gminy Krapkowice (w związku z wejściem w życie 

Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych). Przygotowano także materiały promocyjno-edukacyjne dla dzieci w postaci 

kolorowanek. Opracowano, jak co roku, nowe kalendarze gminy Krapkowice. Poprawiono, 

zaktualizowano i wykonano dodruk książek „Historia Krapkowic” we współpracy z Henrykiem 

Steinhoffem, który pierwotnie książkę przetłumaczył.  

Tworzono materiały fotograficzne oraz filmowe na potrzeby gminy w związku z wydarzeniami, 

jakie miały miejsce w roku 2020. W przestrzeni miejskiej Kontynuowano wymianę herbów 

Krapkowic na nowe. W ubiegłym roku odnowiono także wszystkie witacze Krapkowic na 

rogatkach miasta. Wymieniono również tablice z nazwami ulic w miejscowości Żużela. 

 W związku z przebudową mostu kolejowego oraz utworzeniem nowych tras autobusu 

miejskiego z połączeniem do Gogolina uruchomiono szerszą politykę informacyjną 

z uwzględnieniem potrzeb seniorów, tj. oprócz rozkładów jazdy autobusów, wprowadzono 

również informację o rozkładzie jazdy pociągów z dworca w Gogolinie.  

W 2020 roku treści informacyjne gminy Krapkowice w dużej mierze dyktowane były przez 

pandemię COVID-19.  Gmina nawiązała także współpracę z placówkami edukacyjnymi, które 

dostosowując się do nowej formy nauczania, zwracały się do Urzędu z prośbą o przekazanie 

materiałów promocyjnych w celach edukacyjnych (m.in. Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 1 w Łodzi).   
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Fundusz sołecki 

Fundusz sołecki to wydzielona część budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują sami 

mieszkańcy. Są to pieniądze zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć 

służących poprawie warunków życia mieszkańców.  

W 2020 roku sołectwom w Gminie Krapkowice została wydzielona kwota 283 833,63 zł 

z czego wykorzystana została łącznie kwota 275 887,20 zł co stanowi wykonanie na poziomie 

97,20% planu pierwotnego. 

Sołectwo Borek miało przyznaną kwotę 11 033,17 zł z czego wykorzystano 11 030,78 zł. 

Kierunki wydatków to: 

− na zakup i umiejscowienie witacza 3 497,61 zł, 

− na zakup strojów regionalnych wydano 2 000,00 zł, 

− na utrzymanie terenów zielonych została wykorzystana (koszenie, paliwo, zakup 

klonów do obsadzenia) kwota 5 533,17 zł.  

Sołectwo Dąbrówka Górna miało do dyspozycji kwotę 36 056,10 zł z czego wykorzystała 

kwotę 36 001,32 zł. Do kierunków wydatków funduszu sołectwa należą: 

− utrzymanie terenów zielonych (zakup kwiatów, krzewów, ziemi, paliwa do koszenia, 

narzędzia ogrodowe, konserwacja kosiarek, koszenie i utrzymanie czystości terenu 

wokół stawu) kosztowało 8 999,89 zł, 

− utrzymanie i modernizacja obiektów na terenie wsi (zakup stołów do Sali wiejskiej, 

zakup artykułów na bieżące utrzymanie Sali wiejskiej i Domu Rybaka, zużycie energii 

elektrycznej, opłata za ścieki i odbiór odpadów komunalnych w Sali wiejskiej i Domu 

Rybaka) poniesiono  23 309,86zł, 

− podtrzymywanie tradycji kulturowych wsi (festyn rodzinny, bal karnawałowy, paczki 

mikołajkowe, zakup grilla gazowego) wydatkowano na ten cel 3 691,57 zł. 

Sołectwo Gwoździce dysponowało kwotą 22 751,40 zł z czego wykorzystano 22 591,51 zł. 

wydatki sołectwa zostały poczynione na: 

− na utrzymanie terenów zielonych została wykorzystana kwota 2 996,08 zł, 

− działalność kulturalna (organizacja Dnia Kobiet) to koszt 1 884,08 zł, 

− modernizacja terenów i obiektów wiejskich (zakup stołów i krzeseł, remont korytarza, 

wymiana podłogi w Sali wiejskiej) to koszt 16 211,35 zł, Gmina dofinansowała kwotą 

1 000,00 zł zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na 

rok 2020, 

− zakup sprzętu (wyposażenia) dla OSP Rogów Opolski to koszt 1 500,-zł. 

Sołectwo Kórnica miało do dyspozycji 31 188,53 zł a wydatkowano  30 741,63 zł. Główne 

wydatki były na: 

− na utrzymanie terenów zielonych (koszenie, paliwo, części do kosiarki, kwiaty, krzewy, 

zakup kosy spalinowej) została wykorzystana kwota 10 268,70 zł, 

− konserwacja dróg transportu rolnego wyniosła 5 000,00 zł, 

− prace remontowe przy strażnicy OSP Kórnica – 2 599,32 zł, 

− utrzymanie WDK (zakup węgla, artykułów malarskich, energia elektryczna, wywóz 

odpadów komunalnych, zużycie wody, przeglądy sprzętu p.poż., modernizacja zaplecza 

kuchennego w Sali wiejskiej) – 10 874,09 zł, 

− kultura i integracja (aktywizacja mieszkańców) - 999,52 zł, 

− remont konstrukcji namiotów to koszt 1 000,- zł, 

Gmina dofinansowała kwotę opału 1 991,40 zł. 



71 
 

Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki dysponowało kwotą 11 646,12 zł, a wykorzystało kwotę 

11.638,50zł, które zostały wydane na: 

− zakup opału do Sali wiejskiej – 2 597,90 zł, 

− utrzymanie terenów zielonych – 1 998,60 zł (zakup kosy spalinowej i paliwa, części do 

kosiarki), 

− remont balustrady  przy Sali wiejskiej  – 2 042,- zł, 

− wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw – 5 000,- zł.  

Gmina dofinansowała 18 200,- zł zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy 

Sołeckiej na rok 2020. 

Sołectwo Pietna miało do dyspozycji 20 660,15 zł a wykorzystało 20 013,70 zł. Główne 

wydatki były poniesione na: 

− remont i utrzymanie Sali wiejskiej (czynsz i użyczenie, energia elektryczna, zużycie 

wody, zakup kuchenki wolnostojącej, przegląd instalacji elektrycznej, malowanie 

w Izbie Pamięci) – to koszt 10 032,94 zł, 

− utrzymanie terenów zielonych (koszenie, paliwo, olej napędowy, części i przegląd 

kosiarki, kwiaty, krzewy) – 6 809,99zł, 

− konserwacja dróg transportu rolnego – 1 660,15 zł, 

− działalność społeczno-kulturalna (integracja mieszkańców, zakup wyposażenia do Sali 

wiejskiej)– 1 510,62 zł. 

Sołectwo Rogów Opolski miało do dyspozycji 30 287,12,-zł a wykorzystało 30 125,60 zł. 

Kierunki wydatków to: 

− utrzymanie terenów zielonych (koszenie, paliwo, olej, części do kosiarki, zakup 

narzędzi ogrodowych) – 1 999,86 zł, 

− działalność sportowo-kulturalna – (spotkanie integracyjne, dożynki parafialne, 

mikołajki, zakup stołu do tenisa stołowego) – 5 092,92 zł, 

− zakup sprzętu (wyposażenia) dla OSP Rogów Opolski to koszt 1 500,-zł,  

− utrzymanie, konserwacja i modernizacja obiektów gminnych (zakup węgla, zakup 

zamiatarki, , zakup wyposażenia Sali wiejskiej, cyklinowanie parkietu, zużycie energii 

elektrycznej, wody, odbiór odpadów komunalnych) oraz montaż klimatyzacji w Sali 

wiejskiej – łączna kwota t 16 352,82 zł, 

− zakup kostki do utwardzenia placu przed pomnikiem – 3 500,00 zł, 

− zakup ławek  - 1 680,- zł. 

Gmina dofinansowała zakup opału kwotą 4 199,67 zł. 

Sołectwo Steblów miało do dyspozycji 36056,10 zł a wykorzystało 35 313,74 zł. Główne 

wydatki były na: 

− utrzymanie terenów zielonych (zakup narzędzi ogrodowych, konserwacja koszy 

spalinowej, zakup paliwa,  koszenie poboczy) – 6 054,93zł, 

− wykonanie monitoringu placu wiejskiego  i terenu rekreacyjno-sportowego  przy ulicy 

Szkolnej – 10 000,- zł 

− działalność społeczno-kulturalno-sportowa (zakup maseczek dla seniorów, namiot, 

pasy burzowe, grill elektryczny, oświetlenie świąteczne, zakup odzieży promocyjnej dla 

Rady Sołeckiej, warnik do wody, zakup podgrzewaczy, organizacja balu 

karnawałowego, wyjazd integracyjny dla mieszkańców, wykonanie wieńca 

adwentowego) -19 258,81 zł. 

 

Sołectwo Ściborowice dysponowało kwotą 20 732,26 zł z czego wykorzystano 19 575,91 zł. 

wydatki sołectwa zostały poczynione na: 



72 
 

− utrzymanie terenów zielonych (zakup ziemi, paliwa, kwiatów, krzewów, narzędzi 

ogrodowych, zakup kamienia ozdobnego, koszenie terenów zielonych) – 7 416,05zł, 

− utrzymanie  obiektów wiejskich (świetlica OSP – zakup farb, żarówek, maseczki, zakup 

firanek i karniszy, zakup lamp i regałów, zakup kuchni gazowej, malowanie ścian 

modernizacja zaplecza kuchennego  – 10 971,24 zł.  Gmina dofinansowała kwotą 

1 000,00 zł zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na 

rok 2020. 

− organizacja uroczystości (organizacja bezpiecznych ferii zimowych, paczki 

mikołajkowe) – 1 188,62 zł, 

Sołectwo Żużela miało przyznaną kwotę 27 366,58 zł z czego wykorzystano 26 069,32 zł. 

Kierunki wydatków to: 

− utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej i komunalnej sołectwa (zakup paliwa, drzewek, 

trawy, przegląd kosiarek, energia elektryczna i odbiór odpadów - Izbie Tradycji,  zakup 

namiotu, zakup ławek, artykułów przemysłowych, wykonanie ogrodzenia) – 19 519,32 

zł. Gmina dofinansowała kwotą 2 000,- zł wykonanie ogrodzenia, 

− utwardzenie dróg transportu rolnego – 5 000,00 zł,  

− imprezy kulturalno-sportowe (spotkanie wiejskie, zakup maseczek i utrzymanie strony 

internetowej) – 1 550,00 zł. 

Sołectwo Żywocice dysponowało kwotą 36 056,10 zł z czego wykorzystano 32 785,19 zł. 

wydatki sołectwa zostały poczynione na: 

− działalność społeczno-kulturalna (kolędowanie, zakup ozdób świątecznych, dary 

dożynkowe, paczki mikołajkowe, zakup koszulek sportowych dla reprezentacji ping-

ponga, wykonanie gabloty informacyjnej, szycie strojów regionalnych, wykonanie 

instalacji na oświetlenie świąteczne, utrzymanie strony internetowej) – 16 051,02 zł, 

− utrzymanie terenów zielonych Żywocic i Ligoty Krapkowickiej (zakup trawy, nasion, 

kwiatów, kamienia ozdobnego, naprawa kosiarki, przygotowanie miejsca na ognisko, 

wykonanie dokumentacji na budowę altany na placu wiejskim) – 16 734,17 zł. 

  

Oświata 

Gmina Krapkowice jest organem prowadzącym dla siedmiu szkół podstawowych  

i ośmiu placówek przedszkolnych.  

 

Przedszkola 

Tabela 25 Liczba dzieci i oddziałów w placówkach przedszkolnych w gminie Krapkowice 

Lp. Jednostka - nazwa 
Liczba miejsc 

przedszkolnych 

Rok szkolny 

 

Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021. 

1 
Przedszkole Publiczne Nr 1                                

w Krapkowicach 

100 Liczba dzieci 94 96 

4 Liczba oddziałów 4 4 

2 
Przedszkole Publiczne Nr 2                                

z Oddz. Integracyjnymi                        

w Krapkowicach 

155 Liczba dzieci 152 155 

7 Liczba oddziałów 7 7 

3 
Przedszkole Publiczne Nr 4                                

w Krapkowicach                            

w ZSP Nr 4 w Krapkowicach 

75 Liczba dzieci 75 75 

3 Liczba oddziałów 3 3 
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4 
Przedszkole Publiczne Nr 6                                

w Krapkowicach 

125 Liczba dzieci 123 121 

5 Liczba oddziałów 5 5 

5 
Przedszkole Publiczne Nr 8                                

w Krapkowicach 

125 Liczba dzieci 121 123 

5 Liczba oddziałów 5 5 

  Razem 580 Razem 565 570 

  Razem 24 Razem 24 24 

6 
Przedszkole Publiczne                             

w Kórnicy w ZSP w Kórnicy                                     

50 Liczba dzieci 50 50 

2 Liczba oddziałów 2 2 

7 
Przedszkole Publiczne                                       

w Dąbrówce Górnej                               

w ZSP Nr 3 w Rogowie Op. 

75 Liczba dzieci 61 65 

3 Liczba oddziałów 3 3 

8 
Przedszkole Publiczne                                         

w Żywocicach 

75 Liczba dzieci 68 65 

3 Liczba oddziałów 3 3 

  Razem 200 Razem 179 180 

  Razem 8 Razem 8 8 

  Razem: Liczba dzieci 780 Liczba dzieci 744 750 

  Razem: Liczba oddziałów 32 Liczba oddziałów 32 32 

Źródło: System Informacji Oświatowej-  stan na dzień 30.09.2019 r. oraz na dzień 30.09.2020 r. 

Szkoły podstawowe   

W Gminie Krapkowice funkcjonuje siedem szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Krapkowice i jedna stowarzyszeniowa szkoła podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Steblów.  

Tabela 26 . Liczba uczniów i oddziałów w gminnych placówkach szkolnych w gminie Krapkowice 

Lp. Jednostka - nazwa 
Rok 

szkolny 

Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

1 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  

w Krapkowicach 

Liczba 

uczniów 
440 432 

Liczba 

oddziałów 
22 21 

2 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4  

w Krapkowicach w ZSP  Nr 4 w Krapkowicach 

Liczba 

uczniów 
282 298 

Liczba 

oddziałów 
15 16 

3 
Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 

w Krapkowicach 

Liczba 

uczniów 
383 371 

Liczba 

oddziałów 
18 18 

    Razem 1105 1101 

    Razem 55 55 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Kórnicy w ZSP w Kórnicy 

Liczba 

uczniów 
94 100 

Liczba 

oddziałów 
8 8 
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5 
Publiczna Szkoła Podstawowa  w Rogowie Op. 

w ZSP Nr 3 w Rogowie Op. (Kl. I-IV) 

Liczba 

uczniów 
48 58 

Liczba 

oddziałów 
4 4 

6 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce G. 

  w ZSP Nr 3 w Rogowie Op. (Kl. V-VIII) 

Liczba 

uczniów 
75 69 

Liczba 

oddziałów 
4 4 

7 Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach 

Liczba 

uczniów 
126 122 

Liczba 

oddziałów 
9 9 

    Razem 343 349 

    Razem 25 25 

  Razem: Liczba uczniów   1448 1450 

  Razem: Liczba oddziałów   80 80 

Źródło: System Informacji Oświatowej-  stan na dzień 30.09.2019 r. oraz na dzień 30.09.2020 r. 

Tabela 27 Liczba uczniów i oddziałów w Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole Podstawowej 

Lp. Jednostka - nazwa Rok szkolny 
Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

1 
Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Steblowie 

Liczba uczniów 72 79 

Liczba oddziałów 8 8 

Źródło: System Informacji Oświatowej-  stan na dzień 30.09.2019 r. oraz na dzień 30.09.2020 r. 

Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna 

Tabela 28 Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych w gminie Krapkowice 

Lp. Jednostka - nazwa Rok szkolny 
Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

1 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 1                     w 

Krapkowicach 

Liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych 
50 45 

Liczba nauczycieli 

niepełnozatrudnionych 
4 5 

Liczba etatów wg umowy 51,06 48,12 

2 

Zespół Szkolno- Przedszkolny 

Nr 4                    w 

Krapkowicach 

Liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych 
29 32 

Liczba nauczycieli 

niepełnozatrudnionych 
14 9 

Liczba etatów wg umowy 36,12 35,79 

3 

Publiczna Sportowa Szkoła 

Podstawowa Nr 5   

w  Krapkowicach 

Liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych 
40 40 

Liczba nauczycieli 

niepełnozatrudnionych 
4 4 

Liczba etatów wg umowy 42,29 42,11 

4 
Zespół Szkolno -Przedszkolny                              

w Kórnicy  

Liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych 
16 14 

Liczba nauczycieli 

niepełnozatrudnionych 
4 3 

Liczba etatów wg umowy 18,15 15,37 

5 
Zespół Szkolno - Przedszkolny 

Nr 3 w Rogowie Op.  
Liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych 
17 16 
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Liczba nauczycieli 

niepełnozatrudnionych 
15 15 

Liczba etatów wg umowy 22,53 21,09 

6 
Publiczna Szkoła Podstawowa                                            

w Żywocicach 

Liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych 
10 10 

Liczba nauczycieli 

niepełnozatrudnionych 
12 11 

Liczba etatów wg umowy 14,76 14,27 

7 
Przedszkole Publiczne Nr 1                                    

w Krapkowicach 

Liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych 
10 7 

Liczba nauczycieli 

niepełnozatrudnionych 
7 4 

Liczba etatów wg umowy 7,46 7,43 

8 

Przedszkole Publiczne Nr 2                                                 

z Oddz. Integracyjnymi                                    

w Krapkowicach 

Liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych 
19 22 

Liczba nauczycieli 

niepełnozatrudnionych 
1 4 

Liczba etatów wg umowy 19,07 22,20 

9 
Przedszkole Publiczne Nr 6                                    

w Krapkowicach 

Liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych 
9 11 

Liczba nauczycieli 

niepełnozatrudnionych 
2 1 

Liczba etatów wg umowy 9,26 11,09 

10 
Przedszkole Publiczne Nr 8                                    

w Krapkowicach 

Liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych 
10 10 

Liczba nauczycieli 

niepełnozatrudnionych 
2 3 

Liczba etatów wg umowy 10,32 10,36 

11 
Przedszkole Publiczne                                   

w Żywocicach 

Liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych 
7 5 

Liczba nauczycieli 

niepełnozatrudnionych 
3 2 

Liczba etatów wg umowy 7,71 5,75 

  Razem:  
Liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych 
217 212 

  Razem:  
Liczba nauczycieli 

niepełnozatrudnionych 
68 61 

  Razem:  Liczba etatów wg umowy* 238,73 233,58 

Źródło: System Informacji Oświatowej -  stan na dzień 30.09.2019 r. oraz na dzień 30.09.2020 r. 

Liczba etatów wg umowy* - W sprawozdaniu SIO ujęci są wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

na umowach, łącznie z nauczycielami przebywającymi na urlopach: macierzyńskim,  

dla poratowania zdrowia itp. 

Tabela 29 Zatrudnienie nauczycieli w Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole Podstawowej w Steblowie 

Lp. Jednostka - nazwa Rok szkolny 
Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

1 

Stowarzyszeniowa 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Steblowie 

Liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych 
3 6 

Liczba nauczycieli 

niepełnozatrudnionych 
12 9 

Liczba etatów wg umowy 10,92 11,17 
Źródło: Informacja dyrektora Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie 
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Tabela 30 Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych 

Lp. Jednostka - nazwa 
Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

1 PSP Nr 1 w Krapkowicach 22,50 21,00 

2 ZSP Nr 4 w Krapkowicach              15,55 14,50 

3 PSSP Nr 5 w Krapkowicach 13,00 12,51 

4 ZSP w Kórnicy 7,97 7,88 

5 ZSP Nr 3 w Rogowie Op. 11,67 12,05 

6 PSP w Żywocicach 6,70 6,70 

7 Przedszkole Publiczne Nr 1  w Krapkowicach 8,25 8,13 

8 Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi 
12,53 

 

14,25 

 

9 Przedszkole Publiczne Nr 6  10,00 10,00 

10 Przedszkole Publiczne Nr 8 9,50 9,50 

11 Przedszkole Publiczne w Żywocicach  6,25 7,00 

 Razem: Liczba etatów wg umowy 123,92 123,52 

Źródło: Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli – stan na dzień 30.09.2019 r. oraz na dzień 30.09.2020 r. 

Tabela 31 Zatrudnienie pracowników w Gminnym Centrum Usług Wspólnych 

Lp. Jednostka - nazwa Rok szkolny 2019/2020. Rok szkolny 2020/2021 

1 
Gminne Centrum Usług 

Wspólnych w Krapkowicach 14  15  
Źródło: Informacja dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach  

Tabela 32 Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole 

Podstawowej w Steblowie 

Lp. Jednostka - nazwa Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

1 

Stowarzyszeniowa Publiczna 

Szkoła Podstawowa w 

Steblowie 

1,75 
+ usługa firmy sprzątającej  

1,75 
+ usługa firmy sprzątającej  

Źródło: Informacja dyrektora Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole Podstawowej w Steblowie 

Baza lokalowa 

Tabela 33 Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2019/2020 

Jednostka oświatowa 

Pomieszczenia  (ilość) 

Sale lekcyjne/ 

sale  
w przedszkolu 

Pracownie 
Biblio- 

teki 

Sale / 

hale  

gimna-

styczne 

Świet-

lice 

Kuchnie/ 

Stołówki kompu-

terowe 

chemi-

czne 

PSP Nr 1 Krapkowice 
(ul. Szkolna) 

16 2 0 1 1 1 1 

PSP Nr 1 Krapkowice 
(ul. Kwiatowa) 

14 1 1 1 2 1 1 

PSSP Nr 5 Krapkowice 21 2 1 1 1 1 1 

ZSP Nr 4  Krapkowice  
13 + 3 sale  

w przedszkolu 
1 1 1 1 1 1 

ZSP Nr 3 Rogów Op.  
9 + 3 sale  

w przedszkolu 
2 1 2 2 0 2 

ZSP Kórnica    
8 + 2 sale  

w przedszkolu 
1 1 1 1 0 1 

PSP Żywocice 6 1 1 1 1 1 1 

SPSP Steblów 8 1 0 1 1 1 1  

Razem szkoły 103 11 6 9 10 6 9 
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PP Nr 1 Krapkowice  
z oddziałem w Steblowie 

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 oddziałem w Żużeli 
4 0 0 0 0 0 1 

Razem przedszkola  25 0 0 0 0 0 6 

Razem placówki  128 11 6 9 10 6 15 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dyrektorów placówek oświatowych 

 

 

Tabela 34 Urządzenia rekreacyjno-sportowe 

Jednostka oświatowa Rodzaj obiektu 
Liczba 

obiektów 

PSP Nr 1  

w Krapkowicach 

Wielofunkcyjny nowoczesny kompleks sportowy  

 składający się z różnych boisk: do piłki nożnej, do piłki ręcznej i 

siatkówki oraz boiska do koszykówki (ul. Kwiatowa) 
1 

Boisko szkolne (ul. Szkolna) 1 

Bieżnia (ul. Szkolna) 1 
Skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą 

(ul. Szkolna) 
1 

Plac zabaw (ul. Szkolna) 1 

ZSP Nr 4  

w Krapkowicach 

Wielofunkcyjny nowoczesny kompleks sportowy 

składający boisk: do koszykówki, do piłki ręcznej oraz siatkówki, 

bieżnie lekkoatletyczne oraz skocznia do skoku w dal. 
1 

Plac zabaw 2 

PSSP Nr 5 

w Krapkowicach 

Wielofunkcyjny nowoczesny kompleks sportowy składający  się 

z boisk: do koszykówki i do piłki nożnej. 
1 

Plac zabaw 1 

ZSP  

w Kórnicy 

Boisko do gry w piłkę nożną 1 

Boisko do gry w piłkę koszykową 1 

Skocznia do skoku w dal 1 

Plac zabaw 1 

ZSP Nr 3 

w Rogowie Opolskim 

Boisko do gry w piłkę nożną 1 

Boisko do gry w piłkę koszykową 1 

Plac zabaw 3 

PSP  

w Żywocicach 
Boisko uniwersalne 1 

SPSP  

w Steblowie 

Boisko uniwersalne 1 

Boisko do gry w piłkę koszykową 1 

Bieżnia 1 

Skocznia do skoku w dal 1 

Plac zabaw 1 
PP 1 w Krapkowicach 

z oddziałem w Steblowie 

Plac zabaw 

 
2 

PP 2 

w Krapkowicach 
Plac zabaw 1 

PP 6 

w Krapkowicach 
Plac zabaw 1 
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PP 8 

w Krapkowicach 
Plac zabaw 1 

PP w Żywocicach 

z oddziałem w Żużeli 
Plac zabaw 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dyrektorów placówek oświatowych   

Osiągnięcia uczniów 

W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 bez ostatnich 

dzwonków i uroczystych akademii. To zakończenie roku było zupełnie inne niż w latach poprzednich. 

Uczniowie odebrali świadectwa w klasowych gronach, z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. Dyrektorzy szkół wręczyli najlepszym uczniom w imieniu Burmistrza Krapkowic listy 

gratulacyjne oraz bony podarunkowe dla laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych oraz uczniom z najwyższymi wynikami w nauce i najlepszym sportowcom, którzy 

zdobyli złote i srebrne medale w finałach wojewódzkich zawodów sportowych w roku szkolnym 

2019/2020.   

Osiągniecia szkół w konkursach przedmiotowych  oraz osiągnięcia w nauce: 

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa  Nr 5 w Krapkowicach: 

− Wysoka średnia ocen - 15 uczniów 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1w Krapkowicach: 

− Finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego - 1 uczeń 

− Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego - 1 uczeń 

− Finalista Wojewódzkiego Konkursu Niemieckiego - 1 uczeń 

− Wysoka średnia ocen - 33 uczniów 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach: 

− Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego – 1 uczeń 

− Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego – 1 uczeń 

− Wysoka średnia ocen - 19 uczniów 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy: 

− Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego – 1 uczeń 

− Wysoka średnia ocen - 4 uczniów 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie Opolskim: 

− Wysoka średnia ocen - 8 uczniów 
Publiczna Szkoła Podstawowa w  Żywocicach: 

− Finalista Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego – 1 uczeń 

− Wysoka średnia ocen - 5 uczniów 
Stowarzyszeniowa  Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie: 

− Wysoka średnia ocen - 6 uczniów 
 

Najlepsze wyniki sportowe w roku szkolnym 2019/2020 

Finały wojewódzkie 

PSP N r 1 w Krapkowicach 

− 1 miejsce - gry i zabawy chłopców „Mały Olimpijczyk”  ( Igrzyska Dzieci ) 

− 2 miejsce - gry i zabawy dziewczyn „Mały Olimpijczyk”  ( Igrzyska Dzieci ) 

PSSP Nr 5 w Krapkowicach 

− 2 miejsce – halowa piłka nożna chłopców ( Igrzyska Dzieci ) 

W roku szkolnym 2019/2020 Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach  

w kategorii „Igrzysk dzieci kl.VI i dzieci młodszych” zajęła 3 miejsce we współzawodnictwie 

sportowym szkół.  
 

 

 



79 
 

Koszty kształcenia 

 

Tabela 35 Koszt kształcenia ucznia w Gminie Krapkowice w roku 2020 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych  za rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

Wpłaty z 

OPS za 

wyżywienie

Wpłaty 

rodziców                             

za 

wyżywienie

Opłata stała 

za 

przedszkole

Razem  

(kol.3+4+5)

Stan                 

31-03-

2020

Stan                            

30-09-

2020

Liczba 

średnio- 

roczna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PSP Nr 1 Krapkowice 6 789 570 6 965 76 477 0 83 442 218 914 6 925 042 437 432 435 15 920

PSSP Nr 5 Krapkowice 5 044 804 5 100 62 667 0 67 767 190 732 5 167 769 383 371 379 13 635

ZSP Nr 4  Krapkowice 3 963 829 1 810 100 231 9 151 111 192 181 170 4 033 807 354 373 360 11 205

w tym:  PSP 3 287 469 1 110 58 451 0 59 561 143 426 3 371 334 279 298 285 11 829

                      PP 676 360 700 41 780 9 151 51 631 37 744 662 473 75 75 75 8 833

ZSP Nr 3 Rogów Op. 2 652 234 1 612 43 327 6 839 51 778 98 134 2 698 589 196 192 195 13 839

w tym:   PSP 1 983 432 571 4 319 0 4 890 63 410 2 041 952 125 127 126 16 206

PP 668 802 1 041 39 008 6 839 46 888 34 724 656 639 71 65 69 9 517

ZSP Kórnica 2 001 657 1 653 27 600 1 223 30 476 73 978 2 045 158 145 150 147 13 913

w tym:   PSP 1 640 830 735 13 177 0 13 912 48 312 1 675 231 94 100 96 17 450

                   PP 360 827 918 14 423 1 223 16 564 25 163 369 426 51 50 50 7 389

PSP Żywocice 1 867 984 1 089 18 864 0 19 953 62 906 1 910 938 127 122 125 15 288

Razem szkoły i 

zespoły 
22 320 078 18 229 329 166 17 213 364 608 825 834 22 781 303 1 642 1 640 1 641 13 883

SPSP Steblów 1 196 633 0 0 0 0 0 1 196 633 72 79 74 20 994

Razem szkoły 

stowarzyszeniowe
1 196 633 0 0 0 0 0 1 196 633 72 79 74 20 994

PP Nr 1 Krapkowice 1 089 629 2 370 49 174 11 663 63 207 49 822 1 076 244 100 96 99 10 871

PP Nr 2 Krapkowice 2 181 550 940 71 966 31 352 104 258 78 004 2 155 296 155 155 155 13 905

PP Nr 6 Krapkowice 1 513 335 602 64 265 23 101 87 968 61 900 1 487 267 124 121 123 12 092

PP Nr 8 Krapkowice 1 279 006 2 460 66 133 20 001 88 594 62 403 1 252 815 124 123 124 10 103

PP Żywocice 897 289 1 526 35 469 7 398 44 393 35 228 888 123 73 65 70 12 687

Razem przedszkola 6 960 809 7 898 287 007 93 515 388 420 287 356 6 859 745 576 560 571 12 014

Razem placówki 30 477 520 26 127 616 173 110 728 753 028 1 113 190 30 837 681 2 290 2 279 2 286 13 490

Dowozy uczniów 497 589 503,25

Ogółem wydatki 31 335 270
obsługa 

finansowa  

na 1 ucznia 

Roczny 

koszt                   

w przel. na                                    

1 ucznia    

(w zł)                                              

(kol. 8 / 11)

Placówki oświatowe

Wydatk i 

bieżące wg 

sprawozdań RB-

28S za rok  2020                  

(bez wydatków 

majątkowych)   

(w zł)

Zwrot kosztów wg rocznego sprawozdania                                                       

RB-27S za 2020 rok  (w zł) Obsługa  

finansowa 

szkół i 

przedszkoli 

(w zł)

Koszty z 

budżetu                            

wg rocznego 

sprawozdania 

RB 28-S                    

za 2020 rok  

(w zł)             

(kol.2-6+7)

Liczba uczniów wg SIO 
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Tabela 36 Zestawienie kosztów utrzymania szkół  i przedszkoli w roku 2020 w porównaniu 

 z przyznaną subwencją oświatową i dotacją przedszkolną 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za rok 2020, metryczki subwencji oświatowej dla Gminy 

Krapkowice na rok 2020, pisma o dodatkowej subwencji oświatowej na rok 2020 i decyzji o wysokości dotacji przedszkolnej 

na rok 2020. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

PSP Nr 1  Krapkowice 435 6 925 042 0 3 761 439 3 163 603

PSSP Nr 5  Krapkowice 379 5 167 769 0 3 184 331 1 983 438

ZSP Nr 4  Krapkowice 360 4 033 807 74 598 2 229 906 1 729 303

ZSP Nr 3 Rogów Op. 195 2 698 589 65 991 2 105 525 527 073

ZSP Kórnica 147 2 045 158 51 645 1 602 163 391 350

PSP Żywocice 125 1 910 938 0 1 798 051 112 887

SPSP Steblów 74 1 196 633 0 1 156 000 40 633

PP Nr 1 Krapkowice 99 1 076 244 106 159 90 745 879 340

PP Nr 2 Krapkowice 155 2 155 296 156 369 972 967 1 025 960

PP Nr 6 Krapkowice 123 1 487 267 129 112 149 729 1 208 426

PP Nr 8 Krapkowice 124 1 252 815 129 112 140 654 983 049

PP Żywocice 70 888 123 74 598 87 115 726 410

Razem placówki 2 286 30 837 681 787 584 17 278 625 12 771 472

Stażyści x 0 x 7 623 x

Zadania pozaszkolne x 0 x 9 195 x

Dowozy uczniów x 497 589 x 0 x

Razem 2 286 31 335 270 787 584 17 295 443 13 252 243

Dodatkowa subwencja 
(dofinansowanie do 500 zł 

na sprzęt dla nauczycieli)

x x x 84 500 x

Ogółem: 2 286 31 335 270 787 584 17 379 943 13 167 743

Placówki oświatowe

Średnioroczna 

liczba uczniów 

szkół i 

przedszkoli 

Ogółem wydatki 

bieżące w 2020 r.       
(w tym: koszty obsługi 

księgowej - bez 

dowozów, wpłat za 

wyżywienie i opłaty 

stałej za przedszkole)       

(w zł)

Wysokość 

dotacji 

przedszkolnej 

w 2020 r.                      

(w zł)

Wysokość 

subwencji 

oświatowej                               

w 2020 r.            

(w zł)

Różnica kosztów:              

wydatki 2020 

minus kwota 

subwencji i 

kwota dotacji 

przedszkolnej    

(w zł)                                

(kol. 3-4-5)
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Realizacja dotacji na zadania oświatowe i opiekuńcze w 2020 roku. 

Wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 

W 2020 r. wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki 

szkolne) wyniosły 130 035,00 zł.  Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego 

w Opolu w wysokości 99 805,00 zł stanowiła 77 % poniesionych kosztów. Z budżetu Gminy 

Krapkowice na stypendia i zasiłki szkolne przeznaczono kwotę 30 230,00 zł.  

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 

szkolne dochód na osobę w jego rodzinie nie mógł przekraczać miesięcznie kwoty netto  

528,00 zł. 

W 2020 r. 171 uczniów ubiegało się o przyznanie stypendium szkolnego, 98 uczniów  

w I półroczu i 73 uczniów w II półroczu. Stypendium szkolne przyznano 156 uczniom. Wydano 

15 decyzji odmownych ze względu na dochody w rodzinie przekraczające kwotę kryterium 

dochodowego uprawniającą do przyznania stypendium szkolnego.  

Zasiłki szkolne 

W 2020 r. 11 uczniów ubiegało się 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  jest niezdolna do świadczenia pracy przez okres co najmniej miesiąca, utrata 

mienia przez rodzinę ucznia wskutek pożaru, powodzi, klęski żywiołowej, kradzieży. W 2020 

roku przyznano 11 zasiłków szkolnych. 
  

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna”  

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym  

w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1227) zrealizowano w roku 2020 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym - „Wyprawka szkolna”. W ramach 

programu zrealizowano: 

1) zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia 

ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych dla: 

− uczniów słabowidzących i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających 

w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia; 

− uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do 

klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego i klasy III dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonego w czteroletnim liceum 

ogólnokształcącym; 

− uczniów słabowidzących oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku 

szkolnym 2020/2021 do klas I i II pięcioletniego technikum;  
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− uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do 

klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim 

technikum;  

− uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy; 

2) zakup podręczników do kształcenia w zawodach dla: 

− uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do 

klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim 

technikum;  

3) zakup materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego dla: 

− uczniów słabowidzących i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających 

w roku szkolnym 2020/2021 do klas I i II branżowej szkoły I stopnia. 

W gminie Krapkowice z pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych skorzystało 18 uczniów szkół ponadpodstawowych. Łączny koszt 

dofinansowania wyniósł 4 057,53 zł. Środki finansowe na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych dla uczniów pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 roku 

w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 479) szkoły prowadzone 

przez Gminę Krapkowice otrzymały środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 177 320,36 zł. 

W roku szkolnym 2020/2021 dotacja celowa przeznaczona została na: 

− zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, IV i VII szkół 

podstawowych; 

− zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas II, III, V, VI, VIII 

szkół podstawowych w związku ze zwiększoną liczbą uczniów i oddziałów klas; 

− zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.  

W gminie Krapkowice 1532 uczniów skorzystało z darmowych podręczników, materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Koszt udokumentowanych wydatków 

poniesionych 

w 2020 r. ze środków dotacji celowej na zapewnienie wyposażenia szkół podstawowych  

w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wyniósł 174 061,54 zł. 

Dofinansowanie doposażenia szkół podstawowych z rezerwy części oświatowej subwencji 

Gmina Krapkowice pozyskała z budżetu państwa dodatkowe środki finansowe w wysokości  

132 169,00 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 z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, chemii 

i fizyki w wysokości 75 000,00 zł, 

− w roku 2020 dofinansowaniem została objęta Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy;  

2) na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli  

w wysokości 57 169,00 zł. 
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Dofinansowanie doposażenia bibliotek szkolnych 

Gmina Krapkowice pozyskała środki finansowe na realizację Priorytetu 3 „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów 

prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań 

uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek szkolnych. 

W ramach środków zakupiono 2 217 książek (w tym audiobooków) do 7 bibliotek szkolnych. 

Wśród zakupionych książek znalazły się najbardziej poszukiwane przez uczniów pozycje, 

lektury, nowości wydawnicze oraz książki uwzględniające potrzeby uczniów 

niepełnosprawnych. Zrealizowano, w ramach programu, 65 projektów promując 

i wspierających czytelnictwo u dzieci i młodzieży. Umożliwiono uczniom wypożyczanie 

książek na okres wakacji letnich i ferii zimowych. Ze względu na panującą pandemię 

koronawirusa COVID-19 oraz wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu szkół realizacja 

programu odbywała się głównie zdalnie. 

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 48 100,00 zł.  

Wykorzystano w całości 80% przyznanej dotacji celowej w kwocie 38 480,00 zł oraz 20% 

wkładu własnego gminy w kwocie 9 620,00 zł. 

Zakup sprzętu dla uczniów szkół podstawowych do nauki zdalnej 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Krapkowice 

pozyskała środki finansowe na realizację projektów, których celem był zakup sprzętu 

komputerowego, przeznaczonego do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych  

– w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.   

Na realizację pierwszego projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej” gmina otrzymała grant w wysokości 70 000 zł, który wykorzystała na zakup  

28  laptopów z oprogramowaniem i 1 tablet.  

Na realizację drugiego projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej” gmina otrzymała grant w wysokości 55 000 zł, za który zakupiła 22 laptopy  

z oprogramowaniem i 1 tablet.  

Dodatkowo Gmina Krapkowice zakupiła ze środków własnych 2 laptopy i 29 tabletów dla 

uczniów.  

Łącznie do szkół przekazano 52 laptopy i 31 tabletów o wartości 159 102,39 zł. 

Bezpłatny dostęp do Internetu i pakiet multimedialny dla szkół podstawowych na 

terenach wiejskich 

W ramach ustawowego programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), którego celem jest 

umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, trzy szkoły podstawowe wiejskie (w tym szkoła 

stowarzyszeniowa) otrzymały dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. 

Dodatkowo każda szkoła otrzymała tzw. „pakiet multimedialny” o wartości 24 261,75 zł, 

składający się z 25 szt. tabletów, klawiatur, oprogramowania, karty sim, ładowarek, rysików  

i logotypów.    

Dofinansowanie zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu dla 

nauczycieli z dodatkowej subwencji oświatowej 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z przepisami 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2047) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

i nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału 
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części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020, 

Gmina Krapkowice otrzymała dodatkowe środki w wysokości 84 500,00 zł na jednorazowe 

dofinansowanie nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych zakupu sprzętu, 

oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu, przydatnych w prowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć. Kwota jednorazowego dofinansowania dla każdego nauczyciela nie mogła 

przekroczyć 500 zł.  

Liczba uprawnionych nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu Gminy Krapkowice 

wynosiła 169, z czego z dofinansowania skorzystało 149 nauczycieli.   

Dodatkowy sprzęt dla nauczycieli szkół podstawowych współfinansowany ze środków 

unijnych 

W ramach projektu „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia 

w szkołach Aglomeracji Opolskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym realizatorem jest 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji wszystkie szkoły podstawowe w gminie 

Krapkowice otrzymały dla nauczycieli: 

− 50 laptopów o łącznej wartości 124 138,00 zł  

Środki ochrony dla gminnych placówek oświatowych w okresie pandemii COVID-19 

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19, na podstawie uzgodnień 

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, Gmina Krapkowice otrzymała następujące środki ochrony dla placówek 

oświatowych: 

a) w okresie od 30 kwietnia do 26 maja 2020 r.   

− 105 kanistrów z płynami do dezynfekcji rąk i powierzchni o poj.5 l, 

b) w okresie od 28 sierpnia do 9 września 2020 r.   

− 24 termometry bezdotykowe, 

− 459 kanistrów z płynami do dezynfekcji rąk i powierzchni o poj.5 l, 

− 18 350 maseczek jednorazowych 3-warstwowych. 

Dofinansowanie kosztów przygotowania do wykonywania określonej pracy i nauki 

zawodu 

Na realizację zadania związanego z refundacją kosztów kształcenia pracowników 

młodocianych Gmina Krapkowice otrzymuje od Wojewody Opolskiego środki pochodzące 

z Funduszu Pracy. W 2020 r. gmina przekazała na ten cel środki finansowe w wysokości 226 

021,08 zł. Wnioski do Burmistrza Krapkowic składają pracodawcy, którzy prowadzą naukę 

zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Krapkowice.  

W 2020 roku zwrócono koszty za naukę zawodu 19 uczniów dla 21 pracodawców.  Kwota 

dofinansowania uzależniona była od okresu trwania praktycznej nauki zawodu.  Zgodnie 

z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1148 

z późn. zm.) za okres kształcenia wynoszący pełne 36 miesięcy pracodawca otrzymał kwotę 

8 081,00 zł na jednego ucznia, natomiast gdy okres kształcenia jest krótszy, kwotę 

dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.  

Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie Krapkowice. 

W 2020 r. w Gminie Krapkowice funkcjonowały trzy żłobki, dysponujące następującą liczbą 

miejsc: 

1) Żłobek „Świat do 3 lat” Anna Gawinek, oś. Sady 1 w Krapkowicach zapewnia 30 miejsc 

opieki, 
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2) Żłobek „Bajkowa Kraina”, ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach prowadzony przez NZOZ 

„Vena” S.C. Usługi Pielęgniarskie w Krapkowicach dysponuje 58 miejscami opieki, 

3) Żłobek „Kraina Skrzatów” w Krapkowicach: 

− w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. mieszczący się w Krapkowicach przy 

ul. Szkolnej 10 w Krapkowicach zapewniał 30 miejsc opieki,  

− w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. mieszczący się w Krapkowicach przy 

ul. Opolskiej 79 w Krapkowicach dysponował 56 miejscami opieki. 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 75) 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, z późn.zm.) podmioty prowadzące żłobki 

otrzymały z budżetu Gminy Krapkowice dotację celową w wysokości 450,00 zł miesięcznie na 

każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice. Łącznie w 2020 r. Gmina 

Krapkowice przekazała do żłobków na dzieci krapkowickie kwotę 538 200,00 zł. 

Porozumienia międzygminne w sprawie refundowania kosztów pobytu dzieci w żłobkach 

W 2020 r. Gmina Krapkowice podpisała porozumienia międzygminne z następującymi 

gminami: Gogolin, Strzeleczki, Reńska Wieś. Tarnów Opolski i Opole w sprawie refundowania 

kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na obszarze tych gmin w krapkowickich żłobkach. 

Dzięki zawartym porozumieniom instytucje żłobkowe w Krapkowicach otrzymały kwotę 

107 500,00 zł na dzieci będące mieszkańcami gmin, z którymi podpisano porozumienia. 

Z gminą Gogolin i Miastem Opole zawarto również porozumienie w sprawie refundowania 

kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Krapkowice w żłobkach 

mieszczących się w Gogolinie i w Opolu. Łącznie w 2020 r. Gmina Krapkowice wydatkowała 

na ten cel kwotę 22 050,00 zł. 

Zestawienie remontów i inwestycji przeprowadzonych w placówkach oświatowych  

Tabela 37 Remonty wykonane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice 

w 2020 roku 

Nazwa placówki 

oświatowej 
Zakres wykonanych prac remontowych 

Kwota wydatkowana                           

ze środków remontowych (w zł) 

PSP Nr 1                               

w Krapkowicach 

Budynek szkoły w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 3   

Malowanie dwóch sal lekcyjnych    5 977,23 

Malowanie pomieszczenia świetlicy szkolnej  5 190,60 

Modernizacja skrzydeł drzwiowych w salach lekcyjnych   3 397,50 

Naprawa dachu nad łącznikiem pomiędzy szkołą i salą 

gimnastyczną 
10 455,00 

Naprawa dachu nad świetlicą szkolną  1 193,10 

Budynek szkoły w Krapkowicach przy ul. Kwiatowej 7   

Wzmocnienie tynków w szatni przy hali sportowej 3 382,50 

Razem wydatki remontowe 29 595,93 

ZSP Nr 4                          

w Krapkowicach 

Wyburzenie ścianek działowych w kuchni, kafelkowanie 

(uzupełnienie brakujących kafelek), malowanie kuchni 
557,59 

Zakup farb do malowania pomieszczeń magazynowych 

kuchni w piwnicy oraz do sali lekcyjnej 
406,54 

Montaż grzejników oraz zaworów w kuchni i w 

pomieszczeniu intendenta 
593,00 

Razem wydatki remontowe 1 557,13 
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PSSP                                              

Nr 5                                              

w Krapkowicach 

Remont dachu nad szatnią przy sali gimnastycznej 28 821,00 

Malowanie sal lekcyjnych i lamperii w sali gimnastycznej 2 540,60 

Remont zaplecza i pokoju nauczycielskiego dla 

nauczycieli wychowania fizycznego - rozpoczęcie prac 

remontowych w 2020 r. 

1 462,30 

Konserwacja boiska szkolnego 5 682,60 

Bieżące naprawy i konserwacje  3 073,48 

Razem wydatki remontowe  41 579,98 
  

Nazwa placówki 

oświatowej 
Zakres wykonanych prac remontowych 

Kwota wydatkowana                           

ze środków remontowych w zł 

PSP  

w Żywocicach 

Malowanie sali lekcyjnej 3 683,55 

Naprawa telewizora szkolnego - naprawa układu 

zasilania i sterowania  
290,00 

Razem wydatki remontowe 3 973,55 

ZSP                       

w Kórnicy 

Naprawa placu zabaw  4 004,30 

Naprawa urządzeń na placu zabaw 1 604,49 

Konserwacja ksera 495,69 

Razem wydatki remontowe 6 104,48 

ZSP Nr 3                               

w Rogowie 

Opolskim 

Budynek w Rogowie Opolskim przy ul. Chrobrego 15:   

Malowanie biblioteki oraz wykonanie prac 

elektrycznych  (w tym min.: wymiana lamp na 

korytarzu, wykonanie instalacji elektrycznej) 

4 390,00 

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz urządzeń 

sanitarnych w toalecie uczniów 
4 184,81 

Adaptacja części korytarza na pokój nauczycielski  8 400,00 

Remont instalacji centralnego ogrzewania 4 920,00 

Naprawa urządzeń na placu zabaw  500,00 

Naprawa dachu nad budynkiem szkoły 2 200,00 

Bieżące naprawy i konserwacje  1 759,60 

Budynek w Dąbrówce Górnej przy ul. Opolskiej 64:   

Naprawa dachu nad budynkiem szkolnym 3 000,00 

Bieżące naprawy i konserwacje  1 720,43 

Budynek w Gwoździcach przy ul. Opolskiej 32:   

Wymiana wykładziny  6 789,60 

Wykonanie robót elektrycznych  1 053,50 

Bieżące naprawy i konserwacje  1 923,96 

Razem wydatki remontowe 40 841,90 
Nazwa placówki 

oświatowej 
Zakres wykonanych prac remontowych 

Kwota wydatkowana                           

ze środków remontowych w zł 

PP Nr 1               

w Krapkowicach 

Naprawa i montaż stolików przedszkolnych 580,00 

Bieżące naprawy i konserwacje  2 160,00 

Razem wydatki remontowe 2 740,00 

PP Nr 2                              

z Oddziałami 

Integrac.                          

w Krapkowicach 

Remont pomieszczenia na parterze w budynku przedszkola - 

utworzenie sali do zajęć integracji sensorycznej 
10 670,00 

Bieżące naprawy i konserwacje  1 931,10 

Razem wydatki remontowe 12 601,10 

PP Nr 6                             

w Krapkowicach 

Naprawa urządzeń na placu zabaw 3 321,00 

Cyklinowanie i lakierownie parkietu w sali przedszkolnej 6 200,00 

Naprawa dźwigu towarowego 29 397,00 

Konserwacja dźwigu 1 706,84 

Razem wydatki remontowe 40 624,84 
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PP Nr 8                             

w Krapkowicach 

Usunięcie awarii oświetlenia oraz wymiana lamp w 

salach zabaw, na korytarzach i w kancelarii 
3 500,00 

Bieżące naprawy i konserwacje  350,00 

Razem wydatki remontowe 3 850,00 

PP                                    

w Żywocicach 

Malowanie, tynkowanie sali wynajmowanej przez Związek 

Kobiet Śląskich w budynku Przedszkola w  Żywocicach 
6 115,00 

Zakup i montaż zbiornika wyrównawczego przy piecu 

centralnego ogrzewania w Żużeli 
1 230,00 

Bieżące naprawy i konserwacje  88,40 

Razem wydatki remontowe 7 433,40 

Ogółem: 190 902,31 
Źródło: Opracowanie własne UMiG 

Inwestycje zrealizowane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Krapkowice w 2020 r. 

Tabela 38 Inwestycje zrealizowane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice 

w 2020 r. 

Lp. 

Nazwa                               

placówki 

oświatowej 

Wydatki inwestycyjne Kwota w zł 

1. 
PSP Nr 1                              

w Krapkowicach  

Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego  

w kuchni szkolnej w budynku  przy ul. Kwiatowej 7 
14 211,69 

    Razem 14 211,69 

2. 
ZSP Nr 4                                 

w Krapkowicach 

Wykonanie i montaż podestu balkonowego wraz  

z balustradą przy kuchni, geodezyjny pomiar powykonawczy 

zewnętrznych schodów do kuchni 

4 182,00 

Wykonanie posadzki w kuchni 5 679,99 

Wykonanie projektu instalacyjno - sanitarnego  

w związku z instalacją gazu (kuchnia i kotłownia) 
29 520,00 

    Razem 39 381,99 

3. 
ZSP                         

w Kórnicy 

Remont kotłowni - remont instalacji kotłowni na opał stały. 

Demontaż starego kotła i starego rurociągu  

oraz montaż i uruchomienie nowego kotła centralnego 

ogrzewania 

26 417,67 

    Razem 26 417,67 

4. 
PP Nr 1                                         

w Krapkowicach 
Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania                                                 

wraz ze zmiękczaczem do wody 
5 770,11 

    Razem 5 770,11 

5. 

PP Nr 2                     

z Oddziałami 

Integracyjnymi                                         

w Krapkowicach 

Roboty budowlano- montażowe polegające na dostosowaniu 

budynku przedszkola do wymogów bezpieczeństwa 

pożarowego  i wymogów ewakuacji                                 wraz z 

nadzorem inwestorskim nad ww. przebudową 

438 184,28 

    Razem 438 184,28 

Ogółem: 523 965,74 
Źródło: Opracowanie własne UMiG 

 

Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadania pomocy społecznej 

w gminie Krapkowice realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach przy 

współudziale Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach, Warsztatu Terapii 
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Zajęciowej w Krapkowicach, wielu instytucji i organizacji pozarządowych. Zadaniem pomocy 

społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie 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. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

Poniżej przedstawiono zadania realizowane przez OPS Krapkowice. 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody 

nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji 

socjalnej. Od dnia 1 października 2018 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód 

nie przekraczający kwoty 701 zł., natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł. 

Zasiłek stały przysługuje: 

1)    pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 

2)    pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie 

są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

W roku 2020 z zasiłku stałego skorzystało 108 osób na łączną kwotę  581 596,00 zł. 

Zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

W roku 2020 z zasiłku okresowego  skorzystało 199 osób na łączną kwotę   

491 715,00 zł. 

Zasiłek celowy - jest to świadczenie fakultatywne przyznawane  na zaspokojenie niezbędnej 

potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, 

leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych 

remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania 

świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości 

wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie 

biletu kredytowanego. Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji 

postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, 

przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie 

jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną. W roku 2020 z zasiłku celowego  skorzystało 341 

osób na łączną kwotę 632 936,00  zł. 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku 

zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może 

nie podlegać zwrotowi. W roku 2020 z zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego skorzystała 1 osoba na łączną kwotę  1 000,00 zł. 
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Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski 

żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu 

i może nie podlegać zwrotowi. Brak realizacji świadczeń. 

Specjalny zasiłek celowy - świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe 

- w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.  W roku 2020 z zasiłku 

celowego specjalnego  skorzystało  77 osób na łączną kwotę  39 233,00 zł. 

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu - świadczenie to może być przyznane w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium 

dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku. Brak realizacji 

świadczeń. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli 

jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego 

miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych 

miejscach do tego przeznaczonych. W roku 2020 z pomocy w formie schronienia  skorzystało 

14 osób na łączną kwotę  110 769,00 zł. 

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, 

odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. 

Przyznawana pomoc realizowana w formie zasiłku celowego. Pomoc doraźna albo okresowa 

w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie 

może go sobie zapewnić. Pomoc tego rodzaju przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki 

w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków. Uwzględniono świadczenia 

przyznane i  zrealizowane na podstawie programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz 

świadczenia przyznane w formie posiłku w ramach zadań własnych zgodnie z Uchwałą Nr 

XI/145/2012  Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012r. (posiłki w ośrodku 

wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach). W roku 2020 z pomocy w formie 

posiłku : 

− zgodnie z programem  „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 200 osób na łączną 

kwotę  109 222,10 zł, 

− posiłek dla innych osób (DDP) skorzystało 188 osób na łączną kwotę 158 160,00 zł. 

 

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem 

zmarłego. W roku 2020 sprawiono 1 pogrzeb na łączną kwotę 3 138,00 zł. 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu 

pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy 

społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby 

kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub 

jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

 W roku 2020 opłacono pobyt w domu pomocy społecznej  dla 61 osób na łączną kwotę  

1 536 675,87 zł. 

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach udzielono w 2020 roku 3580 

świadczeń w formie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego w tym psychologa 136 

porad i prawnika 77 porad. 
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Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. 

Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień 

przyznania wynagrodzenia.  

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga 

przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji 

administracyjnej. W roku 2020 wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby 

na łączną kwotę  5 040,00 zł.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach współpracuje z Krapkowickim Centrum 

Dobroczynności. Współpraca dotyczy m.in. dystrybucji żywności z Banku Żywności. W 2020 

roku pomoc żywnościową otrzymało 740 osób. Krapkowickie Centrum Dobroczynności przez 

ten okres wydało 40852,94 kg żywności. 

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 

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 tzw. 300,00 + na każde uczące się dziecko bez względu na dochód.  

Tabela 39 Wykaz złożonych wniosków 
L.p. Wnioski 2019 

ilość wniosków 

2020 

ilość wniosków 

1.  Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego  654 433 

2.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  87 85 

3.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  145 120 

4.  Zasiłek pielęgnacyjny  147 182 

5.  Specjalny zasiłek opiekuńczy  6 6 

6.  Świadczenie pielęgnacyjne  22 34 

7.  Świadczenie rodzicielskie  53 42 

8.  Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się ciężko 

chorego dziecka – Ustawa za życiem 4 000 zł  

4 4 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Przyczyną spadku złożonych wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego jest 

niezmienne  od wielu lat kryterium dochodowe wynoszące 674,00 zł na osobę w rodzinie 

i 764,00 zł na osobę w rodzinie gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. 

Wykaz kwot wypłaconych świadczeń: 

Zasiłek rodzinny i dodatki: 1 067 319,00 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne: 1 515 334,00 zł 

Świadczenie pielęgnacyjne: 1 403 958,00 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy: 21 080,00 zł 

Zasiłek dla opiekuna: 28 520,00 zł 
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Świadczenie rodzicielskie: 388 295,00 zł 

Świadczenie „Za życiem”: 8 000,00 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 100 000,00 zł 

Fundusz alimentacyjny: 504 259,00 zł 

Dobry start (300+): 657 750,00 zł 

Świadczenie wychowawcze (500+): 18 818 556,00 zł 

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: 

− 88 wezwań dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz 

sporządzenia oświadczenia majątkowego,  

− 68 zawiadomień o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

− 9 informacji o uchyleniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

− 36 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego wysłane do organów 

właściwych dłużników,  

− 6 zawiadomień do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa (po przyznaniu 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych), 

− 28 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,  

− 9 informacji do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika 

alimentacyjnego,   

− 9 zawiadomień o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

− 2 decyzje w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych,  

− 1 decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

− 1 decyzja o uchyleniu w całości decyzji w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego 

za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

− 3 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,  

− 7 wniosków do Centralnej Ewidencji Kierowców,  

− 3 wnioski do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 

kodeksu karnego,  

− 5 wniosków do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,  

− 70 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania 

egzekucyjnego,  

− 95 informacji do komornika sądowego o dokonanych wpłatach przez dłużników 

alimentacyjnych,  

− 2 wnioski do Starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. 

Ponadto, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. tut. OPS zgłosił kolejnych 12 dłużników 

alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczej. Działania podejmowane wobec dłużników 

alimentacyjnych mają na celu zwiększenie ściągalności alimentów.   

Kwota zwrotów od dłużników alimentacyjnych: 286 373,59 zł 
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Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnych: 504 259,00 zł  

W roku 2020 ściągalność alimentów wyniosła 56,790%. Jest to stosunek dokonanych zwrotów 

od dłużników alimentacyjnych do wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. 

Od grudnia 2020 r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego realizuje nowe 

zadania polegające na wydawaniu zaświadczeń do programu Czyste Powietrze. Zaświadczenie 

dotyczy określenia wysokości dochodów rodziny, zatem jego wydanie poprzedzone jest analizą 

dochodów i weryfikacją danych w systemie dziedzinowym. 

W grudniu 2020 r. wpłynęły 4 wnioski o wydanie zaświadczenia, a w  2021 roku (do 17 marca) 

wpłynęło kolejnych 11.  

Świadczenia wychowawcze (500+) 

W roku 2020 nie trwał nabór wniosków, gdyż okres świadczeniowy rozpoczynjący się w 2019 

trwa do maja 2021 r. W 2020 r. wnioski składane były głównie w związku z narodzinami 

dziecka, zmianą miejsca zamieszkania lub w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia 

społecznego. Łącznie w 2020 r. wpłynęło 292 wniosków. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach w szerokim zakresie skierowana jest pomoc 

do najstarszych mieszkańców gminy Krapkowice. Polega ona głównie na świadczeniu 

obligatoryjnego zadania własnego gminy zgodnie art. 50 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej pomocy polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych ( rehabilitacji) w miejscu zamieszkania. W tym celu 

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 16 opiekunek w pełnym wymiarze czasu pracy, które 

świadczą pomoc usługową na terenie gminy Krapkowice. 

Pomoc w formie usług opiekuńczych skierowana do osób samotnych lub posiadających 

rodzinę, która ze względu na odległe miejsce zamieszkania lub pracę zawodową  (i inne 

uwarunkowania) nie jest w stanie zapewnić oczekiwanej pomocy i opieki. Pomoc świadczona 

jest dla osób w podeszłym wieku, schorowanych, niepełnosprawnych, nie umiejących poradzić 

sobie z czynnościami dnia codziennego. Realizowana jest głównie w 4 zakresach: 

1. Zaspokajanie codziennych potrzeb polegające m.in. na: robieniu zakupów, 

przygotowywaniu lub dostarczaniu gorącego posiłku z Domu Dziennego Pobytu 

w Krapkowicach, karmienie, przynoszenie węgla i palenie w piecu, przynoszenie wody. 

2. Opieka higieniczna polegająca m.in. na: myciu, kąpaniu, czesaniu, ubieraniu chorego, 

przesłaniu łóżka, higienie stóp i dłoni, zmiana bielizny chorego, zmiana pampersów, 

pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych. 

3.  Opieka sanitarna polegająca m.in. na wykonywaniu czynności zawiązanych 

 z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach (sprzątanie), pranie, wietrzenie 

pomieszczeń. 

4.  Pielęgnacja polegająca m.in. na: oklepywaniu chorego, zapobieganiu powstawaniu 

odleżyn i odparzeń, realizacji recept, organizacji wizyt lekarskich, czy też badań 

laboratoryjnych, oraz nadzorem nad przyjmowaniem leków, 

Dodatkowo realizowane jest utrzymywanie kontaktów z otoczeniem poprzez wychodzenie 

z podopiecznym na spacery, dostarczanie prasy i książek, zamawianie wizyt duchownych 

i pomoc w dotarciu do placówek sakralnych. 

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. Zadaniem usług opiekuńczych oprócz wyznaczonych 

zakresów jest uruchomienie niekonwencjonalnych form pomocy poprzez: pozyskiwanie ubrań, 
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leków, środków opatrunkowych, mebli oraz zapraszanie do współpracy ludzi dobrej woli do 

nieodpłatnego wykonywania drobnych napraw. 

W roku 2020 pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 151 osobom. Oprócz usług 

opiekuńczych tut. Ośrodek świadczy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 

z zakresu 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. W tym celu Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Krapkowicach zatrudnia 3 fizjoterapeutów. Świadczenie usług 

specjalistycznych skierowane jest głównie do osób chorych, niepełnosprawnych, leżących nie 

mogących z powodu znacznego niedostatku zdrowia dotrzeć do placówek opieki medycznej na 

rehabilitację. Rehabilitanci mają do dyspozycji m.in. ciśnieniomierze, laser, lampę “Bioptron”, 

lampę “Solux”, piłki i wałki do ćwiczeń, przenośne materace, maty ochronne do ćwiczeń, 

przedmioty do stymulacji niepełnosprawnych części organizmu oraz procesów poznawczych. 

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2020 otrzymały  łącznie 42 

osoby, w   tym  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wychodząc naprzeciw 

specyficznym potrzebom osób chorych i niepełnosprawnych realizuje nieobowiązkowe zadanie 

zlecone gminie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skierowane do osób 

z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z zakresu zadań zleconych są wykwalifikowaną kadrą i muszą posiadać specjalistyczne 

przygotowanie i doświadczenie zawodowe. W roku 2020 udzielono pomocy 18 osobom. 

Dział Usług bierze udział w realizacji rządowych programów mających na celu poprawę 

dostępności do usług opiekuńczych dla osób wieku 75+ oraz seniorów którzy ze względu na 

panującą sytuację epidemiologiczną wykazują chęć skorzystania z tej formy wsparcia. 

Program Opieka 75+ jest realizowany przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej  od 2018 r. 

i liczba osób objętych programem w formie usług opiekuńczych regularnie wzrasta.  W roku 

2020 z pomocy w ramach tego programu skorzystało 55 osób. 

Program „Wspieraj Seniora”  jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, 

zwanych dalej „seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku 

z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze naszego kraju. 

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz 

seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. 

Usługa wsparcia  polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej. Senior może 

również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw 

urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia 

danych wrażliwych), wyprowadzenia psa, itp.  

W związku z zachodzącymi procesami demograficznymi świadczenie pomocy w formie usług 

opiekuńczych znacznie poprawia funkcjonowanie osób samotnych, starszych, schorowanych 

i niepełnosprawnych.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych realizuje  Kartę Dużej Rodziny, karta 

ma zasięg ogólnopolski jak również jest wykorzystywana do udzielania jej użytkownikom 

również dodatkowych dedykowanych zniżek na terenie gminy Krapkowice. Od 2019 roku 

KDR przysługuje nie tylko rodzinom z 3 dzieci i więcej, lecz również rodzicom którzy 

kiedykolwiek posiadali trójkę dzieci lub więcej, niezależnie od ich wieku i tego czy ich dzieci 

nadal żyją. W 2020 roku zrealizowano 121 wniosków dot. KDR 
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Ponad to w gminie Krapkowice jak i w całym województwie opolskim jest realizowana 

Opolska Karta Rodziny i Seniora (dla rodziny z co najmniej 2 dzieci, dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym oraz dla osób powyżej 65 roku życia). 

Dodatkowo w naszej gminie jest ona dla seniorów 60+ wykorzystywana jako pewnego rodzaju 

karta seniora, na którą seniorzy w gminie Krapkowice mogą skorzystać z dedykowanego 

pakietu zniżek. 

Za pośrednictwem OPS Krapkowice: 

150 seniorów wyrobiło sobie OKRiS,  

1 rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym wyrobiła sobie OKRiS, 

39 – rodzin z dwójką dzieci i więcej wyrobiło sobie OKRiS, 

25 – osób dokonało aktualizacji OKRiS, 

6 – rodzin wyrobiło sobie duplikaty OKRiS 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach realizowana jest pomoc w formie dodatków 

mieszkaniowych i dodatków energetycznych. W 2020 roku z dodatków mieszkaniowych 

skorzystało 149 gospodarstw domowych. Wypłacono 1 312 dodatków mieszkaniowych na 

łączną kwotę 208 336,11 zł. z tego   na : 

                                                 kwota                             ilość 

lokale   gminne                         86 921,58                       547 

lokale   spółdzielcze                 53 101,88                       365   

 lokale   wspólnot                     67 002,59                       388 

inne  lokale (np. TBS, pryw.)         1 310,06                         12 

Z kwoty ogólnej wypłacono 12 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2 320,56 zł. na lokale 

znajdujące się na terenach wiejskich ( skorzystała 1 rodzina). 

Dodatek energetyczny (wprowadzony od 01.01.2014 r. dla odbiorcy wrażliwego) – 

przysługuje tylko osobom korzystającym z dodatku mieszkaniowego. Od 1 stycznia do 30 

kwietnia 2020 r. kwoty dodatku energetycznego wynosiły: 

gosp. 1-o osobowe    - 11,37 

   „     2 do 4 osób      - 15,80 

   „     powyżej 5 os. –  18,96 

Od 1 maja 2020 r. stawki dod. energ. zostały zmienione i obecnie wynoszą: 

gosp. 1-o osobowe    – 10,94 

gosp. od 2 – 4 osób   – 15,19 

gosp. powyżej 5 os.   – 18,23 

Z dodatków energetycznych skorzystały 42 rodziny. Wypłacono 317 dodatków energetycznych 

na kwotę 4 233,56 zł. Zarówno w dodatkach mieszkaniowych jak i dodatkach energetycznych 

występuje tak jak w poprzednich latach tendencja spadkowa. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia  

epidemiologicznego realizował w sposób ciągły wszystkie swoje  zadania ustawowe. Jednak 

mając na uwadze wyjątkową sytuację pandemii wprowadzono od początku pewną 

reorganizację w pracy chcąc zapewnić daleko idące bezpieczeństwo zarówno naszym 

mieszkańcom jak i wszystkim pracownikom. Podopieczni kontaktowali się z pracownikami 

telefonicznie, pocztą  elektroniczną oraz poprzez domofon znajdujący się na parterze 

w siedzibie Ośrodka a w szczególnych przypadkach osobiście. Dokumenty pozostawiane były 

w skrzynce podawczej. Wszyscy pracownicy byli na bieżąco zaopatrywani w środki ochrony 

osobistej tzn. rękawiczki jednorazowe, maseczki i środki do dezynfekcji rąk. W budynku 

Ośrodka prowadzona była codziennie dezynfekcja wszystkich biur i pomieszczeń z których 

korzystali pracownicy jak i nasi klienci. Ponadto w sposób ciągły funkcjonowała stołówka 

Ośrodka.  
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Należy tu zaznaczyć ze do wszystkich osób wymagających takiej pomocy w formie obiadów 

pracownicy Ośrodka dowozili posiłki do domu, natomiast uczestnikom Środowiskowego 

Domu Samopomocy obiady dostarczali pracownicy tej jednostki. Ponadto zgodnie 

z wytycznymi Wojewody Opolskiego pracownicy Ośrodka zaopatrywali i nadal dostarczają 

zakupy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz osobom potrzebującym odbywającym 

kwarantannę. Zgodnie z tymi wytycznymi uruchomiono telefoniczne poradnictwo 

psychologiczne i prawne dla osób  potrzebujących pomocy.  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach wydał Zarządzenie z dnia 

19 października 2020 r. w sprawie  ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz 

zatwierdzenia Regulaminu pracy zdalnej ośrodka pomocy społecznej w Krapkowicach. 

Powyższe zarządzenie jak i wszelkie wdrożone działania były podejmowane zgodnie 

z wydanymi Procedurami i Instrukcjami Ministerstwa Rozwoju we współpracy z Głównym 

Inspektorem Sanitarnym, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a także Wojewody 

Opolskiego, związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapewnienia pomocy 

osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach 

Oferta usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach skierowana jest do 

odbiorców typu A, B i C. 

1. Oferta usług  typu A skierowana jest do osób chorujących psychicznie, zwłaszcza 

doświadczających zaburzeń psychotycznych (min. schizofrenia, zab.schizotopowe, 

schizoafektywne, urojenia).  

2. Oferta usług typu B wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych 

umysłowo i fizycznie, które potrzebują wsparcia ukierunkowanego na terapię 

społeczną.  

3. Oferta usług dla typu C skierowana do osób z zaburzeniami psychicznymi 

wymagającymi przede wszystkim wsparcia opiekuńczego. 

   Tendencja wzrostowa osób starszych, wykazujących zaburzenia poznawczo- komunikacyjne, 

wymusza na nas niejako przestawienie się z dotychczasowego modelu zajęć. Zmianie ulega 

przede wszystkim podział na grupy zadaniowe. Dotychczas łączenie  osób z różnych typów 

pozwoliło na w miarę swobodne prowadzenie zajęć. W tej chwili jest to prawie niemożliwe. 

Osoby starsze, szczególnie wykazujące zaburzenia otępienne są drażliwe, czasem wręcz 

dokuczliwe dla otoczenia. Nie możliwe jest więc łączenie je w grupę z osobami 

z niepełnosprawnością umysłową, które są raczej aktywne fizycznie, żywiołowe.   

W Środowiskowym Domu Samopomocy z filią „Na Polnej” na  20,05  etatach  zatrudnionych 

było  na podstawie umowy o pracę 22 pracowników. Zespół wspierająco-terapeutyczny tworzą 

: dyrektor jednostki, specjaliści, terapeuci oraz fizjoterapeuci. Pracownicy posiadają wysokie 

kwalifikacje, stale uczestniczą w szkoleniach doskonalących, umożliwiających praktyczne 

wykorzystanie nabytej wiedzy podczas prowadzonych zajęć. 

 Każdy z pracowników jest ponadto „pracownikiem pierwszego kontaktu” dla wskazanej grupy 

uczestników. W jego zakresie jest dopilnowanie dokumentów formalnych uczestnika 

nowoprzyjętego, tworzenie teczki osobowej, informowanie o standardowych procedurach 

przyjętych w „Domu”, zapoznanie uczestnika bądź rodzica z regulaminami i zasadami 

panującymi w ośrodku. Ponadto pracownik pierwszego kontaktu stale współpracuje z rodziną, 

opiekunami prawnymi, pomaga w załatwianiu spraw urzędowych uczestników, itd.  

W lutym zatrudniony został terapeuta  wchodzący w skład zespołu wspierająco aktywizującego. 

Zatrudnienie w ramach ustawy „Za życiem”, podniosło współczynnik zatrudnienia. 
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Główny budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach mieści się w górnej 

części dzielnicy Otmęt. To wyodrębniona nieruchomość, posadowiona na ogrodzonej działce, 

otoczona niewielkim ogrodem rekreacyjno-użytkowym. Do dyspozycji uczestników jest altana 

oraz zadaszony taras na którym latem odbywają się zajęcia i wszelkie imprezy 

okolicznościowe. W części ogrodu został założony niewielki sad, z drzewami i krzewami 

owocowymi, o które dbają i z których korzystają uczestnicy placówki. 

Obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy  dysponuje łącznie 73  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 roku 2019 działa  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 świata 

 – pełniącego funkcję pokoju wyciszenia, sala do terapii ruchowej, pracownię kulinarną, 

zaplecze sanitarne; toalety i łazienka z prysznicem, pomieszczenie socjalne.   

W roku 2020 z ośrodka „Na Polnej” korzystało 13 uczestników. Maksymalnie w placówce tej 

można uruchomić 25 miejsc dla uczestników. 

 W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wydał  80  decyzji 

administracyjnych  kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy z filią „Na Polnej”.  

Spośród wszystkich decyzji 6 wydanych było po raz pierwszy. W trakcie roku   nastąpiło 

5 uchyleń decyzji ze względu na zgon uczestnika, 2 uchylenia związane z przeniesieniem 

uczestnika do DPS, 2 uchylenia z przyczyny  pogarszającego 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 (7 osób), po raz 

pierwszy Gmina Głogówek ( 1 osoba)   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).  
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach korzysta z zapisów programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”. W roku 2020 jednostka otrzymywała 

podwyższoną kwotę dotacji dla uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością 

sprzężoną. Dokumenty kwalifikujące do składania wniosków posiadało w sumie 25 

uczestników.  

Rok 2020 był trudnym rokiem dla jednostki, przede wszystkim jednak dla uczestników. 

Z obserwacji możemy śmiało stwierdzić, że zawieszona działalność placówki odbiła się na 

naszych uczestnikach. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się osoby samotne. Długotrwała 

izolacja, brak kontaktów z przyjaciółmi strach przed chorobą potęgowały zaburzenia 

depresyjno-lękowe. Pracownicy starali się docierać do tych osób, proponowali wykonywanie 

drobnych prac, zadań. Pozostawaliśmy w kontakcie telefonicznym. 

Uczestnikom, którzy zgłosili potrzebę dostarczane były codziennie ciepłe posiłki. Pomagaliśmy 

w załatwianiu zakupów, spraw urzędowych, dowoziliśmy do lekarzy. 

ŚDS uruchomił także platformę ZOOM, za pomocą której odbywały się zajęcia zdalne. Wśród 

osób, które posiadały komputer z dostępem do internetu zajęcia te cieszyły się olbrzymim 

zainteresowaniem. Olbrzymią rolę w nowej sytuacji odegrały media społecznościowe, za 

pomocą  których kontaktowaliśmy się z uczestnikami. Co dzień na stronie FB pojawiał się 

nowy filmik motywujący do zadań, konkurs, zdjęcia uczestników nadsyłane i publikowane. 

Cieszyły się one niezwykłą popularnością. Uczestnicy i czasem całe rodziny oczekiwały na 

nowe wiadomości, na nowe zadanie, zdjęcia, porady. 

Poniższe tabele przedstawiają strukturę liczbową uczestników pod względem typu schorzeń, 

płci, sposobu poruszania się przyjętą dla wszystkich wydanych  w danym roku decyzji. 

  Tabela 40 Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na typ schorzeń ( A/B/C )  

Lp. Nazwa Liczba Wskaźnik (%) 

1  Uczestnicy – typ  A 9           11 

2  Uczestnicy – typ B 5            6 

3 Uczestnicy – typ C 39          49 

4 Uczestnicy  - Typ D 27          34 

5 Razem 80         100 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Tabela 41 Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na płeć 

Lp. Nazwa Liczba Wskaźnik (%) 

1  Kobiety 49          61,3 

2  Mężczyźni         31 38,7 

3 Razem 80 100 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Tabela 42 Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na sposób poruszania się 

Lp. Nazwa Liczba Wskaźnik (%) 

1  Wózki inwalidzkie 11            15 
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2 Osoby poruszające się przy pomocy: 

kul, balkoników, drugiej osoby 

23 28 

3 Osoby poruszające się samodzielnie 46           57 

4 Razem 80 100 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Niestety rok 2020 był rokiem ograniczonych spotkań, wyjść, wyjazdów, imprez 

organizowanych przez naszą jednostkę. Ze względów bezpieczeństwa, dopuszczaliśmy tylko 

i wyłącznie organizowanie spotkań w kilkuosobowych grupach terapeutycznych, zajęć 

grupowych możliwych do realizacji na świeżym powietrzu. 

Pomimo braku bezpośredniego kontaktu pamiętaliśmy o uczestnikach w najważniejszych 

momentach. Pracownicy zorganizowali i rozwieźli wszystkim bez wyjątku paczki mikołajkowe 

z niespodzianką., prezenty świąteczne, paczki spożywcze. 

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.  

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.  

Ze względu na panującą pandemię tegoroczna działalność społeczna jednostki była mocno 

ograniczona. Przyjęte wewnętrzne procedury bezpiecznego pobytu w ośrodku znacznie 

ograniczały kontakty z osobami z zewnątrz.  

Środowiskowy Dom Samopomocy cieszy się bardzo dobrą opinią społeczną. Jest prężnie 

działającą jednostką, docenianą przez społeczność lokalną. Zakres usług świadczonych przez 

ośrodek wsparcia jest na tyle szeroki, że pozwala uczestnikom nabywać nowe umiejętności 

i  sprawności,  przez co poprawia się jakość ich życia, stają się bardziej otwarci, zaradni, 

realizują swoje pasje i marzenia.  

Będąc w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi OPS w Krapkowicach, Gogolinie 

i Strzeleczkach mamy wiedzę na temat zapotrzebowania na usługi świadczone przez jednostkę. 

Pozytywnym kierunkiem dla działalności jednostki jest systematycznie wzrastająca dotacja, 

która pozwala na rozwój placówki. W związku ze zwiększeniem ilości miejsc dla uczestników, 

zwiększone zostało także  zatrudnienie o kolejny etat finansowany między innymi z środków 

z podwyższonej dotacji w ramach programu „Za życiem”. Tym samym jednostka osiągnęła 

wymagalny współczynnik zatrudnienia.  

Zupełnie nowym doświadczeniem dla placówki jest praca w stanie epidemii. Na bieżąco 

opracowywane i podejmowane były procedury zabezpieczające zarówno uczestników, jak 

i pracowników jednostki. Bezpieczeństwo pobytu stało się priorytetem. Wykorzystywaliśmy 

wszelkie możliwe formy zabezpieczenia się w wymagane środki do dezynfekcji, automaty do 

dezynfekcji rąk, maseczki, urządzenia ozonujące.  
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Niestety już wiemy, że kryzysowa sytuacja, wymuszona izolacja, permanentny strach i obawa 

odbiły się negatywnie na kondycji psycho-społecznej naszych podopiecznych. Naszym 

zadaniem będzie podjęcie pracy w kierunku przywrócenia funkcjonowania uczestników sprzed 

pandemii. Kolejnym elementem, który rzuca światło na sytuację, w której znaleźli się nasi 

uczestnicy to wykluczenie cyfrowe. I tu też będzie pole do podjęcia zadania : po pierwsze  

- pomocy w zorganizowaniu odpowiedniego sprzętu, po drugie – intensywnego szkolenia 

z zakresu umiejętności obsługi podstawowych funkcji. To nasze główne zadania na najbliższy 

czas.  

Mieszkania chronione 

 Od listopada  2013r. w ramach swojej działalności Środowiskowy Dom Samopomocy z filią 

„Na Polnej” w Krapkowicach prowadzi mieszkania chronione, które stanowią formę pomocy 

społecznej przygotowującą 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. 

Do dnia 31.12.2020 roku  oba lokale były  zamieszkane, a rodziny objęte pomocą zobligowane 

do współpracy w realizacji planó4.w 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.  

Rodzina, zamieszkująca lokal nr 2,  w drugiej połowie roku otrzymała lokal socjalny. Rodzina 

w sposób gospodarczy remontowała przyznane mieszkanie. We współpracy z pracownikiem 

złożyli także wniosek o wsparcie remontu z środków PFRON. Wniosek rozpatrzono 

pozytywnie, a przyznana dotacja pokryła generalny remont łazienki z dostosowaniem do 

użytkowania przez osobę z niepełnosprawnością. Zwolnione  mieszkanie chronione, wymaga 

generalnego remontu wraz z doposażeniem. 

Warsztat Terapii Zajęciowej Krapkowicach 

Warsztat Terapii Zajęciowej Krapkowicach prowadzi działalność od 01.02. 2001 roku na 

podstawie Uchwały Nr XXII /360/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 

2000 r.  

Liczba uczestników WTZ w 2020 roku - 30 osób. 

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. 

Kalendarium: 

03.01.2020 r. - Dyskoteka z okazji Nowego Roku w WTZ Krapkowice 

22.01.2020 r. - Wyjście na Kręgle do Krapkowic 

26.02.2020 r - Wyjazd do Opola do teatru lalki i Aktora na Spektakl "Alicja w Krainie Czarów” 

 

Formy i metody realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej  

Podstawą pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w 2020 r. były ramowe programy 

terapeutyczne (roczne i miesięczne plany pracy) dla poszczególnych pracowni w ramach terapii 
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zajęciowej, psychoterapii, fizjoterapii i edukacji zdrowotnej. 

Średnio czas trwania zajęć w poszczególnych pracowniach wynosił 30 godzin tygodniowo, 

gdzie realizowano tematykę bezpośrednio związaną z daną pracownią w ramach treningów. 

− trening umiejętności życia codziennego i prowadzenia gospodarstwa domowego - 

pracownia gospodarstwa domowego: trening ekonomiczny (uczestnicy  nabywali 

umiejętność  planowania oraz wydatkowania pieniędzy na potrzeby własne  

i wykonywali trening komunikacyjny), trening kulinarny, gotowanie obiadów oraz 

wypiekanie ciast. Prowadzono również czynności porządkowe, pranie, prasowanie. 

− zajęcia dodatkowe: 

papieroplastyka, wiklina (prace przy wiklinie papierowej) 

− Trening umiejętności praktycznych i zawodowych m.in. Rehabilitacja Zawodowa  

− pracownia krawiecka: (m.in. projektowanie prac, przygotowanie formy, obraz na 

styropianie, praca wg szablonów, malowanie na tkaninie, szycie ręczne, wykroje, gry 

edukacyjne, haft na tkaninie oraz tekturze, obszywanie elementów malowanych, ramki, 

odbicie motywu na tkaninie, pojemnik na długopisy, zabawkarstwo, szycie maszynowe, 

malowidło włóczką,  aplikacja reliefowa, fastryga, aplikacja podmalowywana, 

prasowanie, szycie maseczek przez uczestników, haft wybrane ściegi, malowanie na 

płótnie). 

− pracownia ceramiczna: (m.in.: odlewy z gipsu, odlewy z gliny, odlewy z gliny, 

malowanie odlewów z gipsu, praca z modeliną (kwiatki, ozdoby-magnesy), 

obrazek(kolorowanie wyklejanie), praca z gliną (ugniatanie, lepienie), papier mache 

 – oklejanie balona(sowa, zając, Mikołaj, ryba), dekoracje: zając ze słoika i sznurka, 

masa samoutwardzalna(oklejanie słoików), wianek ze sznurka, praca na szkle (butelka, 

łączenie materiałów), jaja, kule ze sznurka, maski z gipsu, stożek ze sznurka, drzewka 

ze styropianowych jajek, masa papierowa, malowanie farbami witrażowymi, Obrazki 

na styropianie z bibuły, obrazki malowane patyczkami kosmetycznymi, masa 

porcelanowa, malowanie odlewów z gliny. 

Rehabilitacja społeczna: (m.in.: sklepy – trening ekonomiczny, wysyłanie listu na poczcie, 

prawidłowe zachowanie w przychodni, trening pisania, czytania i liczenia, krzyżówki, 

kolorowanie, rysowanie, biblioterapia, przegląd prasy, układanie puzzli, organizowanie 

Walentynek w WTZ – zabawa, wspólne oglądanie filmu, Walentynki  

w Bibliotece, wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu– „Alicja w Krainie czarów”, 

uczestnictwo we mszy - Środa popielcowa, koncert kolęd. 

Pogadanki: 

 „Higiena, zachowanie w miejscu publicznym” 

 „Umowa o pracę, praca adekwatna do możliwości człowieka” 

 „Oszczędności – opłaty” 

 „Korona wirus” 

 „Korona wirus – wskazania, przestrzeganie zasad, czytanie ulotki 

„Nauka prawidłowego mycia rąk, Dezynfekcja miejsca pracy i rąk, Jesień – dbanie o zdrowie”.

   

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 w celu zapobiegania 

zakażenia COVID-19 (pogadanki, jako luźne rozmowy podczas zajęć popołudniowych, oraz  

w formie gazetki profilaktycznej znajdującej się na korytarzu).  

O każdym złym samopoczuciu informowano telefonicznie rodziców lub opiekunów 

uczestników. 
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W roku 2020 w ramach pracy psychologa prowadzono m.in. następujące działania 

dokonanie ocen rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników oraz analiza statystyczna 

tych ocen, indywidualne konsultacje i pomoc psychologiczna udzielona uczestnikom, 

telefoniczne konsultacje i pomoc psychologiczna udzielona uczestnikom i opiekunami 

prawnymi, zajęcia poznawcze, psychoedukacja, rozwiązanie konfliktu pomiędzy uczestnikami, 

konsultacje z terapeutami na temat uczestników, wydanie opinii psychologicznej na temat 

uczestnika, obserwacja uczestników podczas pracy w poszczególnych pracowniach, zastępstwa 

w innych pracowniach, terapia psychologiczna uczestnika, trening relaksacyjny, tworzenie 

kartek bożonarodzeniowych, tworzenie ozdób świątecznych, kontakt z uczestnikami przez 

aplikację Messenger i Whatsapp. 

Ponadto psycholog brał udział w szkoleniach: BHP, „Psychologiczne i prawne aspekty 

mobbingu”, „Mobbing w miejscu pracy. Dynamika konfliktu”. Zapoznał się z procedurami 

pracy w WTZ podczas stanu epidemicznego, z regulaminem pracy zdalnej, a także 

z informacjami na temat PPK. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym WTZ: wspólne 

kolędowanie w DPS „Anna” w Krapkowicach, wysłuchanie koncertu skrzypcowego Pani 

Barbary Wylęgała, ubieranie warsztatowej choinki, pomoc w organizacji Walentynek a także 

pomoc w szyciu maseczek antycovidowych. 

Podjętych działań było mniej niż w poprzednich latach ze względu na epidemię COVID-19. 

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej została zawieszona od  dnia 12.03.2020 r. do dnia 

31.05.2020 r. na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego.  

W czasie zamknięcia WTZ były prowadzone prace związane z utrzymaniem obiektu, 

dostosowanie procedur sanitarnych związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, prace na 

rzecz uczestników i podopiecznych oraz społeczności lokalnej (wykrój maseczek, szycie  

i dystrybucja). 

Pełny monitoring sytuacji w rodzinach podopiecznych. 

Zajęcia wznowiono 01.06.2020 roku część uczestników wróciła do stacjonarnych zajęć, cześć 

nadal pozostało w domu – praca zdalna.   Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi pracownia 

gospodarstwa domowego zmieniła formułę pracy ograniczając ją do prac z zakresu 

papieroplastyki, prac stolarskich oraz prac krawiecko-hafciarskich. 

Monitorowanie sytuacji domowej kontakt telefoniczny.               

W sierpniu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krapkowicach trwała przerwa urlopowo 

-wakacyjna. 

We wrześniu i październiku pracowano z uczestnikami w systemie rotacyjnym – podział  

na grupy z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. 

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach zawieszono ponownie  

od dnia 26.10.2020 r. do odwołania na podstawie Rekomendacji Wojewody Opolskiego  

i Zarządzenia nr 480/2020 Burmistrza Krapkowic 

Narzędzia i materiały do pracy zdalnej dla uczestników WTZ rozwożone były  

do domów. Pełny monitoring sytuacji rodzinnej, uzupełnienie dokumentacji uczestnika, praca 

na rzecz obiektu (utrzymywanie czystości oraz drobnych napraw na obiekcie  

i wokół niego). 
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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. 

 

Na terenie Gminy Krapkowice na dzień 31.12.2020 r. do kategorii dróg gminnych zostało 

zakwalifikowanych 214 dróg. Przedmiotowe drogi posiadają klasy dróg D-dojazdowych, 

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.  

 
Tabela 43 Ilość 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 

kostką 

[km] 

Długość 

nawierzchni 

utwardzonych 

tłuczniem 

[km] 

Długość 

nawierzchni 

gruntowych 

[km] 

Krapkowice 126 ~42 ~ 30 ~ 9 0,35 2,53 

Dąbrówka 

Górna 
14 6,83 5,57 0,25 0,69 0,32 

Kórnica 8 6,51 5,08 0 1,06 0,37 

Steblów 15 9,37 6,55 1,60 0,85 0,37 

Rogów 

Opolski 
11 8,77 8,48 0,29 0 0 

Żywocice 8 2,65 1,89 0,76 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 7 2,78 0,44 0,66 1,68 0 

Źródło: opracowanie własne UMiG 



103 
 

Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice 2020 r. 

W 2020 r. zaplanowano remonty dróg publicznych gminnych i wewnętrznych będących pod 

zarządem Gminy Krapkowice, w zakresie: 

1. NA NAWIERZCHNIACH MINERALNO-BITUMICZNYCH: 

1. Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami 

mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie – obok czynnego pasa 

jezdni, łaty o powierzchni do 10 m2 grubości 5 cm z wywozem i utylizacją 

materiałów; 

2. Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami 

mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie – obok czynnego pasa 

jezdni, łaty o powierzchni powyżej 10 m2 (do 50 m2) grubości 5 cm z wywozem 

i utylizacją materiałów, 

3. Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami 

mineralno-asfaltowymi o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), roboty na 

poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,50 m, łaty o powierzchni 

powyżej 50 m2; 

4. Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych – utrwalenie 

powierzchniowe za pomocą grysów – wyboje, ubytki i pęknięcia jezdni za pomocą 

remontera typu patcher; 

5. Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami 

mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie o średniej grubości 5 cm – 

masa na zimno; 

6. Wykonania regulacji pionowej studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, 

7. Wykonania regulacji pionowej zaworów wodociągowych i gazowych, 

8. Wykonania regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych, 

9. Tymczasowego oznakowanie robót remontowych. 

2. NA NAWIERZCHNIACH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ, GRANITOWEJ, 

BLOCZKÓW, TRYLINKI, TŁUCZNIOWEJ Z WYMIANĄ OBRZEŻY, 

KRAWĘŻNIKÓW I REGULACJĄ URZĄDZEŃ OBCYCH: 

1. Wykonania regulacji pionowej studzienek dla kratek ściekowych ulicznych; 

2. Wykonania regulacji pionowej zaworów wodociągowych i gazowych; 

3. Wykonania regulacji pionowej dla włazów kanałowych; 

4. Wykonania regulacji pionowej studzienek telefonicznych; 

5. Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 

o wys. do 10 cm na podsypce z miału kamiennego (kostka granitowa inwestora 

z odzysku); 

6. Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej  

o wys. 14-18 cm na podsypce z miału kamiennego (kostka granitowa inwestora 

z odzysku); 

7. Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni z płyt drogowych (bloczki 

betonowe) gr. 14 cm; 

8. Wykonania remontów cząstkowych  chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm; 

9. Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 

cm; 

10. Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 

cm; 

11. Mechanicznego wykonania koryta wraz z wywozem i utylizacją urobku; 

12. Mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża wraz z wykonaniem warstwy 

dolnej nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm (materiał wykonawcy); 
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13. Mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża wraz z wykonaniem warstwy 

dolnej nawierzchni tłuczniowej gr. 8 cm (materiał wykonawcy); 

14. Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni tłuczniowej z mechanicznym 

zagęszczeniem tłucznia, głębokość wyboi do 10 cm (materiał wykonawcy); 

15. Mechanicznego wykonania koryta wraz z wywozem i utylizacją, wykonania 

podbudowy tłuczniowej gr 15 cm i ułożenia nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej gr. 6 cm (materiał wykonawcy); 

16. Mechanicznego wykonania koryta wraz z wywozem i utylizacją, wykonania 

podbudowy tłuczniowej gr 20 cm i ułożenia nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej gr. 8 cm (materiał wykonawcy); 

17. Rozebrania krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją, wykopu rowka 

pod krawężnik i ławę betonową oraz ułożenia krawężników betonowych 15x30 cm 

(materiał wykonawcy); 

18. Rozebrania obrzeży betonowych wraz z wywozem i utylizacją, wykop rowka pod 

obrzeża i ławę betonową oraz ułożenie obrzeży betonowych 20x6 cm (materiał 

wykonawcy); 

19. Tymczasowego oznakowania robót. 

Na podstawie prac remontowych wykonanych w roku 2019 r. oraz bazując na bieżącym stanie 

dróg, kontrolowanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Inwestycji oszacowano następujące ilości robót: 
Tabela 44 Opis zadania i szacunkowa ilość 

L.p. Opis zadania Szacunkowa ilość 

1. NAWIERZCHNIE MINERALNO-BITUMICZNE 

1. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 

mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi 

mechanicznie – obok czynnego pasa jezdni, łaty o powierzchni do 10 

m2 grubości 5 cm z wywozem i utylizacją materiałów 

1500,00 m2 

2. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 

mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi 

mechanicznie – obok czynnego pasa jezdni, łaty o powierzchni 

powyżej 10 m2 (do 50 m2) grubości 5 cm z wywozem i utylizacją 

materiałów 

300,00 m2 

3. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 

mieszankami mineralno-asfaltowymi o grubości 4 cm (warstwa 

ścieralna), roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych 

niż 2,50 m, łaty o powierzchni powyżej 50 m2 

200,00 m2 

4. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych – 

utrwalenie powierzchniowe za pomocą grysów – wyboje, ubytki 

 i pęknięcia jezdni za pomocą remontera typu patcher 

100,00 t 

5. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 

mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie 

 o średniej grubości 5 cm – masa na zimno 

30,00 m2 

6. 
Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla kratek ściekowych 

ulicznych 
5 szt. 

7. Wykonanie regulacji pionowej zaworów wodociągowych i gazowych 5 szt. 

8. Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych 5 szt. 

9. Tymczasowe oznakowanie robót remontowych 1 kpl. 

Szacunkowa wartość zadania nr 1: 425.390,21 zł brutto 

2. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ, GRANITOWEJ, 

BLOCZKÓW, TRYLINKI, TŁUCZNIOWEJ Z WYMIANĄ OBRZEŻY, 

KRAWĘŻNIKÓW I REGULACJĄ URZĄDZEŃ OBCYCH 
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1. 
Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla kratek ściekowych 

ulicznych 
10 szt. 

2. Wykonanie regulacji pionowej zaworów wodociągowych i gazowych 5 szt. 

3. Wykonanie regulacji pionowej dla włazów kanałowych 5 szt. 

4. Wykonanie regulacji pionowej studzienek telefonicznych 2 szt. 

5. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z kostki kamiennej 

nieregularnej o wys. do 10 cm na podsypce z miału kamiennego 

(kostka granitowa inwestora z odzysku) 

100,00 m2 

6. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z kostki kamiennej 

nieregularnej o wys. 14-18 cm na podsypce z miału kamiennego 

(kostka granitowa inwestora z odzysku) 

100,00 m2 

7. 
Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni z płyt drogowych 

(bloczki betonowe) gr. 14 cm 
200,00 m2 

8. 
Wykonanie remontów cząstkowych  chodników z płyt betonowych 

50x50x7 cm 
200,00 m2 

9. 
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej gr. 8 cm 
350,00 m2 

10. 
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej gr. 6 cm 
350,00 m2 

11. Mechaniczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją urobku 200,00 m2 

12. 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wykonaniem 

warstwy dolnej nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm (materiał 

wykonawcy) 

1500,00 m2 

13. 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wykonaniem 

warstwy dolnej nawierzchni tłuczniowej gr. 8 cm (materiał 

wykonawcy) 

1500,00 m2 

14. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni tłuczniowej 

 z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia, głębokość wyboi do 10 cm 

(materiał wykonawcy) 

500,00 m2 

15. 

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją, 

wykonanie podbudowy tłuczniowej gr 15 cm i ułożenie nawierzchni 

 z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (materiał wykonawcy) 

500,00 m2 

16. 

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją, 

wykonanie podbudowy tłuczniowej gr 20 cm i ułożenie nawierzchni 

 z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (materiał wykonawcy) 

200,00 m2 

17. 

Rozebranie krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją, 

wykopu rowka pod krawężnik i ławę betonową oraz ułożenie 

krawężników betonowych 15x30 cm (materiał wykonawcy) 

300,00 m2 

18. 

Rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywozem i utylizacją, wykop 

rowka pod obrzeża i ławę betonową oraz ułożenie obrzeży betonowych 

20x6 cm (materiał wykonawcy) 

300,00 m2 

19. Tymczasowego oznakowania robót. 1 kpl. 

Szacunkowa wartość zadania nr 2: 398.922,63 zł brutto 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

W okresie od 29.01.2020 r. (data pierwszego zlecenie)  do 21.12.2020 r. (data ostatniego 

częściowego protokołu odbioru robót) dokonywano prac związanych z naprawą nawierzchni 

dróg na terenie Gminy.  

Tabela 45 Zestawienie ilościowe wykonanych prac 

L.p. Opis zadania Szacunkowa ilość 

1. NAWIERZCHNIE MINERALNO-BITUMICZNE 

1. 
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 

mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi 
681,87 m2 
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mechanicznie – obok czynnego pasa jezdni, łaty o powierzchni do 10 

m2 grubości 5 cm z wywozem i utylizacją materiałów 

2. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 

mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi 

mechanicznie – obok czynnego pasa jezdni, łaty o powierzchni 

powyżej 10 m2 (do 50 m2) grubości 5 cm z wywozem i utylizacją 

materiałów 

641,58 m2 

3. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 

mieszankami mineralno-asfaltowymi o grubości 4 cm (warstwa 

ścieralna), roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych 

niż 2,50 m, łaty o powierzchni powyżej 50 m2 

113,10 m2 

4. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych – 

utrwalenie powierzchniowe za pomocą grysów – wyboje, ubytki i 

pęknięcia jezdni za pomocą remontera typu patcher 

190,00 t 

5. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 

mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie o 

średniej grubości 5 cm – masa na zimno 

11,98 m2 

6. 
Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla kratek ściekowych 

ulicznych 
0 szt. 

7. Wykonanie regulacji pionowej zaworów wodociągowych i gazowych 0 szt. 

8. Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych 0 szt. 

9. Tymczasowe oznakowanie robót remontowych 1 kpl. 

Łączna wartość zadania nr 1: 348.600,11 zł brutto 

2. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ, GRANITOWEJ, 

BLOCZKÓW, TRYLINKI, TŁUCZNIOWEJ Z WYMIANĄ OBRZEŻY, 

KRAWĘŻNIKÓW I REGULACJĄ URZĄDZEŃ OBCYCH 

1. 
Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla kratek ściekowych 

ulicznych 
21 szt. 

2. Wykonanie regulacji pionowej zaworów wodociągowych i gazowych 5 szt. 

3. Wykonanie regulacji pionowej dla włazów kanałowych 26 szt. 

4. Wykonanie regulacji pionowej studzienek telefonicznych 0 szt. 

5. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z kostki kamiennej 

nieregularnej o wys. do 10 cm na podsypce z miału kamiennego 

(kostka granitowa inwestora z odzysku) 

19,20 m2 

6. 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z kostki kamiennej 

nieregularnej o wys. 14-18 cm na podsypce z miału kamiennego 

(kostka granitowa inwestora z odzysku) 

91,00 m2 

7. 
Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni z płyt drogowych 

(bloczki betonowe) gr. 14 cm 
184,68 m2 

8. 
Wykonanie remontów cząstkowych  chodników z płyt betonowych 

50x50x7 cm 
113,00 m2 

9. 
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej gr. 8 cm 
89,40 m2 

10. 
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej gr. 6 cm 
215,88 m2 

11. Mechaniczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją urobku 866,60 m2 

12. 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wykonaniem 

warstwy dolnej nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm (materiał 

wykonawcy) 

1535,43 m2 

13. 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wykonaniem 

warstwy dolnej nawierzchni tłuczniowej gr. 8 cm (materiał 

wykonawcy) 

10.125,60 m2 

14. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni tłuczniowej 159,30 m2 
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 z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia, głębokość wyboi do 10 cm 

(materiał wykonawcy) 

15. 

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją, 

wykonanie podbudowy tłuczniowej gr 15 cm i ułożenie nawierzchni 

 z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (materiał wykonawcy) 

200,05 m2 

16. 

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją, 

wykonanie podbudowy tłuczniowej gr 20 cm i ułożenie nawierzchni 

 z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (materiał wykonawcy) 

80,58 m2 

17. 

Rozebranie krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją, 

wykopu rowka pod krawężnik i ławę betonową oraz ułożenie 

krawężników betonowych 15x30 cm (materiał wykonawcy) 

323,00 m2 

18. 

Rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywozem i utylizacją, wykop 

rowka pod obrzeża i ławę betonową oraz ułożenie obrzeży betonowych 

20x6 cm (materiał wykonawcy) 

172,50 m2 

19. Tymczasowego oznakowania robót. 1,4 kpl. 

Łączna wartość zadania nr 2: 228.951,34 zł brutto 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Wykres 6 Stosunek ilościowy planowanych robót w stosunku do wykonanych. 
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Zgodnie z powyższymi wykresami widać, że na niektórych pracach udało się wykonać zakres 

mniejszy od przewidywanego, poszczególne prace pokryły się z planowanymi, natomiast 

w szczególności robót pn. „Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz 

z wykonaniem warstwy dolnej nawierzchni tłuczniowej gr. 8 cm (materiał wykonawcy)” został 

wykonany znacznie większy zakres od zakładanego. Powyższe wynika z faktu, że zakres robót 

związanych z remontem dróg jest zadaniem długoterminowym i jego oszacowanie jest trudne 

do określenia.  

 
Wykres 7 Zestawienie kosztów remontów planowanych i poniesionych 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Publiczny transport zbiorowy  

W okresie od września 2019 roku realizujemy transport zbiorowy zgodnie z Uchwałą z dnia 

22.08.2019 roku, na podstawie której została podpisana umowa z Przewoźnikiem PKS Strzelce 

Opolskie na świadczenie usług transportu zbiorowego. Od 2 września 2019 r. zaczęły 

funkcjonowanie 4 linie autobusowe. Celem tych działań było stworzenie siatki połączeń 

wszystkich sołectw naszej gminy z Krapkowicami. 

 

W rezultacie powyższego dotychczasowa linia „tramwajowa” została wydłużona do Steblowa 

(co przełożyło się na wzrost zainteresowania tą linią), a pozostałe linie są „liniami szkolnymi”, 

służącymi głównie dowozowi uczniów do szkół, ale dostępnymi również dla innych pasażerów, 

co umożliwia korzystanie z tych przejazdów na zasadach ogólnych wszystkim mieszkańcom 

gminy Krapkowice. 

 

Poniżej opisane zostały szczegółowo poszczególne linie w zakresie, dotyczącym tras oraz 

sprzedaży biletów: 

1) linia nr 71 – tzw. „Tramwaj”, którego trasa została wydłużona do Steblowa.  

Linia ta obejmuje następujące przystanki: Otmęt przy zakładach Śląskich, Osiedle Sady, Otmęt 

naprzeciw szpitala, Otmęt koło Martinexu, Otmęt Urząd Miasta i Gminy,  Otmęt ul. Ks. 

Koziołka (koło pompy), Krapkowice targowisko ul. Drzymały, Krapkowice ul. 1000-lecia, 

Krapkowice ul. Prudnicka (za rondem w kierunku Steblowa), Krapkowice – Pływalnia Delfin, 
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Steblów, Krapkowice ul. 1000-lecia, Krapkowice ul. Opolska/Drzymały, Krapkowice ul. 

Opolska i z powrotem. 

Jest to linia, z której korzysta najwięcej pasażerów. W ciągu całego roku 2020 sprzedano 38.504 

biletów, z czego: 

a) biletów normalnych - 21.295, 

b) biletów ulgowych - 17.209, z czego: 

− 2.175 to bilety z ulgą ustawową, 

− 14.742 to ulga gminna (50% przysługuje seniorom, posiadającym Opolską Kartę 

Rodziny i Seniora wydaną przez Gminę Krapkowice – jednorazowy przejazd to 

koszt 1,25 zł za osobę), 

− 292 bilety darmowe. 

 

2) linia nr 133 – kierunek Krapkowice – Nowy Dwór Prudnicki 

Linia ta ma następującą trasę: Krapkowice – dworzec PKS, Krapkowice ul. 1000-lecia, 

Żywocice Przedszkole, Żywocice Szkoła, Żywocice ul. Krapkowicka, Pietna skrzyżowanie, 

Pietna Szkoła, Pietna – Borek,, Borek, Ściborowice wieś, Ściborowice, Ściborowice-

Jarczowice, Ściborowice-Wesoła, Ściborowice-Jarczowice, Kórnica wieś, Kórnica szkoła, 

Nowy Dwór Prudnicki wieś i z powrotem. 

W okresie od stycznia do końca grudnia z linii skorzystały 32 osoby – bilet normalny. 

 

3) linia nr 134 – kierunek Krapkowice – Dąbrówka Górna 

Linia ta obejmuje następujące przystanki: Krapkowice – dworzec PKS, Krapkowice ul. 1000-

lecia, Krapkowice, Krapkowice ul. Opolska, Gwoździce skrzyżowanie, Gwoździce 

Przedszkole, Gwoździce wieś, Rogów Opolski Zamek, Rogów Opolski Szkoła, Dąbrówka 

Górna Szkoła, Dąbrówka Kościół i z powrotem. 

Jest to druga po „Tramwaju” najbardziej uczęszczana linia. W okresie 12 miesięcy skorzystało 

z niej 261 osób. 

 

4) linia nr 135 – kierunek Krapkowice – Dąbrówka Górna 

Linia ta ma następującą trasę: Krapkowice, Żywocice Przedszkole, Żywocice Szkoła, Ligota 

Krapkowicka, Żużela, Żużela Bąków, Ligota Krapkowicka, Żywocice Szkoła, Żywocice 

Przedszkole, Pietna Skrzyżowanie, Borek, Krapkowice ul. 1000-lecia, Krapkowice i nie 

powrotu, bo łączy się z linią 133. 

W zeszłym roku skorzystało z tej linii 46 osób. 

Łączny koszt gminy Krapkowice (z wyłączeniem biletów miesięcznych i dowozów do szkół) 

to 155.176,50 zł.  

 
Tabela 46 Wykaz ulg ustawowych za przewozy na podstawie biletów  

% ulgi Grupy pasażerów podlegające uldze – opis skrótowy 

37% dziecko 4-6 lat, niewidomy, weteran inwalida, inwalida wojenny (wojskowy) 

49% osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji 

51% Kombatant 

78% 

straż graniczna – służbowo, celnik – służbowo, policjant – służbowo, żołnierz żandarmerii 

wojskowej, dziecko niepełnosprawne, opiekun dziecka niepełnosprawnego, inwalida 

wojenny i wojskowy I gr. Inwalidów, żołnierz niezawodowy, dziecko do lat 4 zajmujące 

osobne miejsce, niewidoma cywilna ofiara działań wojennych 

93% niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji 
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95% 
przewodnik niewidomego, opiekun inwalidy wojennego i wojskowego I gr., opiekun osoby 

niezdolnej do samodzielnej egzystencji 

100% 
dziecko do lat 4 bez osobnego miejsca, straż graniczna ochraniająca szlaki komunikacyjne, 

poseł, senator 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Koszty związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli w pełnym zakresie 

pokrywane są ze środków budżetu gminnego.  

 

W okresie styczeń-grudzień 2020 roku Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, 

na podstawie zawartej wspólnej umowy z Gminą i Przewoźnikiem, zakupiło bilety miesięczne, 

mając na uwadze poniższe wytyczne: 

Zgodnie z  ustawą  „Prawo oświatowe”  z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami 

art. 32 ust. 5,6 i 7, która opisuje dowóz dzieci przedszkolnych, natomiast artykuł 39 pkt.2, 3 

dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej: 

− Miejsca, w których dzieci 6-letnie spełniają obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz dzieci 5-letnie realizują prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego, nie powinny być oddalone od ich domu więcej niż 3 km; 

− W stosunku do dzieci 3- i 4-letnich gmina nie ma obowiązku organizowania bezpłatnego 

transportu. 

Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 

przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. 

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych; 

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych. 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka: 

− przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu 

dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do 

ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka 

środkami komunikacji publicznej; 

− nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny 

transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu. 

Przedstawia się to następująco na liczbach: zakupiono łącznie 1.807 biletów miesięcznych -    

za kwotę  289 120,00 zł. 

 

Działania gminy Krapkowice, mające na celu poprawę sytuacji związanej z transportem 

publicznym są wielotorowe. Zarówno pod względem rozwoju jak również finansowania tego 

przedsięwzięcia. Bardzo pozytywnym aspektem jest uzyskanie dopłaty w wysokości 87.377,00 

zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych jak również możliwość korzystania z dopłaty 

do szkolnych biletów miesięcznych o wartości 289.120,00 zł, jaką Przewoźnik otrzymał od 

Marszałka Województwa Opolskiego. 

Koszt publicznego transportu zbiorowego Gminy Krapkowice w 2020 roku wyniósł  

752.751,88 zł (wliczając również bilety szkolne). 

Natomiast rzeczywiste koszty przy uwzględnieniu dofinansowania kształtowały się 

następująco: 752.751,88 zł – 87.377,00 (dopłata z Funduszu) - 276.727,77 (dopłata Marszałka) 

= 388.674,11 zł. 
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Wszelkie działania oraz sprawne zabiegi związane z transportem publicznym, zmierzają do 

stworzenia dogodnej siatki połączeń, dającej możliwość przejazdów na obszarze całej naszej 

gminy. Wdrażane są działania przeciwko wykluczeniu mieszkańców, nieposiadających 

żadnego środka transportu. Nie ma możliwości osiągnięcia pełnego celu w krótkim czasie, ale 

plany intensyfikacji komunikacji autobusowej rozłożonej na kilka lat pozwolą nam go uzyskać. 

Ma na ten aspekt wpływ wiele czynników, lecz nadrzędną intencją jest zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców gminy Krapkowice w tym zakresie. 

Warto również nadmienić, że od stycznia 2021 roku uruchomiono nową linię łączącą 

Krapkowice z Centrum przesiadkowym w Gogolinie jako linia nr 72 oraz poszerzony został  

istniejący rozkład autobusowy. 

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 2020 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 PGKiM Głogówek. 

Spółka wydobyła ze studni głębinowych 1 099 490 m3  wody. Wydobycie wody podziemnej 

uległo zmniejszeniu o 24 220 m3  tj. o 2,2 % w stosunku do roku 2019.  

Sprzedaż wody w tym okresie wyniosła 901 919  m3 i spadła o 48 021 m3 tj. o 5,0 % 

w stosunku do roku 2019.  

Spadek wydobycia wody ze studni i sprzedaży wynika z dwóch podstawowych powodów. 

Pierwszym jest fakt, że rok 2020 był rokiem bardzo mokrym i odbiorcy pobrali znacznie mniej 

wody. Drugim powodem był wybuch epidemii Covid 19 i spowodowane tym ograniczenia 

działalności części odbiorców wody (np. zamknięcie krytej pływalni).   

Pewność dostawy wody  

W roku 2020 na terenie objętym działalnością spółki miało miejsce 28 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 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 2020 nie wystąpiły wymuszone przypadki ograniczeń w dostawie wody spowodowane 

brakiem na ujęciach lub skażeniem.  

W roku 2020 straty wody wyniosły 18,0 %. Niski poziom strat utrzymywany jest dzięki 

funkcjonującemu w spółce  systemowi monitoringu produkcji wody, który umożliwia szybką 



112 
 

diagnostykę sprawności sieci wodociągowej. System ten umożliwia bardzo szybkie ujawnianie 

pojawiających się  rozszczelnień sieci, a co za tym idzie, podejmowanie szybkich działań 

naprawczych i w konsekwencji zmniejszanie strat wody.  

Przyłączono do sieci wodociągowej 8 nowych klientów, w tym 5 w mieście i 3 na terenie 

wiejskim.  

 

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. Instalacja 

do usuwania żelaza i manganu na stacji wodociągowej pracuje prawidłowo, a jakość 

uzyskiwanej wody uzdatnionej jest doskonała. Wydajność produkcyjna stacji uzdatniania wody 

wykorzystywana jest w około 30 %. Istnieje możliwość bezinwestycyjnego zwiększania 

sprzedaży wody zarówno dla celów bytowych jak i przemysłu wodochłonnego. 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. 

 
Tabela 47 Podstawowe wyniki badań wody uzdatnionej 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) 7,1 6,5 - 9,5 

2 
Przewodność elektryczna 

w temp.25oC                µS/cm 
398 2 500 

3 Zawartość chlorków        mg/l 7,5 250 

4 Zawartość azotynów       mg/l <0,066 0,50 

5 Zawartość azotanów      mg/l <0,89 50 

6 Zawartość żelaza            µg/l 88 200 

7 Zawartość manganu       µg/l 3,1 50 

8 Zawartość sodu              mg/l 6,2 200 

9 Zawartość siarczanów    mg/l 22 250 

10 Twardość ogólna             mg/l 38 
Zakres zalecany 60 - 

500 

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

W roku 2020 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 797  679 m3 ścieków. Ilość ścieków wzrosła o 11 471 m3 , tj. 1,5 % w stosunku 

do roku 2019.  

W roku 2020 do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 58 nowych obiektów, w tym 10 w mieście 

i 48 na terenach wiejskich. 

 

Pewność odbioru ścieków 

W roku 2020 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 2020, 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 BIOKRAP. Na przestrzeni 

roku stwierdzono powstawanie rozbieżności w ilościach odebranych ścieków w stosunku 

do odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków, która na koniec roku 2020 wyniosła 10 %. 

Rozbieżność ta wynika ze względu na występujące w ciągu całego roku intensywne opady 

deszczu z których część dostała się do kanalizacji sanitarnej. 

 

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 2020 na terenie objętym działalnością 

spółki miało miejsce zaledwie 2 zidentyfikowane oraz usunięte awarie sieci kanalizacyjnych. 

 

Działalność w zakresie produkcji pomocniczej oraz utrzymania czystości i zieleni 

W roku 2020 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w wyniku prowadzonej  działalności 

pomocniczej uzyskała przychody na kwotę 1 826 809,40 zł. Wielkość ta uległa zwiększeniu 

o 89 858,71  zł. tj. o 5,2 % w stosunku do roku 2019.  Wzrost wynika z większej ilości  

zrealizowanych zleceń zewnętrznych.  

 

Działalność inwestycyjna na potrzeby własne 

Prowadzona działalność inwestycyjna spółki w roku 2020 obejmowała zadania: 

1) przyjęto do użytkowania następujące inwestycje: 

- modernizacja sieci wodociągowej w ul. Podgórnej w Krapkowicach, 

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Opolskiej w Krapkowicach, 

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Górnej w Krapkowicach, 

- zakup majątku trwałego od Gminy Krapkowice w postaci sieci kanalizacyjnych 

o wartości 1 894 800,00 zł, 

2) prowadzono prace związane z: 

- budową magistralnej sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ks. Koziołka stanowiącej 

zapasowe zasilanie dzielnicy Otmęt, 

- modernizacją sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Parkowej i Rodzinnej, 

- projektem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela etap II, 
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- projektem budowlanym przepompowni ścieków PI w Krapkowicach, 

- projektem budowlanym przepompowni ścieków PVI w Otmęcie. 

3) podpisano umowę z firmą DROBUD z Opola w trybie zaprojektuj i wybuduj  na budowę 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek” objęte jest wsparciem PROW dla operacji 

typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Na początku roku 2020 stan nakładów poniesionych na środki trwałe w budowie wynosił 

1 0174 50,67 zł. W trakcie roku 2020 nakłady inwestycyjne na potrzeby własne wyniosły 

2 697 455,17 zł., z czego przyjęto do użytkowania inwestycje za kwotę 2 255 026,31 zł, w tym 

majątek zakupiony od Gminy Krapkowice. Nowo wytworzony majątek przyjęty na stan 

środków trwałych ma wartość 159 531,33 zł. 

Na dzień 31.12.2020 r. inwestycje w toku mają wartość 1 459 879,53 zł. i dotyczą w większości 

budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej, Rodzinnej i Młyńskiej w Krapkowicach, 

modernizacji sieci wodociągowej w ul. Ks. Koziołka oraz kosztów przygotowania kolejnych 

zadań. 

Dokonano także zakupu sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych za łączną kwotę 

1 985 924,14 zł, w tym od Gminy Krapkowice za kwotę 1 894 800,00 zł pochodzącą ze 

środków z podniesienia kapitału zakładowego spółki. 

Inwestycje finansowane były ze środków własnych. 
 

Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów 

Gospodarka odpadami komunalnym 

Podmiotem odbierającym w 2020 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: 

− tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - 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; 
− szkło - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; szklane opakowania po 

kosmetykach; 

− papier - gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, 

biurowy, zgniecione kartony, tekturę oraz zrobione z nich opakowania; 

− bioodpady – obierki warzyw i owoców, kwiaty cięte i doniczkowe, trawa, liście, 

gałęzie; 

− popiół paleniskowy. 

Odbiór w/w odpadów odbywał się zgodnie z ustalonym harmonogramem tj.: 

w zabudowie jednorodzinnej: 
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− niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden 

raz na dwa tygodnie, 

− metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej 

niż jeden raz na cztery tygodnie,  

− szkło - nie rzadziej niż jeden raz na osiem tygodni, 

− papier - nie rzadziej niż jeden raz na osiem tygodni. 

w zabudowie wielorodzinnej: 

− niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na 

tydzień, 

− metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż jeden raz 

na tydzień, 

− szkło - nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie, 

− papier - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 

Natomiast częstotliwość bioodpadów oraz popiołu jest taka sama niezależnie od rodzaju 

zabudowy i następuje: 

− nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31października, 

natomiast w pozostałym okresie jeden raz na miesiąc - w przypadku bioodpadów; 

− nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca -  

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 nieodpłatnie oddać zużyte baterie i przeterminowane 

leki znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w zakładce 

„Gospodarka odpadami”. 

W Gminie Krapkowice funkcjonują dwa stacjonarne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych tzw. PSZOK-i. 

PSZOK zlokalizowany przy ul. Limanowskiego 61 w Krapkowicach obsługuje lewobrzeżną 

część miasta Krapkowice oraz wszystkie sołectwa, natomiast z PSZOK-u przy  

ul. Piastowskiej 38C mogą korzystać mieszkańcy dzielnicy Otmęt. 

Do PSZOK-ów właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą nieodpłatnie przekazywać 

następujące frakcje odpadów komunalnych: 

− tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, 

− szkło, 

− papier i tekturę, 

− bioodpady, 

− meble i inne odpady wielkogabarytowe (meble, meblościanki, meble tapicerowane,  

łóżka, materace z łóżek, dywany, wykładziny, stoły, krzesła) w ilości nieprzekraczającej 

300 kg/ na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny/na rok, 

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, 

sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, 
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maszyny do szycia, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, 

grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory, odkurzacze), 

− zużyte opony samochodów osobowych oraz jednośladów, w ilości nieprzekraczającej 4 

szt. / na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny / na rok, 

− odpady budowlane/rozbiórkowe powstałe na skutek prac budowlanych, remontowych 

i rozbiórkowych prowadzonych indywidualnie w gospodarstwach domowych, w ilości 

nie przekraczającej 500 kg / na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny / na rok, 

− odpady z tekstylióow i odzieży, 

− odpady  niebezpieczne (zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa, 

−  popiół. 

Od 2019 roku dodatkowo w ramach odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowane są: 

papa odpadowa oraz materiały izolacyjne tj. styropian izolacyjny i wełna mineralna. 

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 (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 2020 roku były: 

− ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach, 

− Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., 

− Envipro Technologie Środowiskowe Sp. z o.o., 

− „Naprzód” Sp. z o. o., 

− Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk. 

W ramach uszczelniania oraz prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Krapkowice w 2020 roku, wzorem ubiegłych lat, podjęto 

następujące działania: 

− wystosowano 87 wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie danych zawartych  

w deklaracjach w związku z zamieszkaniem na nieruchomości dzieci urodzonych  

w okresie od grudnia 2019r. do listopada 2020r.  

− wydano 16 decyzji o wygaśnięciu zobowiązania z tytułu uiszczenia opłaty za 

odpady  

w związku ze zgonem jedynego użytkownika nieruchomości; 

− wezwano 7 właścicieli nieruchomości zamieszkałych do złożenia deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

− wydano 80 zawiadomień o numerach kont, na które należy dokonywać wpłat opłaty 

za odpady. 

W 2020 roku, w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz wprowadzeniem częściowego zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych, którzy zadeklarują zbieranie bioodpadów 

w przydomowych kompostownikach, w I kwartale złożonych zostało przeszło 3 tysiące 

deklaracji.   

 

Gospodarka ściekowa 

W 2020 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

przeprowadzili 64 kontrole nieruchomości położonych na terenie sołectwa Żużela, pod kątem 
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spełnienia obowiązku przyłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej, celem 

spełnienia efektu ekologicznego wymaganego przy przyznawaniu dofinansowania ze środków 

zewnętrznych. 

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: 

− Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 

Gogolin; 

− Toi Toi Systemy Sanitarne Sp. z o.o., ul. Kępska 12, 45-130 Opole; 

− 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; 

− mToilet Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa; 

− PROFIBRUK Andrzej Przybyła, ul. Wiejska 13c, 47-180 Krośnica. 

Ścieki komunalne z Gminy Krapkowice odprowadzane przez w/w firmy trafiają  

do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków BIOKRAP Sp. z o.o. w Krapkowicach,  

na oczyszczalnię ścieków w Głogówku, oczyszczalnię ścieków w Kędzierzynie - Koźlu oraz 

na stację zlewną w Gogolinie. 

Deratyzacja 

Zgodnie z § 21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 

obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

− zabudowane obiektami użyteczności publicznej, 

− zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź 

przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych, 

− zabudowane budynkami wielorodzinnymi, w przypadku stwierdzenia 

występowania gryzoni.  

Deratyzację należy przeprowadzać dwa razy w roku w miesiącu marcu i październiku. 

Zarządzeniem Nr 322/2020 z dnia 18 lutego 2020 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 2020 r. (akcja wiosenna) oraz od 1 do 31 

października 2020 r. (akcja jesienna). Informacja o obowiązku jej przeprowadzenia, w formie 

Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic, została przesłana  podmiotom zobowiązanym do jej 

przeprowadzenia, 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 kontrole wypełniania przez 

właścicieli przedmiotowych nieruchomości obowiązku deratyzacji, które nie wykazały 

żadnych nieprawidłowości.   
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Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice (skwery, place, drogi, 

chodniki) 

1. Mechaniczne zamiatanie za pomocą zamiatarki samojezdnej ulic, parkingów, zatok 

parkingowych i przystankowych na terenie miasta Krapkowice: 

a) ogólna powierzchnia do jednorazowego oczyszczenia - 137 372 m2; 

- wykaz ulic do mechanicznego zamiatania (usługa zamiatania została wykonana na każdej  

z poniżej wymienionych ulic 45 razy): 

b) ul. Azalii (+ Wrzosów), ul. 1-go Maja, ul. 3-go Maja, ul. Damrota, DK 45 (od ronda do 

wyjazdu ze stacji benzynowej Orlen – kierunek Opole), DK 45 (od ronda do ul. Parkowej + 

parking WiK), DK 45 – Rondo, ul. Drzymały, ul. Działkowa, ul. Głowackiego, ul. Jagiellońska, 

ul. Jana Pawła II, ul. Kilińskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kozielska, ul. Krasickiego,  

ul. Krasińskiego, ul. Ks. Duszy, ul. Ks. Koziołka, ul. Limanowskiego, ul. Mickiewicza,  

ul. Moniuszki, ul. Opolska I: od ul. 1 Maja do ul. Dworcowej, ul. Opolska II: od ul. Dworcowej 

do wyjazdu z firmy Metsä Tissue (magazyn), ul. Piastowska, ul. Pocztowa, ul. Prudnicka,  

ul. Przybrzeżna, ul. Rybacka, ul. Sądowa, ul. Sienkiewicza, ul. Słowackiego (od ul. Prudnickiej 

do ulicy dojazdowej do ul. Kwiatowej), ul. Staszica, ul. Szkolna (od ul. 1 Maja do  

ul. Pocztowej), ul. Żeromskiego. 

2. Mechaniczne zamiatanie za pomocą zamiatarki samojezdnej chodników, parkingów  

i placów na terenie miasta Krapkowice: 

a) Ogólna powierzchnia do jednorazowego oczyszczenia – 59 724 m2; 

b) Wykaz chodników do mechanicznego zamiatania (w nawiasie ilość zamiatań w ciągu roku): 

- ul. 1 Maja (72), ul. 3 Maja (36), ul. 3 Maja (szpital) (72), Al. Jana Pawła II (36), ul. Basztowa 

(72), Damrota (72), DK45 (36), ul. Drzymały (72), ul. Głowackiego (72), ul. Jagiellońska (36), 

ul. Kilińskiego (36), ul. Kościelna (72), ul. Kozielska (36), ul. Krasińskiego (72), ul. Ks. Duszy 

(36), ul. Ks. Koziołka (36), ul. Kwiatowa (36), ul. Ligonia (36), ul. Limanowskiego (36),  

ul. Moniuszki (36), ul. Opolska (72)., ul. Pocztowa (36), ul. Podgórna (36), ul. Powstańców Śl. 

(36), ul. Prudnicka (36), ul. Przybrzeżna (36), ul. Rybacka (36), Rynek (108), ul. Sądowa (36), 

ul. Sienkiewicza (36), ul. Staszica (72), ul. Szkolna (72), ul. Wolności (72), ul. Zamkowa (72). 

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: 

a) Ogólna powierzchnia do jednorazowego oczyszczenia – 291 035 m2;  

b) Wykaz ulic na terenie miasta i gminy Krapkowice do mechanicznego zamiatania (usługa 

zamiatania została wykonana na każdej z poniżej wymienionych ulic dwukrotnie): 

Krapkowice: 

- ul. Andersa, ul. Armii Krajowej, ul. Baty, ul. Bławatków, ul. Broniewskiego, ul. Brzechwy, 

ul. Bzów, ul. Cegielnia, ul. Chopina, ul. Chrobrego, ul. Czecha, ul. Dambonia,  

ul. Dąbrowskiego, ul. Dąbrowskiej, ul. Dębowa, ul. Działkowa, ul. Dzierżonia, ul. E. Plater,  

ul. Elsnera, ul. Gimnazjalna, ul. Głęboka, ul. Górna, ul. Grunwaldzka, ul. Harcerska,  

ul. Kamienna, ul. Kani, ul. Karola Miarki, ul. Kasprowicza, ul. Kochanowskiego, ul. Kolejowa, 

ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Korfantego, ul. Kościuszki, ul. Krótka, ul. Kusocińskiego, 

ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Lompy, ul. Marusarzówny, ul. Mieszka I, ul. Mimozy, ul. Młyńska, 

ul. Narcyzów, ul. Olimpijska, ul. Orzeszkowej, Osiedle Fabryczne, ul. Parkowa, ul. Polna,  

ul. Prusa, ul. Pułaskiego, ul. Reja, ul. Reymonta, ul. Różana, ul. Słowackiego (od ul. Kwiatowej 

do końca ulicy), ul. Sportowa, ul. Stokrotek, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Szkolna (od  

ul. Pocztowej do ul. Wapiennej), ul. Św. Józefa, ul. Tulipanów, ul. Tuwima, ul. Wapienna,  

ul. Waryńskiego, ul. Westerplatte, ul. Wiejska, ul. Wróblewskiego, ul. Wyspiańskiego,  

ul. Wyzwolenia, ul. Zwycięstwa. 

Sołectwa: 

− Borek – ul. Wiejska, 
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− Dąbrówka Górna – ul. Prószkowska, ul. Cmentarna, ul. Sienkiewicza, ul. Dolna, ul. 

Kościuszki, ul. Opolska, ul. Graniczna, ul. Posiłkowa, 

− Gwoździce – ul. Opolska, ul. Boczna, ul. Leśna, ul. Dolna, 

− Kórnica – ul. Prudnicka, ul. Łąkowa, ul. Główna, ul. Szkolna, ul. Krótka, ul. XXX-lecia, 

ul. Nowa, 

− Nowy Dwór – wieś, 

− Pietna – ul. Łąkowa, Plac Stawowy, 

− Rogów Opolski -  ul. Kościuszki, ul. Leśna, ul. Sienkiewicza, ul. Chrobrego, ul. Zuga, 

Przysiółek Posiłek, 

− Steblów – ul. Dworcowa, ul. Wiejska, ul. Szkolna, ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna,  

ul. Sienkiewicza, ul. Ligonia, ul. Mickiewicza, ul. Kopernika, ul. Polna, ul. Leśna, 

− Ściborowice – ul. Polna, ul. Dębowa, ul. Szkolna, Przysiółek Jarczowice-Wesoła, 

− Żużela – ul. Krapkowicka, ul. Ogrodowa, ul. Wodna, ul. Szkolna, ul. Osiedlowa, 

− Żywocice – ul. Kozielska, ul. Średnia, ul. Józefa, ul. Ogrodowa, ul. Zielona, ul. Łąkowa. 

4. Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych miasta Krapkowice (usuwanie 

zanieczyszczeń z terenów zielonych, rynku, pasów zieleni, terenów rekreacyjnych): 

5. Opróżnianie koszy ulicznych wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych  na terenie 

miasta Krapkowice i sołectw: 

a) Ilość koszy ulicznych do jednorazowego opróżnienia: 417; 

b) Wykaz koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Krapkowice (w nawiasie ilość koszy 

ulicznych w danej ulicy): 

Krapkowice (opróżnianie koszy odbywało się z częstotliwością 105 razy w ciągu roku  

w każdej z poniżej wymienionych lokalizacji): 

- ul. 3 Maja (26), Al. Jana Pawła II (9), ul. Azalii (2), ul. Basztowa (3), , ul. Cegielniana (1),  

ul. Damrota (16), DK 45 (4), ul. Drzymały (4), ul. Gimnazjalna (2), ul. Głowackiego (2),  

ul. Górna (3), ul. Jagiellońska (7), ul. Kilińskiego (21), ul. Krasickiego (4), ul. Krasińskiego 

(6), ul. Krawiecka (2), ul. Krótka (1), ul. Ks. Duszy (15), ul. Ks. Koziołka (20),  

ul. Kusocińskiego (1), ul. Kwiatowa (4), ul. Leśna (5), ul. Limanowskiego (1), ul. Mickiewicza 

(2), ul. Moniuszki (7), ul. Opolska (21), Os. 1000-lecia (4), ul. Parkowa (15), ul. Piastowska 

(2), ul. Pocztowa (4), ul. Podgórna (2), ul. Polna (1), ul. Prudnicka - ul. 1 Maja –  

ul. Głowackiego (46), ul. Przybrzeżna (7), ul. Pułaskiego (3), ul. Reja (2), Rynek (16),  

ul. Sądowa (2), ul. Sienkiewicza (2), ul. Słowackiego (7), ul. Sportowa (2), ul. Staszica (4),  

ul. Szkolna (4), ul. Wapienna (2), ul. Wolności (4), ul. Wrzosów (15), ul. Wyzwolenia (3), Oś. 

XXX-lecia (5), ul. Zamkowa (2), ul. Żeromskiego (7). 

Sołectwa (opróżnianie koszy odbywało się z częstotliwością 53 razy w ciągu roku  

w każdej z poniżej wymienionych lokalizacji): 

- Borek – plac zabaw (2), 

- Dąbrówka Górna - przystanki, parking, witacze (11), 

- Gwoździce - przystanki, sklep (5), 

- Kórnica - przystanek, plac zabaw, ul. XXX-lecia, ul. Szkolna, ul. Główna (7), 

- Nowy Dwór - przystanki, sala wiejska (3), 

- Pietna - przystanki, plac zabaw, remiza, fontanna, altana (9), 

- Rogów Opolski - sala wiejska, przystanki, plac zabaw (11), 

- Steblów - przystanki, plac wiejski, siłownia (4), 

- Ściborowice – przystanki (3), 

- Żużela - przystanki, plac zabaw (5), 
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- Żywocice - przystanki, plac zabaw, remiza, siłownia (7). 

6. Jednokrotna dezynfekcja koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Krapkowice w okresie 

letnim. Ilość koszy ulicznych przeznaczonych do dezynfekcji: 417 szt. 

Wykonawcą  usług są  Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach. 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Głównym dokumentem planistycznych w gminie Krapkowice jest Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania gminy Krapkowice przyjęte uchwałą Nr XXXI/346/2013 Rady 

Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. Wskazuje one kierunki rozwoju miasta 

i terenów wiejskich w ujęciu wieloletni. Stanowi ono również podstawę do realizacji 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które nie mogą wykraczać poza 

ustalenia zawarte w w/w studium.  

Na koniec 2020 r. w granicach gminy obowiązywało 68 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które opracowywano na przestrzeni 22 lat (1997-2020). 

Stopień pokrycia planami wynosi obecnie około 40% (opolskie – 41,4%).  

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. Można zatem przyjąć, że stan planowania przestrzennego na 

obszarze gminy jest obecnie na poziomie dobrym, lecz docelowo wymaga dalszych działań.  

Obecnie w opracowaniu jest 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

(dla terenów istniejących i projektowanych). W 2020 r. ze względu na sytuację pandemiczną 

i związane z tym ograniczenia (ustawowo zablokowano procedury planistyczne na 4-miesiące) 

uchwalono 4 plany zagospodarowania (zmiany planów obowiązujących) oraz przystąpiono do  

sporządzania 3 nowych. Z ważniejszych planów w realizacji wymienić należy mpzp w rejonie 

ul. Oleandrów i Wrzosów w Krapkowicach oraz ul. Wiejskiej w Steblowie pod nowy cmentarz 

komunalny, czy mpzp w rejonie ulic: 3 Maja i Karola Miarki w Krapkowicach który ma w 

założeniu regulować kwestię możliwości zabudowy północnej części Otmętu. Poza 

Krapkowicami przystąpiono do sporządzania mpzp wsi Rogów Opolski w rejonie ul. Opolskiej 

i Leśnej, gdzie planuje się wprowadzenie funkcji usługowych.  

Drugą formą kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów są  

o warunkach zabudowy. Wydaje się je w miejscach gdzie nie ma obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2020 przeprowadzono 71 procedur 

dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy, z czego połowa dotyczyła Krapkowic. 

Decyzje te obejmowały swoim zakresem głównie przebudowę istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej oraz realizację nowej (przeważnie na terenach wiejskich), wydane również 

zostały decyzje na budynki wielorodzinne i usługowe. Dodatkowo sporządzonych zostało 16 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które dotyczyły głównie kwestii 

infrastrukturalnych (sieci energetyczne, gazowe i kanalizacyjne).  

Stan pokrycia planami miejscowymi (na koniec 2020 r.) oraz ważniejsze obszary objęte 

procedurą sporządzania planu prezentuje poniższy schemat: 
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Rysunek 2 Stan pokrycia planami miejscowymi 

 

Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Wspieranie przedsiębiorczości 

Na podstawie raportu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie 

Gminy Krapkowice w 2020 roku działalność gospodarczą prowadziły 1124 podmioty 

gospodarcze, w tym 81 w formie spółek. 970 podmiotów gospodarczych ma główną siedzibę 

wykonywania działalności w Krapkowicach, w tym 73 spółki. 

Jako administracja samorządowa dążymy do zinstytucjonalizowanej współpracy 

z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie naszej gminy. Jeśli przyjąć, że 

integracja i upodmiotowienie środowiska lokalnych przedsiębiorców znacząco zwiększa szanse 

na prawidłową diagnozę problemów i szans rozwojowych  naszej gminy oraz pozwala na 

budowę skutecznego systemu stymulowania procesów gospodarczych (w tym mechanizmów 

wspierania lokalnej przedsiębiorczości), to potrzebny jest z naszej strony wysiłek promujący 

tego typu podejście. W ramach powyższych działań rokrocznie organizowane jest 

przedsięwzięcie z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy Krapkowice. 

W dniach 06 - 07 lutego 2020 roku odbyło się forum gospodarcze dla przedsiębiorców, 

zorganizowane przez samorządy Krapkowic i Gogolina. W pierwszym dniu odbył się panel 

wymiany doświadczeń dla mikroprzedsiębiorców. Tematyką panelu były m.in. strategie 

rozwoju gmin Krapkowice i Gogolin, wprowadzenie Bazy Danych o Odpadach oraz 

możliwości pozyskania środków z RPO WO. Gościem specjalnym był Marian Woronin, słynny 

polski sprinter i olimpijczyk, który opowiadał o tym, jak wyzwolić w sobie autodyscyplinę do 

pracy i rozwoju osobistego. W drugim dniu odbyło się X Forum Gospodarcze dla małych, 

średnich i dużych przedsiębiorców. Głównym tematem forum były możliwości uzyskania ulg 

w podatku CIT oferowane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, możliwości 

inwestowania w strefach gospodarczych, możliwości optymalnego zakupu energii elektrycznej 

i gazu.  

Ponadto omówiono inwestycje gminy i możliwości poprawy komunikacji w mieście. 

Krapkowickie forum było już dziesiątym spotkaniem, na którym kilkudziesięciu 

przedsiębiorców wymieniało się doświadczeniami w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań 

i wysłuchało analitycznych opinii specjalistów.  

O wsparciu dotacyjnym Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki dla przedsiębiorców mówił 

Dariusz Mazurczak, zastępca dyrektora OCRG, a o Polskiej Strefie Inwestycji jako 

katalizatorze przedsiębiorczości w regionie, Katarzyna Lipska z Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej.  

W związku z pracami Gminy Krapkowice nad projektem „Krapkowice z perspektywą na 

przyszłość” w ramach Programu Rozwój Lokalny, podczas forum można było pozyskać 

informacje na temat norweskich mechanizmów finansowania oraz przeprowadzono badanie 

w formie ankiety pn. „Ocena stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości”. 

W przeprowadzonym badaniu lokalni przedsiębiorcy wskazali, że zarządzają firmami głównie 

w branży przemysłu, handlu i transportu oraz, że funkcjonują na rynku w większości od ponad 

20 lat. Ich firmy działają na rynkach: międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Większość przedsiębiorców oceniła, że ich firmy mają znaczny udział w rynku oraz część, że 

są firmami jednymi z wielu, o podobnym, niewielkim udziale w rynku. Są to przede wszystkim 

małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też duże firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników. 

Według przedsiębiorców, główni konkurenci dla ich firm zlokalizowani są w kraju lub na 
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terenie Europy, część respondentów wskazała na lokalną konkurencję. W większości 

właścicielami przedsiębiorstw są mieszkańcy Krapkowic, natomiast część respondentów 

wskazała, że przedsiębiorstwa prowadzą mieszkańcy z innej miejscowości. Przedsiębiorcy 

wskazali, że siedziby ich firm w większości znajdują się na terenie miasta lub poza miastem, 

lecz na terenie województwa. Większość respondentów wskazało, że prowadzona przez nich 

firma jest firmą rodzinną. Przedsiębiorcy nie zakładają zawieszenia ani likwidacji działalności 

w najbliższym czasie, ale w perspektywie najbliższych lat rozważają raczej przekazanie firmy 

członkom rodziny. Część rozważa rozszerzenie rodzaju prowadzonych działalności przez 

firmę, przy zachowaniu dotychczasowego głównego profilu lub wejście na nowy rynek 

sprzedaży (ekspansja geograficzna). Niektórzy planują utrzymanie dotychczasowej strategii 

firmy na rynku, bez wprowadzania zmian lub przekazanie na zewnątrz (outsourcing) 

wybranych obszarów działalności firmy. Większość respondentów wskazała na stabilność 

finansową swoich przedsiębiorstw, kilku respondentów wskazało, że istnieje w ich firmie 

zagrożenie utraty płynności finansowej. Jako największe zagrożenie utraty płynności 

finansowej ankietowani wskazali głównie pogorszenie kondycji finansowej swoich klientów, 

załamanie popytu na produkty, problemy kadrowe. Przedsiębiorcy wskazują, że uczestniczą 

w lokalnych inicjatywach społecznych, wspierając je finansowo. Zagrożeń dla działalności 

swoich firm przedsiębiorcy dopatrują się głównie w niedostatecznej dostępności pracowników, 

we wzroście kosztów działalności gospodarczej oraz konkurencji globalnych korporacji. Dla 

działalności respondowanych przedsiębiorców największe znaczenie mają utrzymanie istnienia 

przedsiębiorstwa w długim okresie i utrzymanie niezależności przedsiębiorstwa od podmiotów 

trzecich.  

Przedsiębiorcy w większości oceniają Krapkowice jako dobre miejsce do prowadzenia 

działalności. W zakresie warunków prowadzenia działalności dobrze oceniają głównie 

infrastrukturę techniczną, łatwość w załatwianiu spraw w urzędzie miasta, dostępność 

komunikacyjną i transportową, gotowe, przyjazne inwestorom plany zagospodarowania 

przestrzennego oraz możliwość wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów, współpracy 

z innymi przedsiębiorcami.  

Stosunek władz lokalnych do przedsiębiorców i inwestorów lokalnych, przedsiębiorcy oceniają 

głównie jako życzliwy i bardzo życzliwy. Przedsiębiorcy dobrze ocenili lokalne 

uwarunkowania dla rozwoju przedsiębiorczości. Możliwość korzystania z ulg i zwolnień 

w podatkach lokalnych ocenili jako kluczowe znaczenie dla rozwoju swoich firm i osiągania 

sukcesu. Jako istotne zaznaczyli również możliwość otrzymania pomocy od jednostek 

samorządu terytorialnego w staraniu się o środki finansowe z funduszy unijnych, w zakresie 

doradztwa prawno-ekonomicznego. Ponadto istotne są dla nich możliwości w ramach 

działalności na rzecz wspierania przedsiębiorczości, tzw. instytucji otoczenia biznesu, 

możliwości otrzymania wsparcia z instytucji pośrednictwa pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu 

oraz promocja osiągnięć lokalnych przedsiębiorców i ich produktów/usług. Inicjowanie 

współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami 

a uczelniami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcy również 

ocenili jako istotne. Przedsiębiorcy ocenili, że są zainteresowani współpracą z lokalnymi 

instytucjami publicznymi głównie w zakresie dostępu do informacji w obszarze planowania 

przestrzennego i przygotowania nowych terenów lub gotowych powierzchni dla prowadzenia 

działalności gospodarczej. Ponadto są zainteresowani współpracą w obszarze pozyskania 

wykwalifikowanych pracowników poprzez współdziałanie ze szkołami średnimi i instytucjami 

kształcenia ustawicznego (przygotowanie dedykowanych programów kształcenia 
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zawodowego, praktyki zawodowe, staże, lekcje przedsiębiorczości). Ocenili, że są też 

zainteresowani aktywnym udziałem  w zakresie współdziałania z instytucjami edukacyjnymi  

i uczelniami w zakresie podnoszenia kompetencji właścicieli, kadry zarządczej i badań oraz 

ułatwieniem i poprawieniem dostępu do usług wspierających rozwój lokalnych firm, jak 

również wykorzystaniem środków Funduszu Pracy. 

W 2020 roku lokalni przedsiębiorcy uczestniczyli również w spotkaniach, warsztatach 

i badaniach zorganizowanych przez Gminę Krapkowice wraz ze Związkiem Miast Polskich 

podczas prac nad kompletną propozycją projektu „Krapkowice z perspektywą na przyszłość”. 

Kultura i dziedzictwo narodowe 

Krapkowicki Dom Kultury  

Krapkowicki Dom Kultury prowadził stałą działalność w sekcjach i kółkach zainteresowań: 

Zajęcia plastyczne odbywały się w następujących  sekcjach:  

Pracownia Malarstwa – „STUDIO EMKA” – (prowadząca Karolina Salamon). Sekcja malarska 

Krapkowickiego Domu Kultury w 2020 roku liczyła 2 grupy. Łącznie w zajęciach 

uczestniczyło 16 osób w wieku od 9 do ponad 70 lat. Działała od początku roku do 5 marca 

(spotkania przerwane zostały przez chorobę prowadzącej na tydzień przed ogólnopolskim 

lockdownem). Później, po zniesieniu obostrzeń działała jeszcze od 1 lipca do kolejnego ich 

zaostrzenia 23 października. W dniach od 24 do 28 sierpnia część grupy uczestniczyła 

w plenerze malarskim w Dobrej. Grupa w okresach zamknięcia fizycznej działalności sekcji 

korzystała z porad i korekt udzielanych drogą elektroniczną. Niektórym z uczestników pomimo 

ograniczeń wynikających z pandemii udało się mieć własne bądź też zbiorowe wystawy.  

Pracownia „WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ, ROZUMIEM” dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat 

(prowadząca Małgorzata Pacion). Pracownia prowadziła cotygodniowe zajęcia, podczas 

których dzieci w wieku przedszkolnym poprzez działania plastyczne rozwijały swoje 

umiejętności percepcji wzrokowej, kształtowały i doskonaliły się w zakresie małej motoryki  

i wrażliwości, samoakceptacji jak i pracy w grupie. Podczas zajęć najczęściej wykorzystywane 

są: głośne czytanie (co często daje podstawę do dalszych działań plastycznych jak 

i wychowawczych). Techniki plastyczne to rysunek, malarstwo, papieroplastyka, wyklejanie 

i wylepianie jak również techniki mieszane. Dzieciom proponuje się technikę i temat, ale 

uwzględnia też ich preferencje. Zajęcia polegają bardziej na zachęcie niż kształceniu w typie 

szkolnych obowiązków. Podczas zajęć dzieci zaznajamiane są z innymi sekcjami działającymi 

w Krapkowickim Domu Kultury, odwiedzają nas instruktorzy pozostałych sekcji (teatr, 

wokalistyka). Ma to być inspiracją aby po okresie przedszkolnym wybrały dla siebie nową 

drogę i sposób spędzania czasu pozaszkolnego, nie tylko plastyczną. 

Grupa liczy średnio 12 dzieci. Zajęcia  odbywają się w głównej siedzibie Krapkowickiego 

Domu Kultury.  Zajęcia zostały zawieszone od 12 marca 2020 roku z powodu Covid -19 

i przeszły na ile to możliwe w formę on line. Od września 2020 do października zostały 

wznowione w zaostrzonym rygorze sanitarnym oraz zawieszone po wprowadzeniu kolejnych 

obostrzeń jesienią w 2020 roku. 

Zajęcia rysunkowe i malarskie indywidualne i w małych grupach dla dzieci powyżej 7 lat 

(prowadzące Anna Taboł i Karolina Salamon). Funkcjonowały grupy 7-12 lat grupa 13-18 lat. 

Zajęcia odbywały się w KDK i fili w Otmęcie. Zajęcia zostały zawieszone i przeszły w formę 

relacji on line po wprowadzeniu obostrzeń związanych z epidemią Covid-19. 

Pracownia Ceramiki „JAKoŚ” dla młodzieży i dorosłych (dzieci uczestniczą tylko wraz  

z opiekunem/rodzicem) - (prowadząca Małgorzata Pacion), zajęcia odbywały się 

z częstotliwością cotygodniową, w dwóch grupach, porannej oraz popołudniowej. od marca do 
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czerwca 2020 roku zajęcia były zawieszone z powodu Covid -19, wznowione w okresie 

czerwiec - październik 2020 w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Zawieszono je w listopadzie 

i grudniu 2020 roku z powodu Covid - 19. 

Pracowania ceramiki oprócz realizacji swoich projektów twórczych wykonuje dla Gminy 

pamiątkowe statuetki Baszty i inne okazjonalne statuetki pamiątkowe. 

Zajęcia  odbywają się w filii Krapkowickiego Domu Kultury w Otmęcie. 

Zajęcia teatralne odbywały się w  sekcjach obejmując swym zasięgiem młodzież i osoby 

dorosłe w dwóch grupach, jak również osoby niepełnosprawne. Ze względu na pandemię i długi 

okres, w którym zajęcia były zawieszone po powrocie udało się tylko doprowadzić do nagrania 

pojedynczych scenek z grupą młodzieżową, które zostały potem umieszczone na Facebooku 

KDK.  

W 2020 r. w Krapkowickim Domu Kultury działały 4 grupy teatralne: 

1) grupa młodzieżowa - Teatr Homo Artifex (9 osób) 

2) dwie grupy dorosłych - Teatr X (17 osób) 

3) grupa z warsztatów terapii zajęciowej - Teatr WIELKI Inaczej (8 osób) 

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.   

W zajęciach stałych w Klubie Wokalisty w Krapkowickim Domu Kultury brało udział od 

20 do 30 osób. Zajęcia indywidualne odbywały się codziennie (każdy uczestnik raz 

w tygodniu), a zajęcia grupowe raz w tygodniu, oprócz tego odbywały się często zajęcia 

dodatkowe (okazjonalne) związane z przygotowywaniem koncertów i występów specjalnych. 

W związku z pandemią oferta zajęć artystycznych została poszerzona o stałe i regularne zajęcia 

on-line (indywidualne i grupowe), a także o dodatkowe akcje na fanpagu facebookowym, takie 

jak: „Domowe śpiewanie w maju”, „Teledysk świąteczny”, „Kocham Cię mamo”  „Dzień 

Dziecka on-line” czy dodatkowe transmisje on-line z koncertów. Soliści z Klubu Wokalisty 

regularnie prezentowali swój talent w TVP3 Opole w programie „Opolskie o poranku”, a także 

w Radiu Opole. Uczestnicy zajęć regularnie występowali na imprezach organizowanych przez 

Krapkowicki Dom Kultury i Urząd Miasta Krapkowice, a także reprezentowali gminę 

Krapkowice na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach wokalnych, zajmując 

czołowe miejsca m.in.: Vanessa Siwy otrzymała: główna nagrodę: tytuł ,,Best Singer” na 

Międzynarodowy Festiwalu Muzyki i Tańca „Majowa nutka 2020” w Częstochowie, 2 miejsce 

na Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek o ,,Złotą nutkę 2020 ’’ w Poznaniu, 1 miejsce 

na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki z Humorem „,Ton Chichot 2020” w Inowrocławiu, 

1 miejsce na Konkursie Piosenki Niemieckiej ,, Super Star 2020”, a także została finalistką na  

Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek ,,Kolędujemy razem 2020”w Łodzi. Natalia 

Asman otrzymała: 1 miejsce na Ogólnopolskim Festiwal Kolęd i Pastorałek w Nysie, 2 miejsce 

na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej w Krakowie, 1 miejsce 

Międzynarodowym Festiwalu on-line "BRILLIANT VICES" w Monaco, 3 miejsce na 

Międzynarodowym Festiwal on-line " UNIVERSONG" na Teneryfie, 3 miejsce na 

Międzynarodowym Festiwalu on-line " WYGRAJ SUKCES" w Tarnobrzegu, a także znalazła 

się w gronie finalistów na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd w BĘDZINIE oraz na 

Ogólnopolskim Festiwalu "Piosenka w Meloniku" w Rzeszowie. Julia Chrobok otrzymała: 

II miejsce na Festiwalu Piosenki z serduszkiem 2020 w Tułowicach, także  I miejsce oraz 

nagroda jury w konkursie "Superstar 2020”. Magdalena Marzec otrzymała: 1 miejsce  

w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej 2020 w Opolu, 2 miejsce w Konkursie kolęd i pastorałek 
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w języku niemieckim w Opolu 2020 oraz wyróżnienie na Festiwalu Piosenki z serduszkiem 

2020 w Tułowicach. 

Zajęcia wokalne w Krapkowickim Studiu Piosenki odbywają się w różnych grupach 

wiekowych. W zajęciach uczestniczyło od 10 do 17 osób.  Indywidualne zajęcia prowadzone 

były codziennie, natomiast grupowe zajęcie odbywały się przed  organizowanymi koncertami 

przez Krapkowickie Studio Piosenki, które wykonywane były wspólnie z muzykami. Już po 

raz 8 został zorganizowany koncert pn. Niepodległość muzyczne ma imię...” oraz letni koncert 

pn „Wszystko będzie dobrze”. 

Dla dorosłych działa grupa „Krapkowickie Niezapominajki”. Zajęcia dla Pań odbywały się raz 

w tygodniu i uczestniczyło w nich od 3 do 7 osób. Dodatkowe zajęcia organizowane były 

w ramach przygotowań do koncertu.   

Obie grupy prowadzone są przez instruktora wokalnego – Panią Grażynę Mierzwa i odbywały 

się  w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach przy ul. Mickiewicza. 

 

Zajęcia w kole modelarskim - uczestnicy brali udział w różnego rodzaju zawodach modeli 

latających na terenie Polski w także w Mistrzostwach Polski. Zajęcia odbywały się w filii 

Krapkowickiego Domu Kultury w Otmęcie w budynku biblioteki miejskiej. 

Krapkowicka Orkiestra Dęta liczy obecnie 40 członków. Dyrygentem Orkiestry jest Paweł 

Wiencek. Krapkowicka Orkiestra Dęta brała udział w przeglądzie orkiestr dętych. Orkiestra 

uświetniła wszystkie uroczystości miejsko – gminne  i występowała na zaproszenie również 

w imprezach organizowanych w innych gminach 

Chór mieszany Krappitzer Chor, dyrygent Jan Sobek próby odbywały się w Otmęcie. 

Próby młodzieżowych zespołów muzycznych. W 2020 roku ćwiczyły zespoły muzyczne, 

Rebelianci, Andromeda Space Ritual, Pop Marlej, Morderplatz, Kaligula. Zespoły 

koncertowały w Krapkowicach, a także w innych regionach Polski.  

Sekcja taneczna – Mażoretki. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w trzech grupach 

wiekowych, w których średnio uczestniczy kilkanaścioro tancerzy. Występy grupy 

prezentowane są podczas imprez artystycznych  i koncertów w Krapkowickim Domu Kultury. 

Kino „Krapkowice Digital 3D", seanse filmowe odbywały się zgodnie z repertuarem, ponadto 

organizowane były okazjonalnie maratony filmowe 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). 

Krapkowicki Dom Kultury wspiera działalność stowarzyszeń działających na terenie Gminy 

Krapkowice. 

Krapkowicki Dom Kultury w okresie wakacji 2020 zaoferował mieszkańcom Gminy 

Krapkowice następujące wydarzenia w ramach wakacji artystycznych: 

− zajęcia plastyczne i malarskie, ceramiczne 

− zajęcia wokalne 

− zajęcia teatralne 
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W 2020 roku Krapkowicki Dom Kultury zorganizował i współorganizował: 

Styczeń 

12 stycznia – XXVIII Finał WOŚP 

19 stycznia – Koncert Karnawałowy 

Luty  

  7 lutego – 65 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  etap Miejsko – Gminny 

  16 lutego – Koncert Walentynkowy 

17-21 lutego – Zimowe Warsztaty Artystyczne „Młody Artysta”                                       

w Krapkowickim Domu Kultury 

Marzec 

1 marca – wyjazd na: Musical „Młody Frankenstein” do Teatru Rozrywki  

w Chorzowie 

  8 marca – Krapkowicki Dzień Kobiet - koncert „O miłości prawie wszystko” 

12 marca – Zawieszenie działalności Krapkowickiego Domu Kultury ze 

względu na sytuację epidemiologiczną 

Kwiecień  

Zajęcia online 

 Maj  

Zajęcia online 

Czerwiec 

06 czerwca – wznowienie działalności kina 

08 czerwca – wznowienie działalności stacjonarnej sekcji KDK 

26 czerwca – Koncert Klubu Wokalisty – „Kochamy śpiewać” 

Lipiec  

26 lipca – Koncert Studia Piosenki – „Wszystko znowu będzie dobrze” 

29 czerwca/31 lipca - Wakacje artystyczne w Krapkowickim Domu Kultury 

(malarstwo, śpiew, plastyka, ceramika, teatr) 

24 i 31 lipca – Letnie Kino Plenerowe 

Sierpień 

7 i 14 sierpnia – Letnie Kino Plenerowe 

  29/30 sierpnia – Piknik Rodzinny „Pożegnanie Lata” (Plac Eichendorffa) 

30 sierpnia – Kiermasz Sztuki Amatorskiej (Plac Niepodległości) 

Wrzesień  

  6 września – Rodzinny Piknik Dożynkowy (Plac Eichendorffa) 

14 września – Wernisaż wystawy fotograficznej „Z wodą w roli głównej” 

Październik 

„Miesiąc Seniora”  

16 i 23 października – Kinowe Seanse Seniora 

Listopad 

11 listopada – Obchody Narodowego Święta Niepodległości / Koncert młodzieży                         

z Krapkowickiego Studia Piosenki  „NIEPODLEGŁOŚĆ muzyczne ma imię… 8” 

Grudzień 

Zajęcia online 

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach   

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. 
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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 innych form 

zmierzających do rozwoju czytelnictwa. 

W roku 2020 biblioteki miasta i gminy: 

− zrejestrowały czytelników  – 5 525 

− wypożyczono księgozbioru –  112 681 

− odwiedziny w bibliotece –  77 670 

− odwiedziny w czytelni internetowej  –   23 000 

− inne odwiedziny w bibliotece (konkursy, imprezy czytelnicze, spotkania autorskie 

z ciekawymi ludźmi, kursy komputerowe, ferie i wakacje w bibliotece i inne)  –  9 662 

− udzielono informacji –  20 127 

Znaczące imprezy czytelnicze, których organizatorem lub współorganizatorem była biblioteka: 

− „Biała zima w bibliotece” – luty; 

− „Bezpieczni razem” – pogadanki, konkursy / we współpracy z Komedą Powiatową 

Policji w Krapkowicach, Strażą Miejską, Szkołami Podstawowymi klas I- III, 

Przedszkolami – luty; 

− „Ochrona środowiska” – wykład – marzec; 

− „Krapkowice z perspektywą na przyszłość” – seminarium / współpraca z Urzędem 

Miasta i Gminy Krapkowice; 

− „Miesiąc seniora” – październik / współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Krapkowice 

i Uniwersytetem III Wieku; 

− „Gawędy o książkach”- prowadzone w formie online; 

− „Spotkania z bajką”- prowadzone w formie online; 

− „Niepodległość niejedno ma imię”, - prowadzone w formie online; 

− „Wielka zadyma z Mikołajem”- prowadzone w formie online; 

− Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach i jej filie realizują projekt 

„Mała książka – wielki człowiek”. 

 

W czasie pandemii przeorganizowano kalendarz imprez edukacyjnych, kulturalnych  

i czytelniczych. Wszystkie formy pracy z książką, zostały przeprowadzone w formie online.  

W Rankingu Bibliotek ogłoszonym przez Instytut Książki – Miejska i Gminna Biblioteka 

Publiczna w Krapkowicach po raz szósty zdobyła pierwsze miejsce w województwie opolskim.  

Nadmienić należy, nasza biblioteka, jako jedyna  w województwie opolskim, nie skróciła 

godzin pracy w czasie pandemicznym, wynikało to z zapotrzebowań czytelniczych. 

Sport i turystyka 

Działalność sportowo- rekreacyjna w 2020 roku. 

Realizacja zadań w zakresie szeroko rozumianej działalności sportowo- rekreacyjnej na rzecz 

mieszkańców gminy Krapkowice została m.in. przekazana na podstawie umowy usługowej do 

realizacji Spółce „Delfin” mającej swoja siedzibę przy ul. Wrzosów, będącej Zarządcą 

obiektów sportowych stanowiących własność gminy Krapkowice.  
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 Umowa zakładała organizację zajęć i zawodów sportowych dla mieszkańców  

i młodzieży szkolnej, w tzw. sportu szkolnego realizowanych zgodnie z kalendarzem 

Szkolnego Związku Sportowego w zakresie m.in. piłki nożnej, tenisa ziemnego, tenisa 

stołowego, badmintona, piłki siatkowej, nauki pływania dla przedszkolaków, kursów techniki 

marszu Nordic Walking dla seniorów a także turniejów piłki nożnej, siatkowej oraz cyklu 

zawodów pływackich w ramach tzw. Ligi Miast. Ponadto w okresie ferii zimowych oraz 

wakacji letnich zaplanowano specjalne zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. 

Z powodu wystąpienia na terenie Polski pandemii zakaźnej choroby SARS-COV 2 zwanej 

koronawirusem COVID-19 oraz obostrzeń wprowadzonych przez polski rząd, związanych  

z częściowym ograniczeniem w funkcjonowaniu lub całkowitym zamknięciem obiektów 

sportowych, terenów rekreacyjnych oraz pływalni i większość zaplanowanych, zgodnie  

z kalendarzem na 2020 r. imprez sportowych nie odbyła się. 

Wśród imprez sportowo- rekreacyjnych, które udało się przeprowadzić należy wymienić: 

− XVII Turniej Ludowych Zespołów Sportowych o Puchar Burmistrza Krapkowic, 

− V -VII kolejka  Halowej Ligi Delfina- cykl turniejów piłkarskich dla zawodników 

z rocznika 2007 i młodszych zakończona turniejem o Puchar HALOWEJ LIGI 

DEFINA, podczas którego odbyło się uroczyste zakończenie podsumowujące zmagania 

najmłodszych piłkarzy. Podczas uroczystego podsumowania nagrody dla najlepszych 

drużyn oraz zawodników nagrody wręczał m.in. Burmistrz Krapkowic, 

− II i II kolejka Szkolnej Ligii Pływackiej,  

− Otwarte Mistrzostwa Krapkowic amatorów w tenisie ziemnym w grach podwójnych  

i pojedynczych o Puchar Burmistrza Krapkowic.  

Podczas wakacji, kiedy zostały poluzowane obostrzenia związane z wystąpieniem pandemii, 

na boiskach znajdujących się przy ul. Wrzosów w ramach akcji „ Wakacje z Delfinem”  dla 

dzieci i młodzieży, zostały zorganizowane zajęcia z piłki nożnej oraz piłki siatkowej, oraz 

tenisa ziemnego  prowadzone przez wykfalifikowanych terenów z klubów sportowych 

działających na terenie gminy Krapkowice. Ponadto przez pierwsze dwa weekendy sierpnia 

„Delfin” Sp z o.o. w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Krapkowicach, dla 

najmłodszych mieszkańców gminy zorganizował „ Wodny Piknik dla dzieci” podczas których, 

dzieci i młodzież mogły z dostępnych za darmo atrakcji wodnych m.in: wodny tor przeszkód 

na którym starsze dzieci mogły się wykazać zwinnością i sprytem, oraz baseny przygotowane 

dla młodszych uczestników. Piknik dopełniły animacje w których każdy mógł znaleźć coś dla 

siebie. 

Ponadto na obiektach sportowych zarządzanych przez spółkę podczas trwania w/w umowy, 

w miarę epidemicznych możliwości odbywały się cykliczne imprezy sportowe, organizowane 

przez kluby sportowe, szkoły i stowarzyszenia działające na terenie Gminy  a także kluby 

i stowarzyszenia Gmin ościennych. Ilość imprez sportowo rekreacyjnych, które odbywały się 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.  za sprawą wprowadzonych obostrzeń 

dotyczących pandemii koronawirusa została znacznie ograniczona. 

 

Krapkowicki Bieg Uliczny  

Z powodu pandemii koronawirusa COVID- 19 oraz informacji o zakazie organizowania imprez 

skupiających duże grupy ludzi na jednej przestrzeni, ogłoszonej pod koniec marca 2020 roku 

w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników zarówno Biegu Głównego, ich rodzin, 

uczestników Krapkowickich Biegów Dzieci i Młodzieży oraz uczestników Marszu Nordic 

Walking  zdecydowano że, planowany na dzień 1 maja 38. Krapkowicki Bieg Uliczny wraz  

z imprezami towarzyszącymi nie odbędzie się. Ponadto zdecydowano się nie przynosić terminu 
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biegu na inny miesiąc 2020 r. a wszystkie opłaty startowe wniesione przez uczestników Biegu 

Głównego oraz Marszu Nordic Walking zostały zwrócone .  

 

Wyścig kolarski 77.Tour de Pologne UCI World Tour 

6 sierpnia 2020 r. w godzinach popołudniowych  przez  gminę Krapkowice przejechali 

uczestnicy II etapu wyścigu kolraskiego Tour de Pologne UCI World Tour. Był to 77. edycja 

tego wyścigu. Na trasie zobaczyliśmy 217 kolarzy, a wśród nich zwycięzcę wyścigu z 2014 

roku Rafała Majkę (Bora-Hansgrohe), zwycięzcę ubiegłorocznego Giro d'Italia Kolumbijczyka 

Richarda Carapaza (Ineos), aktualnego mistrza świata Duńczyka Madsa Pedersena (Trek-

Segafredo) oraz objawienie ostatnich lat, 20-letniego belgijskiego kolarza Remco Evenepoela. 

W organizacji i zabezpieczeniu trasy wyścigu na terenie naszej gminy uczestniczyli pracownicy 

UMiG, funkcjonariusze Policji, druhowie OSP, funkcjonariusze Straży Miejskiej. 

Mieszkańcy gminy Krapkowice bardzo licznie przybyli na trasę wyścigu. Podczas przejazdu 

kolarze spotkali się z miłym przyjęciem i gorącym dopingiem. 

 

Funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych gminy Krapkowice  w 2020 roku 

 Obiekty sportowo-rekreacyjne tj. stadiony, boiska, korty tenisowe, tereny rekreacyjno  

-sportowe  należące do gminy Krapkowice zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020, poz. 433, 441), zostały całkowicie  zamknięte dnia 14 

marca 2020 r.  

Decyzją Premiera  RP od dnia 4 maja 2020 r. można było skorzystać z otwartych terenów 

rekreacyjno- sportowych przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 

792). 

11 maja 2020 r. przy ograniczonej ilości osób korzystających i z zachowaniem obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa,  otwarte zostały boiska będące w zarządzie Spółki „Delfin” z tzw. 

dozorem stałym tj.: korty tenisowe, kompleks boisk ORLIK – ul. Wrzosów 2 w Krapkowicach, 

oraz  stadion miejski – ul. Olimpijska 1 w Krapkowicach. Szczegółowe zasady korzystania  

z poszczególnych obiektów oraz harmonogramy były dostępne na stronach: 

www.delfin.krapkowice.pl oraz www.krapkowice.pl. 

W dalszym ciągu pozostawały zamknięte: 

− przyszkolne obiekty sportowo- rekreacyjne (w tym sale gimnastyczne), 

− siłownie zewnętrzne i place zabaw, 

− boiska sportowo- rekreacyjne  bez tzw. dozoru stałego (w tym boiska administrowane 

przez Ludowe Zespoły Sportowe gminy Krapkowice). 

 

W połowie maja 2020 r. umożliwiono korzystanie z Hali Sportowej m. W. Piechoty przy  

ul. Kilińskiego 3 w Krapkowicach oraz sali sportowej w Żywocicach z zachowaniem 

specjalnych zasad uwzględniających metraż sal sportowych. Na hali przebywać mogło max. 24 

osoby + 2 trenerów, na Sali sportowej w Żywocicach max. 12 osób (plus 1 trener),na całym 

obiekcie przebywali jedynie uczestnicy zajęć, nie było możliwości korzystania z szatni i węzła 

sanitarnego (poza WC).Zmianie uległa także liczba osób korzystających jednorazowo  

z poszczególnych obiektów: na boisku mogło jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób  

+ 2 trenerów. W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób wynosił 22 osoby 
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oraz 4 trenerów, możliwe było podzielenie pełnowymiarowego boiska na dwie części. 

Wówczas na każdej połowie mogło w tym samym momencie przebywać 16 osób + 3 trenerów.   

W połowie czerwca 2020 r. zostały otwarte: siłownie zewnętrzne i place zabaw. 

1 lipca ponownie została otwarta Kryta Pływalnia „Delfin w ograniczonym zakresie 

uwzględniającym zasady sanitarno- higieniczne.  

Podczas wakacji nie zdecydowano się na uruchomienie odkrytego basenu znajdującego się 

przy. Ul. Olimpijskiej w Krapkowicach. W dwóch pierwszych tygodniach sierpnia  2020 r.  dla 

najmłodszych mieszkańców naszej gminy, ma stadionie przy ul. Olimpijskiej zorganizowane 

zostały „ Wodne Pikniki dla dzieci” składające się  z wodnych atrakcji takich jak wodny tor 

przeszkód na którym starsze dzieci mogły się wykazać zwinnością i sprytem, oraz baseny 

przygotowane dla młodszych uczestników. Piknik dopełniły animacje w których każdy mógł 

znaleźć coś dla siebie. 

W związku z nadejściem II fali pandemii COVID-19 z dniem 25 października  2020 r. 

ponownie została zamknięta kryta pływalnia „Delfin” znajdująca się w Krapkowicach. 

Pozostałe obiekty sportowe mogły funkcjonować jedynie pod warunkiem, że są przeznaczone 

dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub 

wydarzeń sportowych oraz są przeznaczone dla studentów i uczniów - w ramach zajęć na 

uczelni lub w szkole, przy zachowaniu obowiązujących przepisów dotyczących reżimu 

sanitarnego. 

Likwidacja  „Delfin” Spółka z o.o. i przekazanie kompetencji zarządzania obiektami 

sportowymi będących własnością gminy Krapkowice do  Spółek gminnych  

Dnia 16.10.2020 r. podjęto Uchwałę nr 2/10/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spólników 

pod firmą  „Delfin” Sp. z o.o.  w Krapkowicach o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan 

likwidacji. Spółka „Delfin” od 2009 roku realizowała na terenie gminy Krapkowice zadania 

związane głównie z działalnością usługową związana z szeroko rozumianą poprawą kondycji 

fizycznej  oraz z działalnością obiektów sportowych. Od stycznia 2021 r. obowiązki zarządcze 

nad obiektami sportowymi przejmą dwie spółki gminy Krapkowice: 

1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach, pod której zarząd trafią następujące 

obiekty sportowo- rekreacyjne : 

− Kryta Pływalnia „ Delfin” w Krapkowicach, 

− obiekty rekreacyjno -sportowe przy Krytej Pływalni „ Delfin” w Krapkowicach przy 

ul. Wrzosów, 

− obiekty sportowe „ ORLIK” 2012 przy ul. Wrzosów w Krapkowicach , 

− stadion miejski przy ul. Olimpijskiej w Krapkowicach 

− teren rekreacyjno-wypoczynkowy zabudowany boiskiem sportowym do piłki nożnej 

wraz z zapleczem – „ Unia” Krapkowice. 

2. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach,  pod której 

zarząd trafi nieruchomość zabudowana obiektem Hali Widowiskowo-Sportowej 

im. W. Piechoty wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Kilińskiego  

3 w Krapkowicach. 

 

Turystyka 

W 2020 roku w ramach propagowania turystyki w gminie Krapkowice, pomimo trwającej 

pandemii, podjęto działania mające na celu promocję walorów turystycznych naszej gminy. 
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Utworzono interaktywną mapę, która jest dostępna na stronie www.krapkowice.pl. Mapa 

umożliwia zapoznanie się z lokalną architekturą i historią. Daje możliwość zwiedzania 

Krapkowic i całej gminy, za pomocą wyznaczonych szlaków opartych na „Obuwniczym Szlaku 

gminy Krapkowice”. 

W nowopowstałym Otmęckim parku zamontowano tablicę upamiętniającą Tomasza Batę, 

która dołączyła do systemu „Poznaj Historię”. Za pomocą  kodu QR mamy możliwość 

odsłuchania lokalnej historii. 

W lipcu odbyła się wizyta blogerów zajmujących się promocją turystycznych atrakcji w Polsce 

i na świecie. Grupa została oprowadzona przez pracowników urzędu oraz Adama 

Werwińskiego po Krapkowicach. Przyjazd grupy był zorganizowany przez Opolską 

Regionalną Organizację Turystyczną. 

Pod koniec sierpnia do Krapkowic przyjechał zabytkowy skład kolejowy „Chrapek”. 

W organizacji przejazdu na trasie Prudnik – Krapkowice - Prudnik swój udział miała również 

gmina Krapkowice, która zarezerwowała część biletów dla mieszkańców gminy. Było to duże 

wydarzenie dla lokalnych miłośników kolejnictwa i nie tylko. 

Cyklicznie trwa promocja „Obuwniczego Szlaku”, która odbywa się za pośrednictwem portali 

społecznościowych: Facebook, Instagram. 

Ochrona zdrowia 

Profilaktyka szkolna 
Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom 

w rozwoju i zachowaniu się uczniów. Współcześnie silnie podkreśla się granice działań 

profilaktycznych, które powinny koncentrować się wokół programów i interwencji, 

nastawionych na zapobieganie powstawaniu problemów, zaburzeń i chorób zanim one 

wystąpią.  

Programy profilaktyczne realizowane w szkołach w roku szkolnym 2019/2020   
Tabela 48 Programy profilaktyczne realizowane w szkołach 

Lp. Placówka Tytuł programu  

Do kogo 

program jest 

skierowany ? 

Czas trwania  

realizacji 

programu 
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Warsztaty dotyczące zachowań 

ryzykownych 

 w szczególności uzależnienia od 

narkotyków 

klasy VI-VIII warsztaty 

Spotkanie dla rodziców na temat 

rozpoznawania wczesnych symptomów 

zażywania substancji psychoaktywnych 

oraz uzależnienia od urządzeń 

elektronicznych oraz szkolenie dla rady 

pedagogicznej na temat metod radzenia 

sobie z agresywnymi i prowokacyjnymi 

zachowaniami uczniów. 

rodzice i 

nauczyciele 

prelekcja 

"Zdobądź Everest" filar I i II uczniowie klas 

VII 

cykl pięciu 

spotkań 

Warsztaty na temat depresji uczniowie klas 

VI-VIII 

warsztaty 

http://www.krapkowice.pl/
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"Różni, ale równi - klasa IV klasą bez 

barier" program autorski 

klasa IV cały rok 

Trzymaj formę klasy V-VII cały rok 

Między nami kobietkami klasa VI 1 spotkanie 

"Czerniak" - profilaktyka nowotworowa klasy VI-VIII cały rok 

Program dla szkół - przetwory mleczne, 

owoce 

 i warzywa 

klasy I - V cały rok 

Ogólnopolski projekt Fundacji 

Uniwersytet Dzieci: Lekcje z klasą. Jak 

odczytywać emocje 

klasa IV cały rok 

2 
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Śniadanie daje moc uczniowie klas I-

III nauczania 

początkowego 

cały rok szkolny 

Niesamowity świat higieny jamy ustnej kl. "O"i kl. I do momentu 

wykorzystania 

materiałów 

programowych  

Trzymaj formę kl. VI cały rok szkolny 

Myśl o sobie -dbaj o zdrowie  kl. I-VIII  jednorazowe  

Bieg po  zdrowie kl. IV cały rok szkolny 

"Czerniak" - profilaktyka nowotworowa kl. VI-VIII II półrocze  

Bezpieczeństwo w szkole i na drodze  kl. I jednorazowe 

Prawidłowe odżywianie -  zapobieganie 

otyłości i nadwagi  

kl. I-III 2 razy w roku  

Zapobieganie wadom postawy i wzroku  kl. I, V, VII cały rok szkolny 

Zapobieganie próchnicy - Fluoryzacja   kl. I-VI 6 razy w roku  

Czyste powietrze wokół nas  przedszkole cały rok szkolny 

Moje dziecko idzie do szkoły  przedszkole cały rok szkolny 

Między nami kobietkami   kl. VI  1 spotkanie  
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Trzymaj formę kl. VIII cały rok szkolny 

Zdrowo jem więcej wiem kl. I-III cały rok szkolny 

Ratujemy i uczymy ratować kl. I-III prelekcja 

Mistrz czystości Katrin - ćwiczenia z 

higieny rąk 

kl. I-II, świetlica tydzień 

Między nami kobietkami kl. VI  prelekcja 

"Czerniak" - profilaktyka nowotworowa kl. IV-VIII prelekcja 

Niesamowity świat higieny jamy ustnej kl. I prelekcja 

Akademia Bezpiecznego Puchatka kl. I cały rok szkolny 

4  
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 Myśl o sobie dbaj o zdrowie kl. I-VIII cały rok szkolny 

Profilaktyka grypy i odry kl. I-III, V cały rok szkolny 

Pierwsza pomoc kl. IV-V  cały rok szkolny 

Zdrowe i bezpieczne wakacje kl. I cały rok szkolny 
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Higiena okresu dojrzewania kl. V cały rok szkolny 

Fluoryzacja kl. I-VI  cały rok szkolny 

Razem bezpieczniej kl. I, II, III cały rok szkolny 

Postaw na rodzinę kl. I-VIII cały rok szkolny 

Dopalacze kl. VII-VIII cały rok szkolny 

Chce mi się chcieć kl. I-VIII cały rok szkolny 

Warsztaty - Debata kl. VI-VII wrzesień 

Warsztaty - Nie bądź ofiarą kl. VIII cały rok szkolny 

Warsztaty - Mobbing rówieśniczy kl. IV-V wrzesień 

Program dla szkół - przetwory mleczne, 

owoce i warzywa 

kl. I-VIII cały rok szkolny 

Program dla szkół - przetwory mleczne, 

owoce i warzywa 

kl. I-VIII cały rok szkolny 
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Trzymaj formę kl. V cały rok szkolny 

Czyste powietrze wokół nas dzieci 

przedszkolne 

cały rok szkolny 

Radosny uśmiech - profilaktyka 

próchnicy 

kl. I cały rok szkolny 

Profilaktyka chorób przenoszonych 

drogą kropelkową - grypy i 

koronowirusa 

wszyscy 

uczniowie 

luty-marzec 

Prawidłowa higiena rąk wszyscy 

uczniowie 

luty-marzec 

Fluoryzacja  kl. I-VI               cały rok szkolny 
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Bieg po zdrowie kl. IV cały rok szkolny 

Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość  kl. II cały rok szkolny 

     Zapobieganie  HIV/AIDS                                                                         kl. VI cały rok szkolny 

Trzymaj formę kl. VI cały rok szkolny 

Profilaktyka wad postawy kl. I-VIII cały rok szkolny 

"Czerniak" - profilaktyka nowotworowa kl. VI-VIII cały rok szkolny 

Realizacja programu profilaktycznego i 

wychowawczego szkoły 

kl. I-VIII cały rok szkolny 

Program "Debata" kl. VII październik 

Zdrowo jem więcej wiem kl. I-III cały rok szkolny 
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Radosny uśmiech, radosna przyszłość kl. II cały rok szkolny 

Czas przemian  kl. V,VI cały rok szkolny 

Trzymaj formę kl. VI spotkania 

cykliczne 

     Zapobieganie  HIV/AIDS                                                                         kl. VI cały rok szkolny 

Bieg po zdrowie kl. IV cały rok szkolny 



135 
 

Między nami kobietkami kl. VI prelekcja 

Program dla szkół - przetwory mleczne, 

owoce i warzywa 

kl. I-V cały rok szkolny 

Zapobieganie próchnicy - Fluoryzacja  kl. I-VI zawieszone 

Realizacja programu profilaktycznego i 

wychowawczego szkoły 

kl. I-VIII cały rok szkolny 

Akademia Bezpiecznego Puchatka kl. II cały rok szkolny 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

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. 

Zarządzanie zasobem gminnym w 2020 roku: 

liczba mieszkań w zasobie na koniec roku 2020  - 349 o powierzchni = 16 562,56 m2 

liczba mieszkań najem socjalny     - 45 szt. 

liczba lokali użytkowych na koniec roku 2020  - 77 o powierzchni = 6 426,26 m2 

pomieszczenia tymczasowe na 31.12.2020   - 1 szt. 

sprzedaż mieszkań w roku 2020    - 8 szt. o powierzchni = 320,21 m2 

bieżące remonty w budynkach w roku 2020   - 155 910,18 zł –  

co odpowiada założeniom Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Krapkowice na lata 2018-2022 (rozdział 2, pkt 4, tabela nr 5) 

w tym: wymiany okien i drzwi, malowanie klatek schodowych, usuwanie zatorów 

kanalizacyjnych, wymiana rynien i rur spustowych, naprawy dachów, balustrad i inne drobne 

prace 

zamiany mieszkań w roku 2020 – 1 szt. 

oddłużenia – odpracowanie zaległego czynszu poprzez wykonywanie prac (sprzątanie itp.) 

- 3 osoby (Wapienna 18, Damrota 2, Opolska 29) 

Zasady polityki czynszowej: 

− wyjściowa stawka czynszu za najem powierzchni lokalu mieszkalnego – 4,40 zł/m2 

stawka czynszu jest wyliczona w oparciu o współczynniki podstawowe, obniżające lub 
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podwyższające wartość użytkową lokalu mieszkalnego wg kryteriów określonych 

w tabeli kwalifikacyjnej dlatego też średni czynsz w 2020 r. wynosił 2,45 zł/m2 

− stawka za najem powierzchni użytkowej lokalu wynajmowanego na zasadzie najmu 

socjalnego wynosiła 0,59 zł/m2 

 

Stawkę bazową czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali określa 

w zarządzeniu Burmistrz Krapkowic, a w pozostałych lokalach wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy ich właściciele. 

Wysokość stawki czynszu za najem 1m² powierzchni użytkowej lokalu  

w mieszkaniowym zasobie Gminy. 

Jednorazowy wzrost stawki czynszu dla lokali za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

mieszkalnego w latach 2018-2022 nie może być wyższy niż 30% stawki obowiązującej w roku 

poprzedzającym. 

Zmiana wysokości stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy nie może być dokonywana częściej, niż raz w roku kalendarzowym. 

Budownictwo deweloperskie oraz inwestycje realizowane przez osoby fizyczne 

w Krapkowicach 

Rok 2020 zapisze się wyjątkowo w dziedzinie rozwoju mieszkalnictwa w gminie Krapkowice. 

Deweloperzy budują coraz więcej nowych domów, powstają nowe miniosiedla. Obecnie trwa 

budowa, albo za chwilę się rozpocznie kilkunastu budynków mieszkalnych - to budynki 

wielorodzinne, w tym także takie o podwyższonym standardzie i apartamentowce. Buduje się 

również coraz więcej domów jednorodzinnych. 

Po analizie rynku nieruchomości w województwie opolskim, wielu deweloperów - a często są 

to lokalne firmy - uznało, że popyt na mieszkania z rynku pierwotnego jest na tyle duży, że 

opłaca się inwestować w nowe budynki mieszkalne. Świadczy o tym fakt, że zanim jeszcze 

budynki zostaną oddane do użytkowania, wiele mieszkań już jest zarezerwowanych lub 

wykupionych. 

W 2020 roku rozpoczęto budowę 154 mieszkań, które już w najbliższych latach zostaną 

sprzedane mieszkańcom gminy Krapkowice. Wartość rynkową wymienionych wyżej 

mieszkań, można oszacować na 51 000 000 zł (z uwzględnieniem wartości mieszkań w 2020 

roku). 

Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie majątkiem  

W ramach zarządzania publicznymi obiektami małej architektury, tzw. placami zabaw                   

i siłowniami zewnętrznymi, zostało przeprowadzonych: 9 inwestycji, z czego 6 zostało 

wykonanych w ramach budżetu obywatelskiego.  

Park ekologiczny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5, której zakres obejmował: 

− wykonanie dokumentacji projektowej,  

− wykonanie robót budowlanych: montaż piaskownicy, ławek, koszy na śmieci, 

nasadzenia. 

Inwestycję przeprowadzono w okresie od 05.10.2020 r. do 28.10.2020 r., a jej całkowity koszt 

wyniósł 20 075,00 zł brutto. 

Rozbudowa placu zabaw przy PSSP Nr 5 w Krapkowicach, której zakres obejmował: 

− wykonanie dokumentacji projektowej,  

− wykonanie robót budowlanych: montaż karuzeli, huśtawek. 
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Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2020 r. Inwestycję 

przeprowadzono w okresie od 05.10.2020 r. do 28.10.2020 r., a jej całkowity koszt wyniósł  

34 574,99 zł brutto. 

Tworzymy sad wiejski wraz z elementami małej architektury i infrastruktury  

- Gwoździce, której zakres obejmował: 

− wykonanie dokumentacji projektowej,  

− wykonanie robót budowlanych: rozbiórka starych budynków, budowa wiaty, alejek, 

paleniska, plantowanie terenu, nasadzenia.  

Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2020 r. Inwestycję 

przeprowadzono w okresie od 05.06.2020 r. do 28.10.2020 r., a jej całkowity koszt wyniósł  

58 920,00 zł brutto. 

Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw w Krapkowicach przy ul. Górnej, 

której zakres obejmował: 

− wykonanie dokumentacji projektowej,  

− wykonanie robót budowlanych: montaż karuzeli, huśtawek, zestawu zabawowego. 

Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2020 r. Inwestycję 

przeprowadzono w okresie od 22.06.2020 r. do 03.07.2020 r., a jej całkowity koszt wyniósł  

35 534,58 zł brutto. 

Doposażenie parku edukacyjno-zabawowego usytuowanego na terenie działki nr 24/6 

w Krapkowicach, przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach Filia  

Nr 2, której zakres obejmował: 

− wykonanie dokumentacji projektowej,  

− wykonanie robót budowlanych: montaż  huśtawek, zestawu zabawowego. 

Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2019 r. Inwestycję 

przeprowadzono w okresie od 22.06.2020 r. do 03.07.2020 r., a jej całkowity koszt wyniósł  

39 530,48 zł brutto. 

Doposażenie siłowni zewnętrznej- Rogów Opolski, której zakres obejmował: 

− wykonanie dokumentacji projektowej,  

− wykonanie robót budowlanych: montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.  

Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2020 r. Inwestycję 

przeprowadzono w okresie od 20.10.2020 r. do 30.10.2020 r., a jej całkowity koszt wyniósł  

21 987,00 zł brutto. 

Doposażenie placu zabaw na Osiedlu 1000-lecia w Krapkowicach, której zakres obejmował:  

− wykonanie dokumentacji projektowej,  

− wykonanie robót budowlanych: demontaż starych urządzeń, montaż huśtawki, zestawu 

zabawowego i piaskownicy. 

Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2020 r. Inwestycję 

przeprowadzono w okresie od 18.11.2020 r. do 23.11.2020 r., a jej całkowity koszt wyniósł  

31 826,57 zł brutto. 

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń na placu zabaw w Nowym Dworze Prudnickim 

w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - Opolskie w latach 2020-2022, której 

zakres obejmował: 

− wykonanie dokumentacji projektowej, 

− roboty budowalne: demontaż wyeksploatowanych urządzeń zabawowych, montaż 

zestawu zabawowego.  

Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej z 2020 r. Inwestycję 

przeprowadzono w okresie od 16.09.2020 r. do 30.09.2020 r., a jej całkowity koszt wyniósł  

23 200,00 zł brutto. 
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Prowadząc działania, mające na celu rozwój infrastruktury sportowej, w 2020 roku 

zrealizowano zadanie pn.: Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego 

w Krapkowicach: Rewitalizacja parku. W ramach tego zadania zrealizowano dokumentację 

projektową, wykonano roboty budowlane: montaż oświetlenia ulicznego, budowa rolkostrady 

asfaltowej, alejek spacerowych, placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Roboty zakończono 

30.06.2020 r. Wartość inwestycji wyniosła 1 712 031,19 zł brutto.  

 

W 2020 roku na terenie Gminy Krapkowice przeprowadzono 6 inwestycji związanych 

z oświetleniem ulicznym. 

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Pocztowej w Krapkowicach. Przedmiotem 

zamówienia była budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego, polegająca na wykonaniu 

przyłącza elektroenergetycznego i kablowej linii elektroenergetycznej oraz montażu słupów 

oświetleniowych i opraw oświetleniowych LED (4 szt.). Wartość zadania wyniosła 23 799,99 

zł brutto. 

Budowa oświetlenia w parku Magnolia przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach (etap 1). 

Przedmiotem zamówienia były: 

− wykonanie dokumentacji projektowej, 

− budowa oświetlenia, polegająca na wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego, 

kablowej linii elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej oraz montażu słupów 

oświetleniowych, opraw oświetleniowych nasłupowych (6 szt.) i gruntowych (16 szt.). 

Wartość zadania wyniosła 63 935,90 zł brutto. 

Wykonanie monitoringu oraz oświetlenia placu wiejskiego oraz terenu sportowo-

rekreacyjnego przy ulicy Szkolnej w Steblowie (etap 1). Przedmiotem zamówienia były: 

− wykonanie dokumentacji projektowej, 

− budowa monitoringu, polegająca na wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego 

i kablowej linii elektroenergetycznej oraz montażu słupów i kamer monitoringu (2 szt.). 

Wartość zadania wyniosła 20 688,39 zł brutto. 

Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gminy Krapkowice, 

która obejmowała wymianę 27 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach stalowych 

na oprawy LED na terenie miasta Krapkowice (ul. Limanowskiego - 13 szt., ul. Leśna - 10 szt., 

ul. Kopernika - 4 szt.), zgodnie z masterplanem oświetlenia ulicznego Gminy Krapkowice. 

Wartość zadania wyniosła 23 877,99 zł brutto.   

Wymiana opraw oświetleniowych w ciągu ul. Podgórnej oraz Rybackiej  

w Krapkowicach, która obejmowała wymianę 10 szt. opraw oświetleniowych  

zamontowanych w formie zwieszanej na wysięgnikach naściennych (9 opraw) i słupie 

oświetleniowym (1 oprawa) na oprawy zwieszane typu LED, zgodnie z masterplanem 

oświetlenia ulicznego Gminy Krapkowice. Wartość zadania wyniosła 27 219,90 zł brutto.   

Dostawa dekoracji świetlnych LED. W związku z potrzebą uzupełnienia dekoracji 

oświetleniowych, umieszczanych na drogach gminnych oraz wojewódzkich w okresie świąt 

Bożego Narodzenia, zakupione zostały następujące elementy dekoracyjne: 

– zakup latarniowej dekoracji świetlnej LED typu „śnieżynka” – 10 szt., 

– zakup latarniowej dekoracji świetlnej LED typu „gwiazda” – 10 szt., 

Wartość zadania wyniosła 9 999,90 zł brutto. 

 

Ochrona środowiska 

Ochrona zadrzewienia 

Za sprawą zmieniających się warunków klimatycznych rok 2020 ponownie należał do lat 

suchych, gdzie bilans opadów wynosił poniżej średniej dla naszego terenu. 
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Wpłynęło to ponownie negatywnie na stan zieleni wysokiej oraz innych elementów zieleni 

miejskiej. W wyniku obumarcia drzew lub w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego 

w 2020 r. usunięto 44 drzewa. 
Tabela 49 Wykaz usuniętych drzew 

L.p. Drzewa do usunięcia Miejsce 

1 Klon jawor  (2 szt.)o obwodach pni: 157 cm 

 i 144 cm 

Krapkowice, ul. Damrota 

2 Klon zwyczajny (4 szt.) o obwodach pni: 141 cm, 

136 cm, 99 cm i 122 cm 

Krapkowice, ul. Opolska 

(skarpa przy ul. Wierzbowej) 

3 Kasztanowiec biały (1 szt.)o obwodzie pnia 216 

cm 

Robinia akacjowa (1 szt.)o obwodzie pnia 85 cm 

 Krapkowice,  ul. Przybrzeżna 

 

Krapkowice – ul. Kilińskiego 

4 Klon zw. (1 szt) o obwodzie pnia: 94 cm. 

Lipa drobnolistna (1 szt.) o obwodzie pnia 

 170 cm 

Klon zw. (1 szt.)o obwodzie pnia 144 cm 

Krapkowice (park), ul. Parkowa 

Krapkowice, ul. Krasińskiego 

 

Krapkowice, ul. Kilińskiego 

5 Sosna amerykańska (1 szt) o obwodzie pnia 121 

cm 

Krapkowice, ul. Piastowska (PSZOK) 

6 Lipa dr. (2 szt.) o obwodach pni 232 cm i 169 cm  

Modrzew polski o obwodzie pnia 173 cm 

Kasztanowiec biały o obwodzie pnia 251 cm 

Krapkowice, ul. Kozielska 

Krapkowice - Park Magnolia 

Krapkowice, ul. Przybrzeżna 

7 Klon zwycz. o obwodzie pnia 116 cm Krapkowice- cmentarz przy ul. Staszica 

8 Daglezja zielona (2 szt.) o obwodach pni 110 cm  

i 96 cm 

Krapkowice, ul. Sportowa 

9 Klon zwyczajny (2 szt.) o obwodach pni 267 cm  

i 248 cm 

Rogów Opolski, ul. ks. Zuga 

10 Topola euroam. (4 szt.) o obwodach pni 185 cm,  

182 cm, 245 cm i 210 cm 

Lipa drobnolistna o obwodzie pnia 189 cm 

Żywocice (przy boisku LZS) 

 

 

11 Brzoza brod. (7 sztuk)   o obwodach: 

144 cm,144 cm, 107 cm, 97 cm, 81 cm, 97 

cm,107 cm, 

Topola osika (4 szt.) o obwodach pni: 43 cm, 53 

cm,31 cm, 53 cm. 

Sosna zw. (4 szt.) o obwodach pni 44cm, 116 cm, 

75 cm i 94 cm, 

Buk zw. o obwodzie 245 cm 

Krapkowice- 

Las przy ul. Leśnej i Mickiewicza 

12 Wierzba (wys. pnia 5m) obwód pnia 201 cm 

(złom) 

Krapkowice – oś. XXX lecia 

13 Jabłoń domowa- obwód  70 cm Krapkowice – k/ UMiG 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

W ramach nasadzeń drzew przybyły w mieście 62 drzewa z gatunku (klon posp.Globosa, jarząb 

szwedzki, jarząb pospolity, lipa drobnolistna, głóg jednoszyjkowy itp.). 

Drzewa nasadzone w ramach rewitalizacji parków w Otmęcie oraz przy ulicach Staszica, 

3 Maja, a także na cmentarzu w Krapkowicach, gdzie od kilku lat następuje wymiana starego 

zadrzewienia na nowe. 

Na terenie miejscowości Żywocice nasadzono 119 sztuk krzewów ozdobnych. 

Ponadto przy drogach wojewódzkich zostało wymienione zadrzewienie wzdłuż drogi nr 416 

Krapkowice – Głogówek, w miejscowościach Ściborowice i Kórnica. W miejsce 
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dotychczasowego zadrzewienia topolowego wprowadzono w ramach modernizacji drogi 

drzewa z gatunku lipa drobnolistna oraz klon zwyczajny. 

W ubiegłym roku opracowano koncepcję nasadzeń zieleni izolacyjnej przy działkach 

budowlanych powstałych w wyniku scalenia i podziału w Krapkowicach „Zielone osiedle 

2020”. Dotyczy działki nr 1308 obręb 160520_4.0011 Krapkowice - miasto. 

Teren pod wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej jest obecnie gruntem użytkowanym 

rolniczo, wolnym od roślinności średniej oraz wysokiej. W obrębie obszaru opracowania nie 

stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną z mocy ustawy, nie występują również 

rośliny objęte ochroną osobniczą na podstawie przepisów pochodnych i odrębnych.  

Koncepcja przewiduje wykonanie nasadzeń o charakterze parawanowym, których rolą będzie 

zapewnienie izolacji akustycznej pomiędzy DK45, a planowaną na przyszłość zabudową 

mieszkalną. Dodatkowo roślinność ta będzie swoistą barierą dla pyłów i spalin, a zimą 

zapobiegać będzie nawiewaniu śniegu z otwartego terenu na drogę. Przy dobieraniu gatunków 

drzew i krzewów zostały wzięte pod uwagę liczne kryteria, zarówno praktyczne jak 

 i estetyczne. Oprócz oczywistych walorów użytkowych były to również odporność danych 

roślin na choroby, ich szybkość wzrostu, pokrój oraz docelowa wysokość.  

Ze względu na specyfikę miejsca wykonania nasadzeń istotne było również zwrócenie uwagi 

na tolerancję stanowiskową tak, aby mieć pewność że dany gatunek rozwinie się i utrzyma 

w przewidzianym miejscu. Koncepcja ta uwzględnia również podniesienie walorów 

estetycznych tego miejsca, dobrze widocznego z uczęszczanej DK45.  

Rośliny dobrano pod względem zróżnicowanych pór kwitnienia, aby o każdej porze roku 

przestrzeń ta oferowała bodźce wizualne, koncepcja zakłada stworzenie zielonego parawanu, 

który może być szyldem powitalnym miasta ponieważ znajduje się na jego wjeździe/wylocie, 

stworzy jego płynną, estetyczną i praktyczną granicę. W 2020 roku rozpoczęto prace związane 

z wprowadzeniem wyżej opisanej zaplanowanej zieleni ochronnej.  

Melioracje wodne 

Według istniejącej inwentaryzacji rowów Gmina Krapkowice prowadzi gospodarkę 

melioracyjną na terenie wszystkich sołectw oraz miasta Krapkowice. Łączna długość rowów 

komunalnych wynosi 24892 m.b. Ponadto własnością Gminy Krapkowice są kanały: 

Młynówka w Krapkowicach (o dł. 535 m.b.) oraz kanał stawowy w m. Pietna ( o dł. 85 m.b.). 

W 2020 r. przeprowadzono konserwację kompleksu rowów położonych w miejscowościach 

Krapkowice i Żywocice oraz rowów w miejscowości Dąbrówka Górna.  Łączna długość 

konserwowanych cieków to:  6430 m.b (rowy), 535 m.m (kanał – Młynówka). 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

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 2020 podejmowane były następujące działania kryzysowe: 

− 06.06.2020 r. podjęto działania związane z ustaleniem źródła zanieczyszczenia wody 

w okolicy Mariny w Krapkowicach. 

− 07.06.2020 r. podjęto działania w związku z zalewaniem posesji wodami opadowymi 

w miejscowości Dąbrówka Górna przy ul. Opolskiej. Dostarczono piasek oraz wydano 

worki w celu ułożenia wału. 

− 19-21.06.2020 r. w związku ze zrostem stanu wód w rzekach dostarczono worki i piasek 

do jednostek OSP Żywocice, OSP Pietna i OSP Żużela w celu przygotowania worków 

z piaskiem oraz ułożenia ich w newralgicznych miejscach. Monitorowano na bieżąco 

sytuację oraz stan rzek. Poinformowano mieszkańców Żywocic, Pietnej oraz 

Krapkowic ul. Kozielskiej, Przybrzeżnej, Rodzinnej i Młyńskiej o możliwości 

wystąpienia lokalnych podtopień. 

− 13.08.2020 r. podjęto działania w związku z pożarem domu wielorodzinnego przy ulicy 

Głębokiej. 

− 21.08.2020 r. otrzymano zgłoszenie o znalezionym żywym pisklęciu Gołębia 

Grzywacza. 

− 21.08.2020 r. zabezpieczono uszkodzoną studzienkę w skutek nawałnicy na 

skrzyżowaniu ulicy ks. Koziołka z ul. 3 Maja sytuacja. Sytuacja powtórzyła się 

dwukrotnie. 

− od 14.10.2020 r. podejmowano działania związane z przekroczeniem stanów 

alarmowych na rzekach Odra oraz Osobłoga. W tym: monitorowano urządzenia 

hydrologiczne, usuwano zwały drzew na zaporach. Zabezpieczano mieszkańców 

Pietnej zagrożonych zalaniem poprzez budowę wału z worków piasku w obrębie stawu. 

Oczyszczono studzienkę drenażową z zatoru odprowadzającą wodę ze stawu w Nowym 

Dworze Prudnickim zagrażającym podtopieniem sąsiednich domostw.  

− 15.10.2020 r. Ewakuowano mieszkańców zagrożonej posesji zalaniem w miejscowości 

Żywocice. Ułożono worki z piaskiem. 

− 01.09.2020 r. podjęto działania związane z zabezpieczeniem zalewanej firmy 

KIMBLEX wodami opadowymi. Dostarczono piasek i worki do ułożenia wału. 
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− 22.10.2020 r. zabezpieczono uszkodzoną studzienką w chodniku przy ul. Krasińskiego. 

− 28.10.2020 r. otrzymano zgłoszenie o potrąconym kocie przy ul. Prudnickiej.  

− 08.11.2020 r. Podjęto działania w miejscowości Rogów Opolski w związku z pożarem 

budynku mieszkalnego, ewakuowano mieszkańców posesji.  

− 08.12.2020 r. otrzymano zgłoszenie o rannej sarnie. 

− 10.12.2020 r. podjęto działania zabezpieczające zapadniętego chodnika na ulicy 

Krasickiego. 

− 12.12.2020 r. otrzymano zgłoszenie o zapadniętej studzience w okolicy drogi 

dojazdowej do DK 45. 

− 17.12.2020 r. podjęto działania w związku z potrąconą sarną. 
 

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. 
Tabela 50 Stan osobowy członków OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach 

ratowniczych.  

OSP JOT 

Dąbrówka Górna 19 

Kórnica  24 

Pietna  17 

Rogów Opolski  26 

Steblów  25 

Ściborowice  11 

Żużela  32 

Żywocice  24 

RAZEM 178 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

W Jednostkach Operacyjno-Technicznych (JOT) powołanych w ramach poszczególnych 

jednostek OSP do dyspozycji pozostaje 178 strażaków – ratowników (stan na 31.12.2020 r.), 

którzy spełniają następujące wymogi: wiek 18 – 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie, 

przeszkolenie pożarnicze i zostali ubezpieczeni. Ze względu na panującą pandemię 

koronawirusa odwołane zostały kursy i szkolenia jak również zawody sportowo-pożarnicze, 

cieszące się dużym zainteresowaniem wśród strażaków.  

Tabela 51 Stan wyszkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).  

OSP 
Wyszkolonych 

ratowników KPP 

Dąbrówka Górna 7 

Kórnica  11 

Pietna  3 
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Rogów Opolski  10 

Steblów  8 

Ściborowice  6 

Żużela  12 

Żywocice  8 

RAZEM 65 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

W Gminie Krapkowice zdecydowanie najlepiej do zdarzeń przygotowane są jednostki 

włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pozostałe jednostki funkcjonują jako 

jednostki lokalnego działania wspomagające system ratowniczo-gaśniczy gminy w zakresie 

ograniczonych działań ratowniczych w czasie pożarów oraz działań zabezpieczających. 

Najważniejsze inwestycje przeprowadzone w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku 

to wymiana bramy wjazdowej OSP Steblów, wymiana źródła ogrzewania z węglowego na 

gazowy w OSP Steblów wraz z wykonaniem termomodernizacji. Zakup nowego samochodu 

pożarniczego dla OSP Żużela.  

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, oraz powyżej 40 lat: SRt OSP Kórnica.  

W związku z panującą pandemią, nie przeprowadzono inspekcji w jednostkach OSP Gminy 

Krapkowice.  

Działalność operacyjna OSP 

Tabela 52 Zestawienie wyjazdów poszczególnych jednostek OSP Gminy Krapkowice 

Jednostki OSP Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Zabezpieczenie 

rejonu 
Razem 

Kórnica 3 13 2 3 21 

Rogów Opolski 11 30 2 3 46 

Dąbrówka Górna 4 9 0  13 

Pietna 2 3 0  5 

Steblów 3 6 0  9 

Ściborowice 2 2 0  4 

Żużela 2 8 0  10 

Żywocice 2 11 0  13 

Razem 29 82 4 6 121 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

W 2019 roku łącznie strażacy wyjeżdżali do działań 168 razy. Rok 2020 można uznać za 

bezpieczniejszy ponieważ ogólna liczba wyjazdów straży pożarnych zmalała o 47 wyjazdy.  

 

Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt. 

W 2020 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gmina Krapkowice uzyskały kolejny 

nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.  
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Gmina Krapkowice przekazała dotację na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

marki MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żużeli w wysokości 285 000,00 zł. Łączny 

koszt samochodu wyniósł 825 330,00 zł. Pozostałą część wartości OSP Żużela pozyskała 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 

34 000,00 zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 

336 000,00 zł oraz Komendy Głównej PSP – 170 000,00 zł oraz kwotę 330,00 zł pokryło OSP 

ze środków własnych.  

Dotychczasowy samochód pożarniczy GCBA 6/32  marki Jelcz będący na wyposażeniu OSP 

Żużela, nie spełniał już standardów stawianym pojazdom pożarniczym. Nowy samochód 

ratowniczo-gaśniczy zwiększy poczucie bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców sołectwa 

Żużela, ale też mieszkańców całej gminy. Tym samym 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/, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej jak i bezpośrednio z budżetu Gminy 

Krapkowice. Na uwagę zasługują tu głównie dwie duże inwestycje: wymiana źródła 

ogrzewania w OSP Steblów wraz z termomodernizacją oraz wymianą bramy garażowej.  

Do pozostałych zakupów poszerzających zakres działań OSP zaliczyć można zakup z dotacji 

nowoczesnej pompy hydraulicznej do zasilania zestawów hydraulicznych będących na 

wyposażeniu OSP Rogów Opolski, wymianę zużytych węży hydraulicznych 

i pneumatycznych w zestawach hydraulicznych OSP Kórnica.  

W 2020 roku jako priorytet uznano zwiększenie bezpieczeństwa osobistego strażaków dlatego 

zakupiono nowe mundury bojowe posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. 

Zaznaczyć należy, że dotychczasowe mundury wykorzystywane w jednostkach OSP są już 

mocno zużyte a część z nich utraciła dopuszczenie do użytkowania. Niestety nie wszystkie 

mundury zostały wymienione na nowe, dlatego sukcesywnie będą zakupywane nie tylko 

mundury ale i hełmy, rękawice, kominiarki oraz buty. Strażak udający się do akcji musi czuć 

się bezpiecznie aby mógł skutecznie udzielać pomocy. W OSP Ściborowice wymieniono aparat 

powietrzny na nowy.  

W 2021 należy wymienić dwa aparaty powietrzne użytkowane przez OSP Dąbrówka Górna, 

ponieważ producent tych aparatów zapowiedział, że nie będzie już wykonywał przeglądów 

serwisowych z racji wieku.  

Analizując powyższe dane dotyczące stanu naszych jednostek OSP można stwierdzić,  

ze w roku 2020 mimo panującej pandemii nastąpiła poprawa stanu wyposażenia sprzętowo-

technicznego oraz bazy lokalowej. W jednostkach przy dużym zaangażowaniu w prace 

społeczne samych strażaków, przeprowadzono remonty i modernizacje obiektów. Zakupy 

sprzętu jak również umundurowania osobistego strażaka oraz systematyczna wymiana 

zużytych elementów wyposażenia zdecydowanie podniosły poziom bezpieczeństwa strażaków. 

W kolejnych latach należałoby zmodernizować bazę lokalową poprzez budowę nowych remiz 

dla OSP Żywocice i OSP Dąbrówka Górna. Dotychczasowe remizy wymagają sporych 

nakładów inwestycyjnych, które w rzeczywistości nie przełożą się zmniejszenie kosztów 

utrzymania a jedynie poprawią stan techniczny budynków. Dlatego budowa nowych remiz 

w nowoczesnych technologiach znacząco poprawi stan bytowy jednostek, a tym samym 

przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania budynków.  
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Straż Miejska w Krapkowicach 

Podstawowym  zadaniem  Straży  Miejskiej  jest  ochrona  porządku  publicznego i  zapewnienie  

spokoju  mieszkańcom  miasta.  

W 2020 roku Straż Miejska w Krapkowicach przeprowadziła 499 interwencji z czego: 451 

interwencje podjęto na terenie Krapkowic, 48 na terenie sołectw. W 347  przypadkach działania 

wynikały z zgłoszeń mieszkańców, 152 to interwencje własne. Najliczniejszą kategorią 

zgłaszanych interwencji stanowiły zgłoszenia dotyczące: zagrożeń w ruchu drogowym – 163, 

zakłócenia porządku publicznego -145, ochrony środowiska oraz zwierząt – 115, gospodarki 

odpadami komunalnymi – 65.  
 

Tabela 53 Szczegółowy opis prowadzonych czynności przez strażników miejskich  za okres od 

01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

Lp

. Rodzaj prowadzonych czynności lub ujawnionych nieprawidłowości Ilość 

1.  wykroczenia drogowe, 140 

2.  martwe lub ranne zwierzęta,   47 

3.  brak nadzoru nad zwierzętami,   28 

4.  pozostawione odpady komunalne,   23 

5.  spalanie odpadów,  33 

6.  przepełnione, przewrócone kontenery PCK,   18 

7.  niszczenie zieleni,  14 

8.  zanieczyszczenie, zaśmiecanie  drogi,     11 

9.  uszkodzone znaki drogowe,     11 

10.  złamane drzewa, gałęzie,      8 

11.  zarośnięte znaki drogowe,     8 

12.  bezpańskie psy,    7 

13.  niedziałające parkomaty,    5 

14.  Sprawdzenie warunków bytowych psa,    4 

15.  przycięte gałęzie, żywopłoty,    4 

16.  pozostawione odpady wielogabarytowe,    4 

17.  dzieci, młodzież grające w piłkę na boisku szkolnym pomimo zakazu,    4 

18.  zaśmiecanie terenu wokół sklepu „Biedronka’,   4 

19.  grupa osób przebywająca na tzw. ”kaczych dołach” przy ul. Krótkiej,   3 

20.  
wyrzucone meble na działce, pozostawione gabaryty przed posesją, pozbywanie się 

opon, 
  3 

21.  niestosowanie się do zasad COVID-19,   3 

22.  osoby po spożyciu alkoholu leżące w miejscu publicznym   3 

23.  
uszkodzona nawierzchnia chodnik, droga, parking, uszkodzony chodnik 

pozostawione krawężnika drodze, 
  3 

24.  wyrzucone gałęzie do lasu,   3 

25.  pozbywanie się odpadów do śmietnika miejskiego,    2 

26.  spożywanie alkoholu,  2 

27.  zabrudzenie klatki schodowej,  2 

28.  rozkruszanie gruzu,  2 
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29.  uszkodzone studzienki, brak pokrywy studzienki,  2 

30.  

Inne: mężczyzna po spożyciu alkoholu stojący na schodach wejściowych do posesji, 

wykonywanie prac remontowych na chodniku, pozostawione frezowiny na poboczu 

jezdni, poszukiwania osoby zaginionej, mężczyzna żebrzący pieniądze chodzący od 

posesji do posesji, uszkodzona reklama zagrażająca życiu przechodniom, 

uszkodzone przęsło ogrodzenia PSP-4, grupujące się osoby na PSZOK-u, zerwany 

przewód wiszący nad chodnikiem, uszkodzony baner reklamowy, przepełniony kosz 

miejski na odpady, pozostawione auto ulica Limanowskiego, składowanie 

materiałów niebezpiecznych, kierowanie ruchem bez kamizelki odblaskowej, 

uszkodzone blachy na budynku przez silny wiatr, zanieczyszczenie terenu, 

zaśmiecone podwórko odpadami i częściami samochodowymi, uszkodzony 

transformator, ustawienie reklamy utrudniające wyjazd, pozostawiony pojazd z 

otwarta szybą, uszkodzona lampa, porzucony rower, głośna praca maszyn 

remontowych oraz muzyka, pozostawiony motorower na prywatnym parkingu, 

libacja na terenie należącym do gminy Krapkowice przy ul. Mickiewicza 1, łabędź 

niemogący wydostać się ze zbiornika przeciwpożarowego, złe warunki przy 

trzymaniu psa, pomoc przy uruchomieniu pojazdu, składowanie odpadów 

wielogabarytowych, wylewająca się woda na jezdnię, przetrzymywanie 

łatwopalnych substancji, pojazd z rożnymi tablicami rejestracyjnymi, utrudnienia 

podczas prac remontowych, osoby z psami będące na placu zabaw, kot w nadkolu 

pojazdu, nie przyjemny zapach palących się plastików, wysypywanie gruzu w 

miejscu niedozwolonym, używanie sygnałów dźwiękowych, uszkodzone kosze na 

śmieci, długotrwale pozostawiony bez powietrza w oponach pojazd, zapadnięta 

kostka brukowa, rozkruszanie gruzu, uwięziona sarna w zbiorniku pożarowym, 

nieprzyjemny zapach z mieszkania, głośno pracujące wentylatory na zewnątrz 

sklepu, fetor na terenie  Żywocic, handel owocami na wjeździe do targowiska, 

palenie w piecu w budynku bez komina, parkowanie na terenie niedozwolonym, 

wyrzucanie trawy do rowu melioracyjnego, znalezione tablice rejestracyjne pojazdu, 

wyrzucanie odpadów do kosza na Placu Zabaw, osoby nietrzeźwe leżące na 

chodniku, notoryczny hałas z dmuchawy podczas prac woźnego w szkole, zalegające 

liście, żołędzie na jezdni ul. Sienkiewicza, uszkodzony słupek przy chodniku, 

rozlany olej, niewybuch - zabezpieczenie w nocy, brzydki zapach na klatce 

schodowej, wyrzucone kości zwierzęce do lasu, naruszenie nietykalności cielesnej 

pracownika sklepu, rozrzucone szkło na chodniku, zanieczyszczenie rzeki Odry, 

przechylone ogrodzenie posesji, włączony od kilku godzin alarm, żebranie pod 

sklepem, , nie zabezpieczony kojec dla psa, zapach siarki z lokalnej firmy, 

przewrócone ogrodzenie, pozostawiony wrak pojazdu, zaśmiecanie lasu, 

zaśmiecanie balkonu niedopałkami, odkręcony stojak na rowery, długotrwale 

szczekający pies, niesprawna sygnalizacja  świetlna, zdewastowane lampy uliczne, 

wyrwany słupek rozdzielający jezdnie od chodnika, brak maseczek w miejscu 

publicznym, agresywny pies, tłok w sklepie, pies pozostawiony i przywiązany na 

smyczy do lampy, magazynowanie starych opon, zanieczyszczenia po wycięciu 

drzew etc.. 

96 

 Ogółem interwencje:  499 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

W ich efekcie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach nałożyli 46 mandatów 

kredytowo – karnych na łączną kwotę 4960 zł. Mandaty nałożono na sprawców za: 

− wykroczenie określone w dyspozycji art. 92§ 1 Kodeksu wykroczeń tj. niestosowanie 

się do znaków drogowych (wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi  

w komunikacji) – 20 mandatów 

− wykroczenia określone w dyspozycji art. 97 Kodeksu Wykroczeń tj. np. zatrzymanie 

pojazdów w obrębię skrzyżowania czy też na chodniku nie pozostawiając 1,5 metra 
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przejścia dla pieszych (wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji) – 9 mandatów 

− wykroczenie określone w dyspozycji art. 144§ 1 Kodeksu Wykroczeń tj. niszczenie lub 

uszkadzanie roślinności na terenie przeznaczonym do użytku publicznego (wykroczenia 

przeciwko urządzeniom użytku publicznego) – 12 mandatów 

− wykroczenia określone w dyspozycji art. 191 ustawy o odpadach tj. termiczne 

przekształcanie odpadów poza spalarnią – 5 mandatów. 

Zastosowano 138 razy środki oddziaływania wychowawczego z art.41 Kodeks Wykroczeń 

(pouczenia). 

Strażnicy miejscy w wyżej wymienionym okresie prowadzili czynności wyjaśniające 

w 34 sprawach w związku z popełnionymi na terenie gminy Krapkowice wykroczeniami, 

z czego: 

− w  14  sprawach ukarano sprawców mandatem kredytowo – karnym, 

− w  8 sprawach zakończono postępowanie pouczeniem, 

− w 8 sprawach zakończono postępowanie wyjaśniające ze względu na niewykrycie 

sprawcy lub braku dostatecznych dowodów winy,  

− w 3 sprawach za 2020 rok skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Strzelcach 

Opolskich II Wydział Karny, 

− w 1 sprawie w dalszym ciągu prowadzone są czynności wyjaśniające. 

W związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii koronawirusa 

SARS-CoV-2, Wojewoda Opolski wydał polecenie organizacji wspólnych patroli straży 

miejskiej wraz z policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie 

jednostek policji. Strażnicy miejscy podejmowali działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Działania te podejmowane były zarówno podczas służb samodzielnych Straży Miejskiej, jak 

również podczas wspólnych służb z Komendą Powiatową Policją w Krapkowicach.  

Tabela 54 Współpraca z policją w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

L

p. 
Rodzaj współpracy Krótka informacja dotycząca współpracy 

1 Patrole mieszane 

- liczba wspólnych patroli 

 w ciągu roku 

Straż Miejska w Krapkowicach wspólnie z funkcjonariuszami 

Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach odbyła 40 wspólnych 

patroli z czego: 

- 25 podczas  pierwszej zmiany  

- 15 podczas drugiej zmiany 

     2 Szkolenia 

- liczba i rodzaj szkoleń 

Szkolenie w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 listopada 2019r. w sprawie  

kontroli ruchu drogowego oraz zmian dotyczących wykonywania przez 

strażników gminnych (miejskich) kontroli ruchu drogowego sześciu 

strażników. 

- odbyły się 2 szkolenie 

3 Akcje prewencyjne,  

- liczba zaangażowanych 

strażników i liczba akcji 

Spotkania edukacyjno-profilaktyczne w ramach akcji: 

 „Bezpieczne ferie” – 4 akcje 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach, zaangażowany 

1 strażnik miejski.  

- Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w  Krapkowicach, 

zaangażowanych 2 strażników miejskich. 

- Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie, 

zaangażowany 1 strażnik miejski. 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy, zaangażowany 1 strażnik 

miejski. 

 ,,Bezpieczne wakacje”  - 1 akcja 
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- zaangażowany 1 strażnik miejski spotkanie w Publicznej Szkole nr 5 

 w Krapkowicach 

,,Bezpieczna droga do szkoły”- 2 akcje 

 - Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach klasy 

pierwsze i drugie oraz 3 grupy Przedszkolne, zaangażowany  

1 strażnik miejski. 

- Zabezpieczenie przejścia dla pieszych ul. 3 Maja od 01-04 września,  

zaangażowanych  4 strażników. 

4 Inne wspólne inicjatywy Zabezpieczenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraz 

z dostarczeniem zebranej gotówki do Banku. 

Spotkanie Komendanta Straży Miejskiej w Krapkowicach wraz 

z Naczelnikiem Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego w ramach 

podpisanego porozumienia o współpracy. Spotkania dotyczyły oceny 

stanu zagrożenia bezpieczeństwa prawidłowej współpracy pomiędzy 

Strażą Miejską w Krapkowicach, a Policją.  

Zabezpieczenie lokali wyborczych w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej – 2 tury. 

Zabezpieczenie trasy przejazdu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 

2020,  trzech strażników. 

Zabezpieczanie i przekazywanie do Komendy Powiatowej Policji 

w Krapkowicach nagrań z monitoringu w związku z prowadzonymi 

postępowaniami. 

Zabezpieczenie przejścia dla pieszych ul. 1 Maja w okresie od 22-

30.09.2020r. zaangażowanych czterech strażników. 

Wspólne kontrole osób będących na kwarantannie. 

Zabezpieczenie rejonu cmentarza w Krapkowicach  ul. Mickiewicza 

 1 listopada. 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

W ramach działań mających na celu dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne 

funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach: 

− zabezpieczali Krapkowicki Dom Kultury oraz patrolowali miasto z uwagi na 

kwestujących wolontariuszy w związku z 28. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. W trakcie zabezpieczenia nie odnotowano żadnych zdarzeń. Udzielono 

również pomocy przy dostarczeniu zebranych pieniędzy do banku; 

− zabezpieczali niewybuch leżący w rejonie ulicy Księdza Duszy; działania prowadzone 

były wspólnie z funkcjonariuszami policji; 

− zabezpieczali przejścia dla pieszych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”  

ul. 3 Maja od 01-04 września,  zaangażowanych było  4 strażników; 

− zabezpieczali przejście dla pieszych oraz dokonywali statystyki odnośnie ilości osób 

korzystających z tego przejścia w okresie od 22-30 września. Działania podjęto na 

prośbę Wydziału Oświaty i Kultury w celu udzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące 

wskazanego problemu w związku z pisemną prośbą rodziców dzieci uczęszczających 

na zajęcia szkolne do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach; 

− zabezpieczali parking na ul. Księdza Koziołka oraz Plac Eichendorfa w związku  

z Rodzinnym Piknikiem Dożynkowym; 

− zabezpieczali lokale wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarówno w I, jak i w II turze; 

− zabezpieczali trasy przejazdu wyścigu kolarskiego Toure de Pologne 2020; 

−  zabezpieczali rejon cmentarza ul. Mickiewicza w Krapkowicach 1 listopada 

Wszystkich Świętych; 
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− doręczali i odbierali pakiety wyborcze od wyborców, którzy złożyli wnioski 

o głosowanie korespondencyjne na terenie gminy. Ponadto zabezpieczali budynek 

Urzędu Miasta i Gminy, a po zakończeniu prac komisji, wraz z komisarzem 

wyborczym, dostarczono protokoły z wyborów do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 

 

Straż Miejska w Krapkowicach udzielała pisemnych informacji lub podejmowała  wspólne 

działania z:  

− Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krapkowicach, 

− Powiatowa Stacją  Sanitarna - Epidemiologiczną w Krapkowicach, 

− Komedą Powiatowa Policji w Krapkowicach, 

− Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, 

− Spółdzielnią Mieszkaniową ,, Zjednoczenie” w Krapkowicach, 

− Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krapkowicach, 

− Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, 

− Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej   w Krapkowicach, 

− Krapkowickim Domem Kultury, 

− Gminną Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Krapkowicach, 

− Przedstawicielami ogrodów działkowych i wspólnot mieszkaniowych.   

− Gabinetami Weterynaryjnymi Andrzeja Skóry, Jolanty Konarskiej i Jana Piskonia. 

W ramach prowadzonych akcji edukacyjnych jeden strażnik miejski wraz z funkcjonariuszami 

Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach prowadził: 

− w klasach I-III szkół podstawowych cykl spotkań ,,Bezpieczne Ferie”, na których 

poruszano podstawowe zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu. 

Przeprowadzono 4 akcje w następujących szkołach: 

1) Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach,  

2) Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 1 w Krapkowicach,  

3) Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Kórnicy, 

4) Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Steblowie; 

− działania związane z akcją ,,Bezpieczne wakacje” wśród uczniów Publicznej Sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Krapkowicach; 

− akcję dotyczącą ,,Bezpieczna droga do szkoły”, w ramach której prowadzono pogadanki 

w klasach I – III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach klasy I i II 

oraz w trzech grupach przedszkolnych. 

 
Tabela 55 Inne działania podejmowane przez Straż miejską w okresie: od  01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

Lp. Inne działania: ilość 

1. 
patrolowanie miejsc publicznych związane ściśle wystąpieniem  na trenie RP  

pandemii SARS CoV -19 , 
2762 

2. wspólnie z policją kontrola osób przebywających na kwarantannie,   327 

3. kontrole pod względem posiadania tabliczki z numerem posesji,  162 

4. 
wystawiono wezwania kierowcom  parkujących swoje pojazdy niezgodnie z 

przepisami Ustawy Prawo Ruchu  Drogowego,  
 103 

5. przegląd monitoringu na żywo przez strażników,      67 

6. przegląd przez funkcjonariusza KPP w Krapkowicach,      1 

7. ustalenia miejsca pobytu dla Wydziału Spraw Obywatelskich,    48  

8. ustalenia miejsca pobytu dla Wydziału Oświata i Kultury,      1 

9. monitoring zabezpieczenie oraz  zgrane materiałów na potrzeby policji,    21 
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10. kontrola deratyzacyjna,    16 

11. spotkania i wydarzenia,    15 

12. komunikaty związane z COVID-19    14 

13. kontrola posesji pod względem spalania odpadów w piecach,    12 

14. odpowiedzi na wnioski radnych,      4 

15. akcja ,,Bezpieczne ferje”,      4 

16. akcja ,,Bezpieczna droga do szkoły”,      2  

17. akcja ,,Bezpieczne wakacje”,      1 

18. konwojowanie oraz dostarczenie wartości pieniężnej do banku.      1 

 Ogółem działania; 3657 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

 W 2020 r.  funkcjonariusze Straży Miejskiej  cyklicznie: 

− Przygotowywali na posiedzenia Komisji Spraw Społecznych informacje z bieżącej 

działalności Straży Miejskiej w Krapkowicach. 

− Podejmowali działania w związku ze złożonymi wnioskami radnych oraz udzielano na 

nie pisemne odpowiedzi. 

− Udzielali odpowiedzi na pisma otrzymywane z innych instytucji dotyczące problemów 

naszych mieszkańców, a także składali zapytania do instytucji w związku 

z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi. Udzielano pomocy prawnej 

prokuraturze, policji oraz innym jednostkom Straży Miejskiej.  

− Do prowadzonych czynności strażnicy miejscy przesłuchiwali świadków wykroczeń, 

jak również osoby, wobec których powstała uzasadniona podstawa do sporządzenia 

przeciwko nim wniosku do sądu. 

− Na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Oświaty i Kultury ustalali 

miejsca pobytu osób pod wskazanym adresem zamieszkania udzielając pisemnych 

odpowiedzi.  

− Przeprowadzali kontrolę deratyzacyjną. W okresie od 01 – 31 marca 2020r. nie 

przeprowadzono żadnej kontroli w związku z wprowadzonymi obostrzeniami 

związanymi z Pandemią COVID-19. Natomiast w okresie od 01 – 31 października 

2020r. skontrolowano 16 podmiotów nie stwierdzając uchybień. Ilość skontrolowanych 

podmiotów była również ograniczona w związku z wprowadzonymi obostrzeniami. 

− Kontynuowali rozpoczęte na początku 2020 roku sprawdzanie posesji odnośnie 

niedopełniania obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania 

w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości zgodnie z art. 64 

§1 Kodeksu Wykroczeń. Łącznie skontrolowano 162 ulice z czego: 154 na terenie 

Krapkowic, Rogowie Opolskim 3, w Steblowie 4 i na Posiłku 1. Należy zaznaczyć, że 

podczas tych działań nasi mieszkańcy stosowali się do zaleceń i uzupełniali brakujące 

numery lub wymieniali je na nowe.  

− Prowadzili kontrole posesji pod względem przycięcia gałęzi drzew i krzewów 

wystających poza obręb posesji. Prowadzono rozmowy z właścicielami posesji. 

W trakcie tych działań nasi mieszkańcy stosowali się do próśb strażników. 

− Kontrolowali miejsca przebywania osób bezdomnych. W razie potrzeby udzielali 

stosownej do okoliczności pomocy oraz informowali odpowiednie instytucje 

o zaistniałych sytuacjach.  

− Wobec kierowców parkujących swoje pojazdy niezgodnie z przepisami Ustawy Prawo  

o Ruchu Drogowym wystawiali wezwania w celu stawienia się do Straży Miejskiej. 
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Wezwania kończyły się pouczeniami, mandatami bądź wszczęciem czynności 

wyjaśniających. 

− Na bieżąco Przeglądali Monitoring Wizyjny Miasta z uwagi na poprawność działania 

systemu oraz wykroczenia. Wszelkie uwagi dotyczące stwierdzenia nieprawidłowości 

zgłaszano do osób odpowiedzialnych w celu najszybszego wyeliminowania problemu. 

Obecnie posiadamy 10 kamer usytuowanych w różnych miejscach naszego miasta 

 z perspektywą dalszego rozwoju. 

− Reagowali na wykroczenia polegające na spalaniu odpadów zarówno w piecach, jak  

i ogniskach. Łącznie otrzymano lub podejmowano działania z własnej inicjatywy w 33 

przypadkach z czego: 

- w 13 działania dotyczyły spalania w ogniskach, 

- w 12 spalania w piecu sporządzano  protokół z kontroli kotłowni,  

- w 8 przypadkach po przebyciu pod wskazane miejsce nie potwierdzono zgłoszenia.  

 

Działania w związku z pandemią COVID-19 

Większość działań podejmowanych przez samorząd związanych z przeciwdziałaniem pandemii 

covid-19 jest opisana w poszczególnych działach niniejszego raportu, podejmowaliśmy 

dodatkowo udział w ogólnopolskich akcjach mających na celu wspieranie mieszkańców naszej 

gminy. 

Pracownicy Urzędu wraz z pracownikami jednostek organizacyjnych i mieszkańcami podczas 

pierwszej fali epidemii wzięli udział w akcji pn.” Maseczka dla każdego”. Gmina Krapkowice 

prowadziła akcję szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców. Materiał potrzebny do ich 

wykonania pozyskano od darczyńców, a wolontariusze zajęli się ich szyciem. Darmowe 

maseczki wielokrotnego użytku w pierwszej kolejności otrzymali seniorzy w wieku 65+. Na 

początku akcji maseczki odebrać można było w dwóch miejscach: w Krapkowickim Domu 

Kultury przy ul. Prudnickiej 7 oraz w Miejskiej i Gminnej Bibliotece przy  

ul. Mickiewicza 2, a  dystrybucja maseczek na terenach sołectw zajęli się sołtysi. Z czasem 

rozszerzono punkty dystrybucji o wybrane sklepy spożywcze, tak aby mieszkańcy mogli 

odebrać maseczkę, po godzinach pracy ww. instytucji . W sumie na terenie gminy uszyto  

i rozdysponowano wśród mieszkańców ok 16 000 maseczek. 

Oprócz akcji „Maseczka dla każdego” pracownicy Urzędu zaangażowali się w pomoc dla 

producentów chryzantem, które w ramach wsparcia, skupowała od producentów Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwiaty nie tylko ozdobiły pomnik upamiętniający 

ofiary wojen i przemocy oraz "otmęckiego" buta, ale trafiły także do mieszkańców gminy 

Krapkowice. Rozdysponowano blisko 6 tysięcy chryzantem. Kwiaty można było odbierać  

z Rynku, placów przed Urzędem Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz przed Filią nr 2 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Mickiewicza. Krapkowiczanie bardzo 

chętnie włączyli się w akcję. Udekorowali między innymi opuszczone nagrobki oraz posesje.  

Na potrzeby działalności jednostek organizacyjnych, w związku z pandemią covid-19, 

zakupiono i rozdysponowano następujące materiały: 

1. Rękawiczki jednorazowe chirurgiczne   13 200 szt. 

2. Maseczki jednorazowe lekarskie    5 500 szt.  

3. Maseczki wielokrotnego użytku    5 700 szt. 

4. Maseczki FFP 2      100 szt.  

5. Płyn do dezynfekcji rąk     820 l. 

6. Płyn do dezynfekcji powierzchni    5,7 l. 
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7. Opryskiwacze     14 szt.  

8. Mydło antybakteryjne w płynie   40 l. 

9. Kombinezony ochronne    50 szt. 

10. Gogle ochronne     40 szt. 

11. Przyłbice ochronne     12 szt. 

12. Generator ozonu     3 szt. 

13. Fizelina do produkcji maseczek  2 432 m2. 

14. Gumka do produkcji maseczek   10 310 m. 

 

Miasta partnerskie i 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. 

Czas pandemii w 2020 roku uniemożliwił wszelką współpracę z miastami partnerskimi gminy 

Krapkowice. Kontakty ograniczyły się wyłącznie do wymiany informacji za pośrednictwem 

poczty elektronicznej oraz rozmów telefonicznych o bieżącej sytuacji związanej z pandemią 

u partnerów. Wszelkie działania i plany spotkań przekładane są, aż do momentu poluzowania 

obostrzeń, zarówno w kraju, jak i Europie oraz powrotu normalnego ruchu transgranicznego.  

U naszego partnera w Rohatyniu na Ukrainie zaszły zmiany związane z reformą 

administracyjną. Tutaj również utrzymany został kontakt ze stroną ukraińską i wstępnie 

wyrażono wolę kontynuacji współpracy. W najbliższym możliwym terminie zostanie 

podpisany aneks do umowy z uwagi, iż partnerstwo przejdzie ze Starostwa Rohatyńskiego 

(podmiot rozwiązany) na Miasto i Gminę Rohatyń (nowy podmiot administracyjny). 

Gmina w rankingach, konkursach i publikacjach 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach po raz szósty została najlepszą 

biblioteką w województwie opolskim. Ogólnopolski Ranking Bibliotek organizowany jest 

przez „Rzeczpospolitą” i Instytut Książki. W Rankingu oceniano m.in. liczbę czytelników 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wypożyczenia, wielkość księgozbioru, liczbę 

działających przy bibliotece kółek czytelniczych, artystycznych czy literackich. 

Wszystkim pracownikom podziękowania złożył burmistrz Andrzej Kasiura „Serdecznie 

gratuluję i dziękuję za Waszą pracę i sukcesy. Wasza działalność, szczególnie dziś, jest bardzo 

ważnym dla lokalnej społeczności oknem na świat. Wasze sukcesy to efekt wspólnego 

działania. Wierzę, że ten tytuł będzie inspiracją do realizacji kolejnych ciekawych planów”. 
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Burmistrz Andrzej Kasiura zajął III miejsce w plebiscycie na „Najpopularniejszego Włodarza 

Ziemi Krapkowickiej” zorganizowanego przez „Tygodnik Krapkowicki” z okazji 30-lecia 

samorządności w Polsce.     

„To dla mnie wyjątkowe wyróżnienie Dziękuję mieszkańcom i czytelnikom „Tygodnika 

Krapkowickiego” za udzielone poparcie. Dzięki Państwa głosom znalazłem się w bardzo 

wąskim gronie trzech najpopularniejszych włodarzy ziemi krapkowickiej. To dla mnie bardzo 

budujące, bo nie ma bardziej obiektywnej oceny działań, jak opinie mieszkańców. Przekazuję 

także gratulacje rodzinom Norberta Urbańca i Piotra Sollocha. Samorządowcom, którzy zajęli 

najwyższe stopnie podium. Uplasowanie się tuż za tak zasłużonymi dla lokalnych społeczności, 

to dla mnie po prostu zaszczyt” mówił burmistrz.   

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura z rąk Prezesa Zarządu Opolskiego Związku Piłki 

Ręcznej, Jana Chudzikiewicza odebrał Brązową Odznakę za Zasługi dla Piłki Ręcznej. 

W spotkaniu uczestniczył także prezes KS Otmęt Krapkowice, Bartosz Banachowski.  

„To dla mnie wielkie wyróżnienie, ale i przyjemna odpowiedzialność, bo wsparcie KS Otmęt 

Krapkowice to nie tylko gorący doping, ale także finansowa pomoc dostosowana do 

możliwości budżetowych gminy. Wszystkim zawodniczkom życzę tylko wygranych spotkań 

i celnych rzutów. Niech omijają Was wszelkie kontuzje” mówił burmistrz.   
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