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I. Wstęp 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

Przedstawiamy Raport o stanie Gminy Krapkowice za 2021 rok. To zestawienie 

najważniejszych danych o naszym samorządzie, pełne kompendium wiedzy o sytuacji 

w gminie. W raporcie przekazujemy informacje w czytelny i transparentny sposób, tak, by 

dokument ten mógł stanowić podstawę do debaty publicznej na temat kierunków rozwoju 

gminy. 

Zapraszam do zapoznania się z Raportem, w którym znajdują się przede wszystkim realizacje 

programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach, a także ważne społecznie 

i gospodarczo inwestycje, wykonane w dużej mierze dzięki efektywnie pozyskanym środkom 

zewnętrznym.  

Rok 2021, podobnie jak 2020 rok był czasem trudnym, pełnym wyzwań, z którymi nikt 

wcześniej się nie mierzył. Musieliśmy zmienić nie tylko codzienne przyzwyczajenia, ale także 

ograniczyć samorządową aktywność, między innymi w sferze kulturalnej czy sportowej. 

Z Raportu dowiecie się Państwo jakie zadania i przedsięwzięcia udało się zrealizować, pomimo 

przeciwności, by poprawić jakość życia w gminie Krapkowice.    
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II. Informacje ogólne  

Ogólna charakterystyka  

Gmina Krapkowice to gmina miejsko – wiejska o powierzchni 97 km 2 (9731 ha), 

zlokalizowana w centralnej części województwa opolskiego, na terenie powiatu 

krapkowickiego. Obejmuje swoim zasięgiem miasto Krapkowice i 11 sołectw: Borek, 

Dąbrówka Górna, Gwoździce, Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Pietna, Rogów Opolski, 

Steblów, Ściborowice, Żużela, Żywocice. Centralnym ośrodkiem jest miasto Krapkowice - 

stolica powiatu krapkowickiego, położone po obu stronach rzeki Odry. Miasto łączą dwa mosty 

drogowe.  

Krapkowice to urokliwe i pełne historii miasto leżące nad Odrę i jej dopływem Osobłogą. Jako 

miasto powiatowe na terenie gminy odpowiada za zadania związane z rozwojem infrastruktury, 

obsługą administracyjną mieszkańców oraz zapewnieniu im możliwości rozwoju i zapewnienia 

godnego życia.  

Dużym atutem Krapkowic jest lokalizacja. Dzięki dwóm bezpośrednim węzłom na autostradzie 

A4 miasto posiada w swojej ofercie atrakcyjne tereny inwestycyjne. Katowicka Specjalna 

Strefa Ekonomiczna w Dąbrówce Górnej to miejsce, do którego ściąga coraz 

więcej  inwestorów, a to natomiast przyśpiesza rozwój lokalnej społeczności.  

Lokalizacja Krapkowic to także zaleta pod kątem turystyki. Historia miasta sięgająca XIII 

wieku oraz zabytki pochodzące z tego okresu gwarantują turystom dobrze spędzone czas. Do 

tego należy podkreślić bliskość atrakcji turystycznych znanych w całej Polsce, takich jak Góra 

Św. Anny czy Zamek Moszna, co powoduje, że Krapkowice to świetna baza wypadowa do 

zwiedzania Śląska Opolskiego. Ponad to, należy wyróżnić okoliczne tereny zielone znajdujące 

się wokół Krapkowic. Jest to idealna baza do wycieczek pieszych oraz rowerowych.  

Krapkowice to również idealne miejsce dla młodych rodzin, gdzie rozwój mieszkalnictwa 

w ostatnich latach jest bardzo widoczny, a nowo powstające zakłady pracy zapewniają 

zatrudnienie. Infrastruktura edukacyjna stoi na wysokim poziomie, o czym świadczą inwestycję 

w infrastrukturę sportową oraz w remonty budynków oświatowych.  

W Krapkowicach istnieje kilkanaście klubów sportowych zrzeszających młodzież. Piłka nożna, 

siatkówka, koszykówka, zapasy i inne sztuki walki, to tylko niektóre dyscypliny jakie czekają 

na młodych sportowców. Ofertę zajęć dla mieszkańców wzbogaca działalność Krapkowickiego 

Domu Kultury, który prowadzi kino oraz szereg zajęć artystyczno-kulturalnych oraz Miejska 

i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach 

Gmina Krapkowice w ostatnich latach poczyniła wiele strategicznych inwestycji. Możemy tu 

wymienić powstanie drugiego Mostu Południowego, który wyraźnie przyczynia się do 

zmniejszenia ruchu na dotychczasowej jedynej przeprawie w mieście. Tereny przeznaczone 

pod zabudowę mieszkaniową utworzą w bliskim czasie nowe osiedle Zielone, które powstaje 

wzdłuż Drogi Krajowej nr 45 w Krapkowicach. Gmina dba również o nowe nasadzenia, tak 

aby tereny zielone były spójną częścią krajobrazu. W 2021 roku posadzono blisko 900 nowych 

drzew na terenie całej gminy.  

Gminę Krapkowice charakteryzuje dziś rozwój, wysoki standard społeczny mieszkańców, 

ekologia oraz planowanie przyszłości tak, aby jak najlepiej spożytkować dzisiejsze możliwości. 
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Rysunek 1 Mapa Gminy Krapkowice 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Charakterystyka demograficzna 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. gminie Krapkowice zameldowanych na pobyt stały  

i czasowy było łącznie 21 485 (dane z Lokalnej Bazy Danych - LBD). Na liczbę tę składa się 

10 242 mężczyzn oraz 11 243 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 31.12.2021 

Krapkowice Miasto 16 231 16 109 15 916 15 586 15 221 

-1605023 Wieś 6 354 6 337 6 359 6 338 6 264 

Podział na 

miejscowości 

Borek 109 104 106 109 110 

Dąbrówka 

Górna 
872 874 887 870 863 

Gwoździce 423 425 427 427 428 

Kórnica 658 659 669 669 655 

Ligota 99 97 101 100 94 

Nowy Dwór 

Prudnicki 
132 124 124 129 129 

Pietna 373 372 387 392 391 

Rogów 

Opolski 
643 634 637 652 649 

Steblów 1 019 1 036 1 040 1 028 1 024 

Ściborowice 279 284 290 281 277 

Ściborowice 

– Jarczowice 
52 52 52 50 48 

Ściborowice 

– Wesoła 
39 40 39 40 38 

Żużela 574 563 546 532 511 

Żywocice 1 082 1 073 1 054 1 059 1 047 

Razem: 22 585 22 446 22 275 21 924 21 485 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

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

dzień 31.12.2021 r. było 20 905 osób – z czego w samym mieście Krapkowice 14 779 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 31.12.2021 

Krapkowice 
Miasto 15 815 15 638 15405 15 126 14 779 

Wieś 6 209 6 173 6 191 6 189 6 126 
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Wyszczególnienie 

na miejscowości 

Borek 108 104 106 109 107 

Dąbrówka 

Górna 
847 850 863 854 849 

Gwoździce 417 417 417 418 419 

Kórnica 648 647 647 648 638 

Ligota 98 94 98 99 93 

Nowy Dwór 

Prudnicki 
132 122 124 125 127 

Pietna 369 367 382 388 388 

Rogów 

Opolski 
624 624 628 642 639 

Steblów 981 986 984 986 981 

Ściborowice 275 279 283 278 273 

Ściborowice 

–Jarczowice 
52 52 52 50 48 

Ściborowice 

– Wesoła 
39 39 38 39 37 

Żużela 555 540 528 513 494 

Żywocice 1064 1052 1 041 1 040 1 033 

Razem: 22 024 21 811 21 596 21 315 20 905 

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 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

786 847 812 626 507 227 196 178 172 145 

Spadek liczby osób zameldowanych na stałe w gminie 

Liczba wymeldowań z pobytu stałego Liczba zgonów mieszkańców 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

846 883 851 783 917 270 242 255 317 333 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Tabela 4 Dane migracji cudzoziemców w naszej gminie 

Liczba zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy 

2017 2018 2019 2020 2021 

271 490 552 350 382 

Liczba wymeldowań cudzoziemców z pobytu czasowego 

2017 2018 2019 2020 2021 

52 103 149 108 78 

Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Wykres 1 Statystyka mieszkańców wg płci i wieku do 18 roku życia- 2021 r. 

 

Wykres 2 Statystyka mieszkańców wg płci i wieku powyżej 18 roku życia- 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

III. Zarządzanie samorządowe 

Burmistrz Krapkowic  

Funkcję Burmistrza Krapkowic w 2021 r. pełnił Andrzej Kasiura. 

Burmistrz realizował swoje zadania przy pomocy wydziałów urzędu miasta i gminy oraz 

jednostek organizacyjnych. 

Wydziały Urzędu Miasta i Gminy W Krapkowicach  w 2021 roku 

OST Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki 

BF Wydział Budżetowo-Finansowy 

Pd Wydział Podatków i Opłat Lokalowych 

GGR Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

GKI Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
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Oś Wydział Oświaty i Kultury 

SO Wydział Spraw Obywatelskich 

USC Urząd Stanu Cywilnego 

BZP Biuro Zamówień Publicznych  

BPR Biuro Planowania i Rozwoju  

RM Biuro Rady Miejskiej  

AWiK Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli  

SM Straż Miejska 

Zadania i uprawnienia Burmistrza określa ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 

roku. Ponadto Burmistrz pełnił rolę zwierzchnika służbowego wobec Zastępcy Burmistrza, 

Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta i Zastępcy Skarbnika oraz dyrektorów jednostek 

organizacyjnych. 

Jednostki organizacyjne Gminy Krapkowice  w 2021 roku 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach, 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach, 

Krapkowicki Dom Kultury w Krapkowicach, 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego  w Krapkowicach, 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach, 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim, 

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach, 

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  w Krapkowicach, 

Przedszkole Publiczne Nr 6 im „Tęczowa Szósteczka” w Krapkowicach, 

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach, 

Przedszkole Publiczne w Żywocicach. 

Burmistrz upoważniał swojego Zastępcę i pracowników urzędu do wydawania decyzji 

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz powoływał komisje 

i zespoły jako organy pomocniczo-opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym. 

W 2021 r. funkcję Zastępcy Burmistrza Krapkowic pełnił Arnold Joszko, Skarbnika Miasta 

Ryszard Patej, Zastępcy Skarbnika Miasta Barbara Wróbel i Sekretarza Miasta Harald Brol.  

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – Burmistrz Krapkowice podjął ogółem 309 

Zarządzeń, w tym 267 jako organ gminy oraz 42 jako kierownik jednostki. 

Wszystkie zarządzenia zostały przekazane do realizacji odpowiednim komórkom 

organizacyjnym Urzędu oraz gminnym jednostkom organizacyjnym. 

 

Rada Miejska 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 
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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. 

Skład Rady Miejskiej w 2021 roku. 

1. Friedla Bernard – Przewodniczący Rady Miejskiej 

2. Krajka Andrzej- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

3. Żyłka Ireneusz- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

4. Brzozowski Józef 

5. Dziuk Karolina 

6. Kandziora Dariusz- Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

7. Karwecka Maria- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych  

8. Koczulla Dorota 

9. Linek Tomasz- Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

10. Makselon Jagoda 

11. Malinowski Andrzej- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

12. Małkiewicz Andrzej  

13. Mazurek Paweł- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

14. Misiewicz Marcin- Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów 

15. Orzechowski Adam 

16. Rybczyk Teresa 

17. Thiel Artur- Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów  

18. Tomala Ewald 

19. Waligóra Jarosław- Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych  

20. Warzecha Andrzej- Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

21. Wójcik Anna- Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2021 roku Rada Miejska obradowała na 

6 sesjach zwyczajnych, 5 sesjach nadzwyczajnych i podjęła 124 uchwał. 

W 2021 roku sesje Rady Miejskiej odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego- 7 sesji 

odbyło się w trybie zdalnym a 4 sesje w trybie stacjonarnym.  

 

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 

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. 

W 2021 roku w Radzie Miejskiej funkcjonowało 5 komisji stałych (Komisja Rewizyjna; 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Spraw 

Społecznych; Komisja Gospodarki i Finansów)  i 1 komisja doraźna (ds. Odznaczeń) 

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 2021 roku. 
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Większość uchwał podjętych w 2021 roku odnosiła się do zarządzania majątkiem. 
Tabela 5Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach 
Numer aktu Treść aktu prawa miejscowego Status 

Uchwała nr XXIII/288/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Krapkowice do Związku  

i przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego ”JEDŹ  

Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolski. 

zrealizowana  

Uchwała nr XXIII/289/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. zrealizowana  

Uchwała nr XXIII/290/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany WPF. zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/291/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XV/179/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27.02.2020 r.  w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Gospodarki i Finansów                    

i wyboru przewodniczącego komisji. 

obowiązuje 

Uchwała nr XXIV/292/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

zmieniająca uchwałę  Nr XV/181/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 27.02.2020r.  w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji   

i wyboru przewodniczącego komisji. 

obowiązuje 

Uchwała nr XXIV/293/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie zaliczenia drogi ul. Obuwników 

w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/294/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań 

własnych Gminy Krapkowice z zakresu gospodarki 

komunalnej spółce Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.  

w Krapkowicach 

zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/295/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok. zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/296/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w  sprawie zmiany WPF. zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/297/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, 

Kozielskiej, Prudnickiej). 

zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/298/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

1 Maja, Prudnickiej, Moniuszki i Krasińskiego 

w Krapkowicach. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXIV/299/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Transportowej  i Górnej w Krapkowicach. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXIV/300/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej 

w Krapkowicach. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXIV/301/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/302/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/303/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Krapkowice. 

zrealizowana 
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Uchwała nr XXIV/304/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/305/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości 
zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/306/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości 
zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/307/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice 
zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/308/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa 

uznanego za pomnik przyrody. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/309/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Krapkowice na lata 

2021–2025. 

obowiązuje 

Uchwała nr XXIV/310/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju 

Gminy Krapkowice na lata 2021-2030. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXIV/311/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 25 luty 2021 r. 

sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu 

„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza 

w samorządach województwa opolskiego" w ramach 

programu Life. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXIV/312/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 25 luty 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wystąpienia do 

Rządu RP w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS 

Covid-19. 

zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/313/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z II raty należnej w 2021r. opłaty 

pobieranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży. 

zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/314/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w Krapkowicach 

do kategorii dróg gminnych. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXIV/315/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr III/28/2018 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

wyboru przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku 

Gmin "PROKADO". 

obowiązuje 

Uchwała nr XXIV/316/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  25 luty 2021 r. 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. 

Koziołka, Transportową i rzeką Odrą. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXV/317/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 
w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok zrealizowana 

Uchwała nr XXV/318/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

w sprawie zmiany WPF. zrealizowana 

Uchwała nr XXV/319/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji 

komunalnych. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXV/320/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na remont organów w kościele 

p.w. św. Rocha w Dąbrówce Górnej. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXV/321/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Opolskiej, Limanowskiego i Papierników w Krapkowicach. 

w trakcie 

realizacji 
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Uchwała nr XXV/322/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Żywocice. 

zrealizowana 

Uchwała nr XXV/323/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXV/324/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Krapkowice 

zrealizowana 

Uchwała nr XXV/325/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXV/326/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Krapkowice. 

obowiązuje 

Uchwała nr XXV/327/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

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. 

obowiązuje 

Uchwała nr XXV/328/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

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. 

obowiązuje 

Uchwała nr XXV/329/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz 

Policji w roku 2021. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXV/330/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej 

Policji na zakup samochodu osobowego w wersji 

nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji  

w Krapkowicach. 

zrealizowana 

Uchwała nr XXV/331/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby 

dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz 

dziennych opiekunów prowadzących  działalność na 

własny rachunek na terenie Gminy Krapkowice. 

obowiązuje 

Uchwała nr XXV/332/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/247/2016 Rady 

Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 roku  

w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Krapkowice na lata 2016-2023". 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXV/333/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających dzień  złożenia wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

obowiązuje 

Uchwała nr XXV/334/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa 

uznanego za pomnik przyrody. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXV/335/7021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  22 kwietnia  2021 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę nr 

VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 

czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de 

zrealizowana 
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minimis na terenie Gminy Krapkowice wraz z aktami  

sprawy i odpowiedzią na skargę. 

Uchwała nr XXVI/336/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krapkowic votum 

zaufania. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXVI/337/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Krapkowice za 2020 rok. 

realizowana 

Uchwała nr XXVI/338/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Krapkowic za 2020 rok. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXVI/339/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy 

Krapkowice za 2020 rok. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXVI/340/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok zrealizowana 

Uchwała nr XXVI/341/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zrealizowana 

Uchwała nr XXVI/342/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 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. 

zrealizowana 

Uchwała nr XXVI/343/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 

wysokości stawek i sposobu pobierania opłat 

za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice. 

nie 

obowiązuje- 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze 

Uchwała nr XXVI/344/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

Krapkowice dla niepublicznych innych form  wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

osoby fizyczne. 

obowiązuje 

Uchwała nr XXVI/345/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa 

w Gminie Krapkowice na rok szkolny 2021/2022. 
obowiązuje 

Uchwała nr XXVI/346/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXVI/347/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXVI/348/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXVI/349/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXVI/350/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 

zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXVI/351/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy. 
zrealizowana 
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Uchwała nr XXVI/352/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej 

Inicjatywy Mieszkaniowej Krapkowice sp. z o.o. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXVI/353/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o 

wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów  

w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 

Krapkowice sp. z o.o. 

nie 

obowiązuje- 

straciła moc 

Uchwała nr XXVI/354/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  24 czerwca  2021 r. 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

zrealizowana 

Uchwała nr XXVII/355/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok. zrealizowana 

Uchwała nr XXVII/356/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 29 lipca  2021 r. 

w  sprawie zmiany WPF. zrealizowana 

Uchwała nr XXVII/357/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o 

wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju  

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w 

nowotworzonej  Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 

Krapkowice sp. z o.o. 

zrealizowana 

Uchwała nr XXVII/358/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXVIII/359/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok zrealizowana 

Uchwała nr XXVIII/360/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany WPF zrealizowana 

Uchwała nr XXIX/361/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  23 września 2021r 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice 

na 2021 rok. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXIX/362/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  23 września 2021r 

w  sprawie zmiany WPF zrealizowana 

Uchwała nr XXIX/363/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  23 września 2021r 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXIX/364/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  23 września 2021r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie 

bonifikaty. 

 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXIX/365/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  23 września 2021r 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej na rzecz użytkownika wieczystego 
zrealizowana 

Uchwała nr XXIX/366/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  23 września 2021r 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ograniczonego nieruchomości niezabudowanej 

nie 

zrealizowana 

Uchwała nr XXIX/367/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 23 września 2021r 

w sprawie nadania nazwy ulicy. zrealizowana 

Uchwała nr XXIX/368/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  23 września 2021r 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości 
zrealizowana 

Uchwała nr XXIX/369/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  23 września 2021r 

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą 

Izbicko 

zrealizowana 
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Uchwała nr XXIX/370/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  23 września 2021r 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren 

w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach. 

obowiązuje 

Uchwała nr XXIX/371/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  23 września 2021r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na rzecz 

zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXX/372/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 28 października 2021r 

w  sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice 

na 2021 rok 
zrealizowana 

Uchwała nr XXXI/373/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 listopada 2021r 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 
obowiązuje 

Uchwała nr XXXI/374/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 listopada  2021r 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. 
obowiązuje 

Uchwała nr XXXI/375/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 listopada  2021r 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 

Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 rok” 

obowiązuje 

Uchwała nr XXXI/376/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  18 listopada 2021r 

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla 

Miasta i Gminy Krapkowice" 
zrealizowana 

Uchwała nr XXXI/377/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 listopada  2021r 

zmieniająca uchwałę nr II/9/2018 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru składu osobowego Komisji ds. Odznaczeń 

i wyboru przewodniczącego komisji. 

obowiązuje 

Uchwała nr XXXI/378/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 listopada 2021r 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Żywocice. 
obowiązuje 

Uchwała nr XXXI/379/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  18 listopada  2021r 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów. 
obowiązuje 

Uchwała nr XXXI/380/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 listopada  2021r 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu części 

m. Krapkowice ( w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, 

Prudnickiej). 

obowiązuje 

Uchwała nr XXXI/381/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 listopada 2021r 

w sprawie zmiany uchwały nr  XXV/321/2021 Rady 

Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 kwietnia 2021 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Opolskiej, Limanowskiego i Papierników 

w Krapkowicach. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXXI/382/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 listopada 2021r 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/294/2021 Rady 

Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań 

własnych Gminy Krapkowice z zakresu gospodarki 

komunalnej spółce Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

w Krapkowicach. 

zrealizowana 

Uchwała nr XXXI/383/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 listopada 2021r 

w sprawie uchylenia uchwały nr XII/178/2012 Rady 

Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

zrealizowana 

Uchwała nr XXXI/384/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 listopada 2021r 

zmieniająca uchwałę nr IV/41/2011 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych 

Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi 

sportu. 

zrealizowana 
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Uchwała nr XXXI/385/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  18 listopada 2021r 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok. zrealizowano 

Uchwała nr XXXI/386/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  18 listopada 2021r 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. zrealizowano 

Uchwała nr XXXI/387/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  18 listopada 2021r 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Opolskiej, 

Limanowskiego  w Krapkowicach. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXXI/388/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  18 listopada 2021r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz 

udzielenie bonifikaty. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXXI/389/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  18 listopada  2021r 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXXI/390/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 listopada  2021r 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

zrealizowana 

Uchwała nr XXXI/391/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 listopada 2021r 

w sprawie woli przystąpienia do Związku Międzygminnego 

,,Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 
obowiązuje 

Uchwała nr XXXI/392/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  18 listopada 2021r 

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

2019r 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. 

obowiązuje 

Uchwała nr XXXI/393/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  18 listopada 2021r 

w sprawie udzielenia dotacji dla Związku Powiatowo-

Gminnego "JEDŹ Z NAMI" na dokumentację oraz zakup 

czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu 

priorytetowego "Zielony transport publiczny" Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała nr XXXI/394/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 listopada  2021r 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

zrealizowana 

Uchwała nr XXXII/395/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach  

z dnia 2 grudnia 2021r 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice 

na 2021 rok. 
zrealizowana 

Uchwała nr XXXIII/396/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach  

z dnia 16 grudnia 2021r 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice 

na  2022 r. 
obowiązuje 

Uchwała nr XXXIII/397/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach  

z dnia 16 grudnia 2021r 

w  sprawie uchwalenia WPF. obowiązuje 

Uchwała nr XXXIII/398/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16 grudnia 2021r 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Krapkowicach z działalności kontrolnej 

w 2021 roku. 

zrealizowano 

Uchwała nr XXXIII/399/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16 grudnia 2021r 

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2022 rok 
obowiązuje 

Uchwała nr XXXIII/400/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16 grudnia 2021r 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki   

i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022  

stanowiącego część składową strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 

2016-2025. 

obowiązuje 

Uchwała nr XXXIII/401/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16 grudnia 2021r 

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2022 r. stanowiącego część składową 
obowiązuje 
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strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie 

Krapkowice na lata 2016-2025. 

Uchwała nr XXXIII/402/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16 grudnia 2021r 

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 

2022-2024 w Gminie Krapkowice. 
obowiązuje 

Uchwała nr XXXIII/403/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  16 grudnia 2021r 

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na  rok 

2022, stanowiącego część składową strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w Gminie 

Krapkowice na lata 2016-2025 

obowiązuje 

Uchwała nr XXXIII/404/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  16 grudnia 2021r 

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2022". 

obowiązuje 

Uchwała nr XXXIII/405/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  16 grudnia 2021r 

zmieniająca uchwałę nr XXIV/294/2021 Rady Miejskiej                     

w Krapkowicach z 25 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia 

wykonania niektórych zadań własnych Gminy Krapkowice 

z zakresu gospodarki komunalnej spółce Wodociągi  

i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach. 

zrealizowana 

Uchwała nr XXXIII/406/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16 grudnia  2021r 

w  sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic obowiązuje 

Uchwała nr XXXIII/407/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16 grudnia 2021r 

w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w 

Krapkowicach 

obowiązuje 

Uchwała nr XXXIII/408/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16 grudnia  2021r 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok zrealizowana 

Uchwała nr XXXIII/409/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16 grudnia 2021r 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zrealizowana 

Uchwała nr XXXIII/410/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16  grudnia 2021r 

w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych 
obowiązuje 

Uchwała nr XXXIII/411/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16 grudnia 2021r 

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów  

w Krapkowicach i nadania jej statutu 
obowiązuje 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

IV. Informacje inwestycyjne i finansowe  

Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice  

Tabela 6 Dynamika budżetu w latach 2020 / 2021 (zł) 

Tytuł  2020 rok 2021 rok Dynamika 

DOCHODY   117 561 049,51 124 807 166,92   106,2 % 

w tym: Dotacje UE       5 576 513,30     1 079 750,72     19,4 % 

Dotacje BP     31 162 589,19   30 646 306,84      98,3 % 

Udziały PIT     20 462 162,00   23 202 678,00   113,4 % 

Subwencje oświatowe    17 617 343,00   17 766 694,00   100,9 % 

podatek od nieruchomości     16 979 426,33   18 460 268,92   108,7 % 

sprzedaż mienia       2 523 105,69     3 931 184,38   155,8  % 

WYDATKI   123 643 953,69 119 065 325,39     96,3 % 

w tym: wydatki majątkowe     27 666 796,87   17 447 970,66     63,1 % 

WYNIK BUDŻETU (nadwyżka)    - 6 082 904,18     5 741 841,53     

Wolne środki      4 020 127,32     5 263 790,72   130,9   % 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

ROK 2021 
Tabela 7 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 60,3% 

Wykonanie dochodów ogółem  124 807 166,92 
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Wykonanie dochodów własnych    75 314 415,36 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 8 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem –14,7% 

Wykonanie - wydatki ogółem  119 065 325,39 

Wykonanie - wydatki majątkowe    17 447 970,66 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 9 Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) – 108,2 % 

Plan dochodów     22 835 681,00 

Wykonanie ogółem,w tym:     24 708 624,95 

PIT     23 202 678,00 

CIT       1 505 946,95 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 10 Wykonanie wydatków – 90,4 % 

Plan  131 699 371,45 

Wykonanie  119 065 325,39 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 11Wynik budżetu 

Planowany wynik DEFICYT  - 12 482 649,26 

Wykonanie Nadwyżka      5 741 841,53 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 12 Dochody ze sprzedaży majątku – 150,1% 

Plan  2 620 001,24 

Wykonanie  3 931 184,38 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 13 Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 65,5% 

Plan  26 646 376,93 

Wykonanie  17 447 970,66 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Wykres 3 Wydatki inwestycyjne 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Oceniając sytuację finansową gminy w 2021 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 2021 

Gmina Krapkowice zamknęła budżet nadwyżką w wysokości 5 741 841,53 zł, przy 

planowanym deficycie w wysokości 12 482 649,26 zł. Zachowana jest również ustawowa 

zasada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące wyniosły 
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110 221 992,27 zł, natomiast wydatki bieżące – 101 617 354,73 zł.  

Wykres 4 Wydatki budżetowe 2021 

 
 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Wydatki inwestycyjne 

Zadania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne Gminy Krapkowice zostały wsparte finansowo 

z różnych możliwych źródeł dofinansowania, zarówno ze środków UE jak i źródeł krajowych. 

Dane dotyczące dofinansowanych projektów i zadań prowadzonych przez wydziały i biura 

Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przedstawiono poniżej.   
 

Tabela 14 Projekty inwestycyjne 

Nazwa zadania 

Całkowita 

wartość     

(PLN) 

Kwota  

dofinansowania        

(PLN) 

Źródło dofinansowania 

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 

Termomodernizacja wraz z wymianą 

źródeł światła w obiekcie 

użyteczności publicznej Gminy 

Krapkowice, w ZSP w Kórnicy 

2 693 540,28 1 200 000,00 

RPO WO 2014 -2020  

Poddziałanie 3.2.2. Efektywność 

energetyczna  

w budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

31,52 %

31,33%

5,38%

15,00 %

9,46%

3,89 %

0,53 % 0,64%
2,25 %

pomoc społeczna i rodzina

oświata i wychowanie

transport i łączność, w tym drogi

publiczne gminne

gospodarka komunalna, w tym

gospodarka odpadami

administracja publiczna

kultura, sport i turystyka

bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

obsługa długu

pozostałe wydatki
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Termomodernizacja oraz organizacja 

zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, a także 

zarządzanie energią w obiekcie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

 nr 4 w Krapkowicach 

3 620 392,55 

1 059 388,56 

RPO WO 2014 -2020  

Poddziałanie 3.2.2. Efektywność 

energetyczna  

w budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

1 699 139,00 

Fundusz Przeciwdziałania 

COVID-19 dla gmin  

i powiatów 

Opracowanie dokumentacji 

niezbędnej do realizacji inwestycji 

pn. Budowa mostu południowego  

na rzece Odrze w Krapkowicach 

 i Gogolinie wraz z drogami 

dojazdowymi 

2 090 754,00 1 672 603,20 

Rządowy Program Uzupełniania 

Lokalnej  

i Regionalnej Infrastruktury 

Drogowej – Mosty dla Regionów 

Budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Żużela – etap II 
1 819 675,05 893 448,00 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  

na lata 2014 – 2020 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 

2021 rok sołectwa: Dąbrówka Górna, 

Kórnica, Pietna, Żywocice, Żużela 

63 864,99 25 000,00 

Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka – Opolskie w latach 

2021-2023  

Czas na rower – Budowa ścieżek 

pieszo – rowerowych w Aglomeracji 

Opolskiej 

1 177 810,76      859 998,40    

RPO WO 2014 -2020  

Poddziałanie 3.1.2. 

Strategie niskoemisyjne  

w Aglomeracji Opolskiej 

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 

Budowa dróg w rejonie ulic Azalii  

i Prudnickiej w Krapkowicach 
11 300 502,00  

6 775 5 04,20 

 

Rządowy Fundusz Rozwoju 

Dróg 2021 oraz 

1 430 227,41PLN z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

wykazanego w poz.1 tabeli 

1 430 227,41 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych wykazany 

w poz. 1 tabeli 

Przebudowa ulicy Kopernika w 

miejscowości Krapkowice 
733 318,05 439 990,83 

Rządowy Fundusz Rozwoju 

Dróg 2021 

Budowa  drogi w obrębie przysiółka 

Posiłek w Rogowie Opolskim 
1 984 711,20 1 262 871,00 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  

na lata 2014 – 2020 

Przebudowa stadionu w Otmęcie – 

etap I 
425 000,00 295 800,00 

RPO WO 2014 -2020 Działanie 

10.02.00 Inwestycje wynikające  

z Lokalnych Planów 

Rewitalizacji 

Budowa dwóch dwustanowiskowych 

garaży dla wozów bojowych OSP 

 w Dąbrówce G. oraz Żywocicach 

2 559 531,13 800 000,00 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 
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Rozbudowa przejścia dla pieszych na 

ul. 3 Maja w Krapkowicach 
36 727,63 29 382,10 

Rządowy Fundusz Rozwoju 

Dróg w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszych  

w obszarze oddziaływania 

przejść dla pieszych     

Budowa ulicy Meblarskiej  

w Krapkowicach 
598 137,03 358 882,21 

Rządowy Fundusz Rozwoju  

Dróg 2022 

 

Przebudowa ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej 

 w Krapkowicach – Placu Zabaw  

na placu Gagarina przy ul. Staszica 

 w Krapkowicach 

3 500 000,00 3 150 000,00 

Rządowy Fundusz Polski Ład – 

Program Inwestycji 

Strategicznych 

Cyfrowa Gmina 291 562,11 291 562,11 

Skarb Państwa, w imieniu 

którego działa Centrum 

Projektów Cyfrowa Polska, 

Warszawa 

Rozwijanie szkolnej infrastruktury 

 w ramach inicjatywy edukacyjnej 

pn. „Laboratoria Przyszłości” 

498 300,00 498 300,00 Budżet Państwa 

Fundusz Przeciwdziałania  

Covid-19 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 15 Projekty nieinwestycyjne 

Nazwa zadania 

Całkowita 

wartość     

(PLN) 

Kwota  

dofinansowania        

(PLN) 

Źródło dofinansowania 

Likwidacja indywidualnych źródeł 

ciepła w gminie Krapkowice 
5 553 925,00 

        1 888 

334,50 

RPO WO 2014 -2020  

działanie 5.5 Ochrona 

powietrza RPO WO 2014-

2020 

3 346 320,50 Wkład własny mieszkańców 

Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Krapkowice 
3 451,03 1 365,05 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie oraz  

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

w Opolu 

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  

Śladami bioróżnorodności w sercu 

Opolszczyzny – bogactwo przyrody 

Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz 

Powiatu Krapkowickiego 

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

 

Stypendia i zasiłki szkolne  

2021 r. 
106 208,00  81 600,00  Budżet Państwa 

Dotacja celowa na wyposażenie 

szkół podstawowych  

w podręczniki, materiały 

208 588,80  208 588,80  Budżet Państwa 
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edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 

- 2021 r. 

Rządowy program pomocy uczniom 

niepełnosprawnym Wyprawka 

Szkolna – 2021 r. 

5 921,15  5 921,15  Budżet Państwa 

Priorytet 3 „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 

2021-2025” 

18 124,40  14 499,52  Budżet Państwa 

Rządowy Program rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 

„Aktywna Tablica 2020-2024”  

w 2021 r. 

131 250,00 105 000,00 Budżet Państwa 

Jednorazowe dofinansowanie zajęć 

wspomagających uczniów w 

opanowaniu i utrwalaniu 

wiadomości z wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego oraz 

zajęć z języka mniejszości 

narodowej i etnicznej w 2021 r. 

47 600,00  47 600,00  
Budżet Państwa 

Rezerwa subwencji 

Dofinansowanie kosztów 

kształcenia pracowników 

młodocianych dla firm w 2021 r. 

165 159,19  165 159,19  
Budżet Państwa 

Fundusz Pracy 

Środki ochrony dla placówek 

oświatowych (pandemia Covid-19) 

termometry, maseczki, płyny do 

dezynfekcji rąk i powierzchni 

Wartość 

nieznana 

Wartość 

 nieznana 

Budżet Państwa 

MZ, MSWiA 

Refundacja kosztów pobytu dzieci 

do lat 3 w żłobkach na terenie 

innych gmin  

14 450,00  14 450,00  Budżety innych gmin 

Kreatywna Opolszczyzna – program 

twórczych metod kształcenia w 

szkołach Aglomeracji Opolskiej 
313 935,74  313 935,74 

Aglomeracja Opolska 

Europejski Fundusz 

Społeczny 

Op@lskie dla podstawówek - zdalne 

nauczanie zbliża! 

 
269 997,30  269 997,30  

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 

Europejski Fundusz 

Społeczny 

Polsko -Czeski festiwal smaków 

 i tradycji 86 726,25 78 053,63 
Program INTERREG V-A 

Republika Czeska-Polska 

Międzynarodowe Dni Partnerstwa 
105 857,00 95 271,30 

Program INTERREG V-A 

Republika Czeska-Polska 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Ponadto aplikowano o środki zewnętrzne dla niżej wymienionych projektów, które wg stanu 

na dzień 31.12.2021 były na etapie rozpatrywania: 

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

Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021) - grant na zadanie 

z zakresu dostępności na 100 tys. zł, 



Raport o stanie Gminy Krapkowice za 2021 rok 

str. 25 

 

Granty PPGR - Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 

2014 – 2020  

Zestawienie zadań inwestycyjnych wykonanych w 2021 r. 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia 

drogowego w ciągu ul. Opolskiej (dz. 228/10 z k.m. 1) oraz ul. Bocznej (dz. 746 z k.m. 2) 

w Gwoździcach            4 800,00 zł 

Wykonanie dokumentacji projektowej 

2. Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na łączniku  

ulic Krasickiego i Chopina w Krapkowicach (etap 1)    34 667,36 zł 
Zdjęcie 1 Ulica Krasickiego i Chopina 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej. 

2. Budowa oświetlenia: 

a) wykonanie kablowej linii elektroenergetycznej, 

b) montaż słupów oświetleniowych, 

c) montaż opraw oświetleniowych. 

Źródło: zasoby własne UMiG 

3. Budowa oświetlenia w parku Magnolia przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach (ETAP 

II i III)           42 032,00 zł 
Zdjęcie 2 Park Magnolia 

 Budowa oświetlenia: 

a) wykonanie kablowej linii elektroenergetycznej, 

b) montaż słupów oświetleniowych wraz z 

oprawami LED. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: zasoby własne UMiG 
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4. Wykonanie monitoringu oraz oświetlenia placu wiejskiego oraz terenu sportowo-

rekreacyjnego przy ulicy Szkolnej w Steblowie (ETAP II)   11 488,20 zł 
Zdjęcie 3 Plac przy ulicy Szkolnej w Steblowie 

Budowa oświetlenia placu 

wiejskiego: 

a) montaż  opraw oświetleniowych 

LED na istniejących dwóch słupach 

z kamerami monitoringu 

miejskiego, 

b) montaż słupa oświetleniowego 

na prefabrykowanym fundamencie 

betonowym wraz z oprawą 

oświetleniową LED, 

c) montaż szafki elektrycznej  

z zestawem gniazd 400/230V oraz 

aparaturą bezpiecznikową. 
Źródło: zasoby własne UMiG 

5. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Krapkowicach   36 735,66 zł 
Zdjęcie 4 Przejście dla pieszych- ul. 3 Maja 

Budowa linii kablowej oświetlenia 

przejścia dla pieszych oraz przejazdu 

dla rowerzystów w ciągu ul. 3 Maja w 

Krapkowicach: 

a) wykonanie przyłącza 

elektroenergetycznego, 

b) wykonanie kablowej linii 

elektroenergetycznej, 

c) montaż słupów oświetleniowych, 

d) montaż radarowego wyświetlacza 

prędkości, zasilanego solarnie. 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 

6. Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z rozprowadzeniem zasilania i oświetlenia 

placu wiejskiego w Żużeli przy ul. Krapkowickiej    28 358,02 zł 
Zdjęcie 5Plac wiejski w Żużeli 

 

Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego: 

a) wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, 

b) wykonanie kablowej linii elektroenergetycznej, 

c) montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami 

LED, 

d) montaż szafek elektrycznych z aparaturą 

bezpiecznikową, układem pomiarowo-sterującym oraz 

zestawem gniazd 400/230V. 

 

 

 

 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 
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7. Wymiana opraw oświetleniowych w ciągu ul. Opolskiej, ul. Basztowej, ul. Sądowej, 

 ul. Kościelnej, ul. Zamkowej oraz ul. Krawieckiej w Krapkowicach   52 546,83 zł 

 
Zdjęcie 6 Ulica Kościelna 

1. Wymiana opraw oświetleniowych 

zlokalizowanych w ciągu ul. Opolskiej, 

ul. Basztowej, ul. Sądowej, ul. Kościelnej, 

ul. Zamkowej oraz ul. Krawieckiej 

w Krapkowicach, zamontowanych w formie 

zwieszanej na wysięgnikach naściennych na 

oprawy zwieszane typu LED. 

2. Wykonanie uchwytu mocującego oprawę 

do wysięgnika – 17 szt. 

3. Montaż linki zabezpieczającej wewnątrz 

wysięgnika – 17 szt. 

4. Pomalowanie na kolor czarny matowy 17 

szt. wysięgników naściennych. 

5. Utylizacja zdemontowanych opraw. 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 

 

 

 

8. Dostawa zestawu oświetlenia świątecznego LED    52 016,00 zł 

 
Zdjęcie 7 Rynek 

 

 Dostawa elementów 

nasłupowych oraz sznurów 

świetlnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 
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9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela - II etap 860 344,48 zł 
Zdjęcie 8 Prace budowlane w Żużeli 

Zadanie w trakcie realizacji.  Inwestycja  

obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej  

grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami  

oraz odtworzeniem dróg.  

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 

 

10. Budowa ciągów pieszo-rowerowych, w tym budowa ścieżek rowerowych, parkingów 

bike&ride         975 561,93 zł 
Zdjęcie 9 Ścieżka rowerowa przy osiedlu XXX-lecia 

Zakres zadania obejmował zaprojektowanie  

i wybudowanie ścieżki rowerowej ze 

stanowiskami parkingowymi. Ścieżka 

 o długości ok. 1 km, szerokości 3,5 m 

wykonana z masy asfaltowej na podbudowie 

 z kruszywa wraz z poboczami  

 z mieszanki 

 z kruszywa łamanego o szerokości 0,5m. 

 

 

 

 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 

 

11. Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowości Krapkowice    511 619,51 zł 

 
Zdjęcie 10 Ulica Kopernika 

Zakres zadania obejmował 

zaprojektowanie 

i wybudowanie ścieżki 

rowerowej ze stanowiskami 

parkingowymi. Ścieżka o 

długości ok. 1 km, szerokości 

3,5 m wykonana z masy 

asfaltowej na podbudowie 

z kruszywa wraz z poboczami 

z mieszanki z kruszywa 

łamanego o szerokości 0,5m. 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 
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12. Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach         1 281 585,07 zł 

 
Zdjęcie 11 Budowa drogi 

Zakres zadania obejmuje wykonanie dróg wraz  

z niezbędną infrastrukturą (kanalizacją deszczową,  

oświetleniem itp.) w ciągu dróg  w rejonie  

ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach. 

W 2021 roku wykonano dolny fragment kanalizacji  

deszczowej wraz z osadnikiem i separatorem 

w ciągu ul. Wrzosowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 

 

13. Budowa ul. Meblarskiej w Krapkowicach      12 300,00 zł 

 
Rysunek 2 Projekt ulicy meblarskiej 

 Wykonanie dokumentacji projektowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG na podstawie dokumentacji projektowej 
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14. Przebudowa drogi dojazdowej  do gruntów rolnych w miejscowości Żużela na 

działkach nr 25/3 k.m. 7, 25/4 k.m. 8      49 200,00 zł 

 

Rysunek 

 Wykonanie dokumentacji 

projektowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

 
 

15. Budowa budynku garażowego przy OSP w Dąbrówce Górnej   22 578,10 zł 
Rysunek 3 projekt budynku garażowego 

 Wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG na podstawie dokumentacji projektowej 
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16. Budowa łącznika między budynkiem PSP w Żywocicach, a halą sportową  420 233,10 zł 
Zdjęcie 12 PSP w Żywocicach 

Wykonano roboty budowlane 

polegające  

na budowie budynku  łącznika 

pomiędzy szkołą podstawową a halą 

sportową  

wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie obiektu. 
 

 

 

 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 

 

17. Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla 

lekkoatletów -  etap III        22 755,00 zł 

Wykonano dokumentację obiektów sportowych tj. bieżni, skoczni do skoku w dal, rzutni do 

rzutu kulą i  dyskiem, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na ich realizację. 

 

18. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności 

publicznej Gminy w ZSP Kórnicy        59 655,00 zł 
Rysunek 4 PSP Kórnica 

 

Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej. 
 

 

 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne UMiG na podstawie dokumentacji projektowej 

 

19. Doposażenie placu zabaw w Ściborowicach      14 915,32 zł 
Zdjęcie 13 Plac zabaw w Ściborowicach 

Wykonany zakres rzeczowy: 

a) dokumentacja projektowa, 

b) doposażenie placu zabaw w urządzenie  

zabawowe i stół do tenisa stołowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: zasoby własne UMiG 
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20. Doposażenie placu rekreacyjnego w Borku          21 193,00 zł 
Zdjęcie 14 Plac rekreacyjny w Borku 

Wykonany zakres rzeczowy: 

a) dokumentacja projektowa, 

b) doposażenie placu rekreacyjnego 

w urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni 

zewnętrznej. 
 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

21. Budowa altany ogrodowej na placu wiejskim w Steblowie    30 183,42 zł 
Zdjęcie 15 Plac wiejski w Steblowie 

 Zagospodarowanie placu wiejskiego 

 w Steblowie polegające na budowie altany 

ogrodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 

 
22. Wyposażenie placu rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Pietnej   19 985,00 zł 

 
Zdjęcie 16 Plac rekreacyjny w Pietnej 

 

 Wykonany zakres rzeczowy: 

a) dokumentacja projektowa, 

b) doposażenie placu rekreacyjnego  

w urządzenia siłowni zewnętrznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 
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23. Przebudowa placu zabaw przy ul. Średniej w Żywocicach   79 835,82 zł 
Zdjęcie 17 Plac zabaw w Żywocicach 

 Wykonany zakres rzeczowy: 

a) dokumentacja projektowa, 

b) rozebranie stropów elementów 

przeznaczonych do zasypania (studnie, 

szacht, szambo), zasypanie 

z zagęszczeniem, rozplantowanie ziemi 

z obsianiem trawą w miejscach 

prowadzonych prac, 

c) rozbiórka betonowej piaskownicy, 

d) przeniesienie istniejących bujaków 

w miejsca projektowane, 

e) doposażenie placu zabaw 

w urządzenia zabawowe: statek, ważka 

podwójna,  huśtawka podwójna 

i bocianie gniazdo, samochód wraz 

z polami piaskowymi ograniczonymi 

obrzeżem gumowym na ławie, 

f) zagospodarowanie terenu objętego 

inwestycją: rekultywacja terenów 

trawiastych. 
Źródło: zasoby własne UMiG 

 

Fundusz sołecki 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Fundusz sołecki to środki finansowe 

wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie 

przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli 

mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki 

finansowe.  

Sołectwom w Gminie Krapkowice została zagwarantowana kwota 324 421,64 zł na 2021 rok, 

z czego wykorzystano łącznie kwotę 317 439,85 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 97,85% 

planu pierwotnego. 

 
Tabela 16 Realizacja funduszu sołeckiego 

Sołectwo Nazwa zadania 
Wykonanie funduszu  

w 2021r. 

Borek 

Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup oraz 

montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej. 

Utrzymanie terenów zielonych (koszenie, paliwo). 

9 029,06 zł 

 

3 791,44 zł 

12 820,50 zł 

Dąbrówka 

Górna 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie 

wsi (zakup kwiatów, nawozów, trawy, paliwa do 

koszenia, narzędzia ogrodowe, konserwacja kosiarek, 

koszenie i utrzymanie czystości terenu wokół stawu). 

Remonty, modernizacja i utrzymanie obiektów na terenie 

wsi (zakup artykułów na bieżące utrzymanie sali 

wiejskiej, media, docieplenie poddasza w sali wiejskiej). 

Podtrzymywanie i promowanie tradycji na terenie wsi 

(oprawa artystyczna na dożynki wiejskie, zakup 

artykułów spożywczych).  

7 899,80 zł 

 

 

 

23 540,51 zł 

 

 998,43 zł 

 

 

 

 

 

41 438,74 zł 

Gwoździce 
Utrzymanie terenów zielonych (koszenie, paliwo). 

Działalność społeczno-kulturalna. 

3 598,55 zł 

500,00 zł 
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Modernizacja terenów i obiektów wiejskich (remonty, 

media). 

Zakup sprzętu (wyposażenia) dla OSP Rogów Opolski. 

14 740,84 zł 

 

2 500,00 zł 

 

21 339,39 zł 

Kórnica 

Utrzymanie terenów zielonych (koszenie, paliwo, 

kwiaty, krzewy, kamień ozdobny). 

Konserwacja dróg transportu rolnego. 

Utrzymanie budynków wiejskich stanowiących własność 

gminy Krapkowice (zakup opału, zakup sprzętu AGD, 

media, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy 

sprzętu p.poż., remont pomieszczeń w sali wiejskiej). 

Kultura i integracja (zakup artykułów spożywczych, 

organizacja dożynek). 

5 426,81 zł 

 

6 000,00 zł 

16 176,95 zł 

 

 

 

7 611,19 zł 

 

 

 

 

35 214,95 zł 

Nowy Dwór 

Prudnicki 

Zakup opału do sali wiejskiej. 

Remont sali wiejskiej. 

Zabezpieczenie obejścia wokół sali wiejskiej. 

2 496,00 zł 

10 000,00 zł 

993,35 zł 

 

13 489,35 zł 

Pietna 

Remont i utrzymanie obiektów wiejskich (czynsz, media, 

przegląd instalacji elektrycznej, zakup grzejnika 

elektrycznego).  

Utrzymanie i rewitalizacja terenów zielonych (koszenie, 

paliwo, olej, części i przegląd kosiarki, kwiaty, naprawa 

pilarki, zakup stołu i ław). 

Działalność społeczno-kulturalna (zakup artykułów 

przemysłowych oraz spożywczych). 

Wyposażenie placu rekreacyjnego przy ul. Łąkowej. 

Utrzymanie dróg i infrastruktury w obrębie sołectwa. 

9 403,06 zł 

 

 

7 000,00 zł 

 

 

1 999,69 zł 

 

4 255,80 zł 

1 156,78 zł 

 

 

 

 

 

22 658,55 zł 

 

Rogów 

Opolski 

Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, zakup narzędzi, 

urządzeń, ziemi). 

Działalność sportowo-kulturalna (zakup artykułów 

spożywczych, zakup strojów oraz grilli). 

Utrzymanie, konserwacja i modernizacja obiektów 

gminnych (zakup opału, nagłośnienia oraz wyposażenia 

sali wiejskiej, media). 

Zakup sprzętu (wyposażenia) dla OSP Rogów Opolski. 

2 500,00 zł 

 

8 991,91 zł 

 

21 345,93 zł 

 

 

1 500,00 zł 

 

 

 

 

34 337,84 zł 

Steblów 

Utrzymanie terenów zielonych (zakup narzędzi 

ogrodowych, konserwacja kosy spalinowej, zakup 

paliwa, koszenie). 

Utrzymanie obiektów na terenie sołectwa m.in. zakup 

energii elektrycznej oraz konserwacja monitoringu na 

placu wiejskim.  

Wykonanie oświetlenia parkowego na placu wiejskim  

w Steblowie. 

Działalność społeczno-kulturalno-sportowa (m.in. 

organizacja dożynek, powitania lata, jarmarku 

bożonarodzeniowego). 

Wymiana okładzin schodów wewnętrznych  

w  świetlicy wiejskiej OSP.  

10 999,91 zł 

 

 

2 225,15 zł 

 

 

7 000,00 zł 

 

12 189,97 zł 

 

 

9 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

41 415,03 zł 

Ściborowice 

Utrzymanie i rewitalizacja terenów zielonych (m.in. 

zakup kwiatów, paliwa, narzędzi ogrodowych, koszenie 

terenów zielonych, naprawa kosiarki). 

Remonty i utrzymanie obiektów wiejskich (m.in. zakup 

grzejników elektrycznych, zakup AGD, wykonanie 

zabezpieczenia wnęki okiennej). 

Organizacja imprez w obrębie sołectwa. 

8 441,12 zł 

 

 

10 223,61 zł 

 

 

4 988,79 zł 

 

 

 

 

23 653,52 zł 

Żużela 
Tworzenie i utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej 7 325,27 zł 
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 i kulturalnej sołectwa (m.in. zakup paliwa, roślin, 

przegląd kosiarek, media). 

Organizacja uroczystości i promocja (festyn rodzinny, 

odpust św. Urbana, utrzymanie strony internetowej).  

Oświetlenie placu wiejskiego przy ulicy Krapkowickiej. 

 

 

2 239,55 zł 

 

20 000,00 zł 

 

 

29 564,82 zł 

Żywocice 

Działalność społeczno-kulturalna (m.in. organizacja 

spotkań integracyjnych, dożynek wiejskich, paczki 

mikołajkowe, utrzymanie strony internetowej, zakup 

artykułów spożywczych).  

Utrzymanie terenów zielonych na terenie Żywocic  

i Ligoty (zakup nawozu, ziemi, kwiatów, paliwa, 

przebudowa placu zabaw przy ulicy Średniej  

w Żywocicach). 

13 367,10 zł 

 

 

 

28 140,06 zł 

 

 

 

41 507,16 zł 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Zamówienia publiczne 

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie „nowa” ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, i tym samym zmieniły się zasady i procedury udzielania zamówień 

publicznych. 

W efekcie zarówno zamawiających, jak i wykonawców czekały spore zmiany dotyczące 

procedur udzielania zamówień publicznych i ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

Rok 2021 w zamówieniach publicznych był niewątpliwie czasem wielu wyzwań. Wdrażaniu 

fundamentalnych zmian w systemie zamówień publicznych towarzyszyła dodatkowo pandemia 

koronawirusa i wszystkie ograniczenia z nią związane. Był to pierwszy rok obowiązywania 

nowego Prawa zamówień publicznych. Obok nowych regulacji dotyczących trybów udzielania 

zamówień publicznych, kluczową zmianą, która pojawiła się wraz z wejściem w życie ustawy 

było wprowadzenie pełnej elektronizacji uwzględniającej również postępowania poniżej 

progów unijnych. Zmiana ta oznaczała, że ponad 80% postępowań prowadzonych dotychczas 

”papierowo” zmieniło sposób procedowania na elektroniczny.  

 

Statystyki pokazują, że w roku 2021 wszczęto podobną liczbę postępowań, co w roku 2020. Co 

równie ważne – tylko nieznacznie zmniejszyła się średnia liczba składanych ofert, a więc 

wykonawcy również przekonali się do elektronicznej formy składania ofert.  

 

W Gminie Krapkowice postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzi Biuro Zamówień 

Publicznych. 

 
Tabela 17 Zamówienia publiczne udzielone w 2021 r.  

Lp. 
Rodzaj 

zamówienia  
Przedmiot zamówienia  Tryb udzielenia zamówienia 

Wartość 

zawartej umowy 

bez podatku od 

towarów 

 i usług 

 (w złotych) 

1 roboty 

budowlane 

Kanalizacja deszczowa ul. Głównej 

 w Kórnicy 

 

przetarg nieograniczony 

na podstawie ustawy Pzp 

z 2004 r. 

49 823,39 

2 roboty 

budowlane 

Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta 

i gminy Krapkowice - Zadanie nr 1 Remonty 

cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych 

przetarg nieograniczony 

na podstawie ustawy Pzp 

z 2004 r. 

192 700,00 
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o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz 

z regulacją urządzeń obcych w 2021 r. 

3 roboty 

budowlane 

Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta 

i gminy Krapkowice - Zadanie nr 2 Remonty 

cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych 

oraz chodników z kostki brukowej betonowej, 

granitowej, bloczków, trylinki, tłuczniowej 

 z wymianą obrzeży, krawężników i regulacją 

urządzeń obcych w 2021 r. 

przetarg nieograniczony 

na podstawie ustawy Pzp 

z 2004 r. 

261 750,00 

4 roboty 

budowlane 

Czas na rower II – budowa ścieżki rowerowej 

 i parkingu 

 

przetarg nieograniczony 

na podstawie ustawy Pzp 

z 2004 r. 

486 762,13 

 

5 usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Krapkowice 

przetarg nieograniczony 

na podstawie ustawy Pzp 

z 2019 r. 

4 986 423,56 

 

6 roboty 

budowlane 

Wykonanie przyłącza energetycznego wraz 

 z rozprowadzeniem zasilania i oświetlenia 

placu wiejskiego w Żużeli przy ul. 

Krapkowickiej 

tryb podstawowy bez 

negocjacji na podstawie 

ustawy Pzp z 2019 r. 

22 113,82 

7 roboty 

budowlane 

Przebudowa ulicy Kopernika 

 w miejscowości Krapkowice 

 

tryb podstawowy bez 

negocjacji na podstawie 

ustawy Pzp z 2019 r. 

398 102,25 

8 

 

roboty 

budowlane 

Wykonanie monitoringu i oświetlenia na palcu 

w Steblowie oraz oświetlenia w parku 

Magnolia w Krapkowicach: 

Zadanie nr 1: Wykonanie monitoringu oraz 

oświetlenia  placu wiejskiego oraz terenu 

sportowo-rekreacyjnego przy ulicy szkolnej 

 w Steblowie (ETAP II) 

tryb podstawowy bez 

negocjacji na podstawie 

ustawy Pzp z 2019 r. 

9 340,00 

Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia w parku 

Magnolia przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach 

(ETAP II i III) 

33 400,00 

9 roboty 

budowlane 

Budowa dróg w rejonie ulic Azalii 

 i Prudnickiej w Krapkowicach 

 

tryb podstawowy bez 

negocjacji na podstawie 

ustawy Pzp z 2019 r. 

8 800 000,00 

10 roboty 

budowlane 

Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych 

w budynku szkoły podstawowej nr 4 

 w Krapkowicach 

 

tryb podstawowy bez 

negocjacji na podstawie 

ustawy Pzp z 2019 r. 

345 000,00 

11 usługi Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad 

realizacją zadania pn.: Budowa dróg 

 w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej 

 w Krapkowicach 

tryb podstawowy bez 

negocjacji na podstawie 

ustawy Pzp z 2019 r. 

387 400,00 

 12 usługi Stworzenie zielonego parawanu edukacyjnego 

w Krapkowicach 

tryb podstawowy bez 

negocjacji na podstawie 

ustawy Pzp z 2019 r. 

242 400,00 

13 roboty 

budowlane 

Rozbudowa przejścia dla pieszych  

na ul. 3 Maja w Krapkowicach 

tryb podstawowy bez 

negocjacji na podstawie 

ustawy Pzp z 2019 r. 

29 000,00 

14 roboty 

budowlane 

Rozbudowa  linii kablowej oświetlenia 

ulicznego na łączniku ulic Krasickiego 

 i Chopina w Krapkowicach (etap 1) 

tryb podstawowy bez 

negocjacji na podstawie 

ustawy Pzp z 2019 r. 

20 800,00 
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15 roboty 

budowlane 

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł 

światła w obiekcie użyteczności publicznej 

Gminy Krapkowice, w ZSP w Kórnicy 

tryb podstawowy bez 

negocjacji na podstawie 

ustawy Pzp z 2019 r. 

2 083 207,57 

  16 usługi System monitorowania i informowania 

o jakości powietrza w gminie Krapkowice 

w latach 2021-2023 

tryb podstawowy bez 

negocjacji na podstawie 

ustawy Pzp z 2019 r. 

81 500,00 

17 roboty 

budowlane 

Budowa drogi w obrębie przysiółka Posiłek 

 w Rogowie Opolskim 

tryb podstawowy bez 

negocjacji na podstawie 

ustawy Pzp z 2019 r. 

933 250,83 

18 roboty 

budowlane 

Czas na rower II- budowa ścieżki rowerowej 

 i parkingu 

tryb podstawowy bez 

negocjacji na podstawie 

ustawy Pzp z 2019 r. 

844 728,50 

19 dostawy Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do 

obiektów zarządzanych przez jednostki sektora 

finansów publicznych oraz państwowe 

 i samorządowe osoby prawne 

 z terenu województwa opolskiego i śląskiego 

przetarg nieograniczony 

na podstawie ustawy Pzp 

z 2019 r. 

466 757,85 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 18 Zestawienie wszystkich rodzajów zamówień 

Lp. Rodzaj zamówienia Razem netto w PLN Uwagi 

1 Roboty budowlane 14 509 978,49 Krajowe 

2 Usługi 5 697 723,56 Krajowe: 711 300,00 zł netto, UE: 4 

986 423,56 zł netto 

3 Dostawy 466 757,85 UE 

4 Zamówienia o wartości mniejszej 

niż 130 000 zł 

3 661 948,33  

Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Natomiast postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł netto 

prowadzone są przez merytoryczne wydziały/biura na podstawie Zarządzenia nr 557/2021 

Burmistrza Krapkowic z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych, których wartość netto jest mniejsza niż 130 000 złotych. 

 

Łączna wartość zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur określonych przepisami 

ustawy PZP z uwagi na wartość zamówienia, udzielonych w procedurach określonych w w/w 

Zarządzeniu, wyniosła w 2021 roku: 3 661 948,33 zł netto.  

 
Tabela 19 Zamówienia udzielone w latach 2017-2021 

Rok 

Zamówienia udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

na podstawie ustawy Pzp 

Łączna wartość 

zamówień 

udzielonych 

 z wyłączeniem 

procedur 

określonych 

przepisami 

ustawy Pzp  

(netto w złotych) 

Roboty budowlane Usługi Dostawy 

Ł
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2018 

 

20 609 110,91 20 1 027 160,30 7 218 256,02 2 3 727 557,02 

 

2019 

 

4 174 931,36 10 5 943 611,00 3 8 190,00 2 4 027 264,33 
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2020 

 

3 495 316,65 9 4 433 384,58 6 276 739,01 1 3 998 340,35 

 

2021 

 

14 509 978,49 13 5 697 723,56 4 466 757,85 1 3 661 948,33 

Źródło: opracowanie na podstawie Rocznych Sprawozdań o udzielonych zamówieniach w roku 2018, 2019, 2020, 2021 

 

 

V. 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 

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, nieruchomości nabywane z mocy prawa na podstawie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (ZRID), a także nieruchomości nabywane w drodze umów 

cywilno-prawnych. 

Ogólna powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi: 

547,9480 ha, w tym: 

− grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice: 534,4804 ha, 

− grunty stanowiące prawo użytkowania wieczystego 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 2021 roku: 

− sprzedaż działek 11 m. 14 o pow. 0,0141 ha, 481 m. 14 o pow. 0,0831 ha, 31 m. 0,0435 

ha obręb Krapkowice na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie – Rep. A nr 2147/2021 z dnia 12.03.2021 r., 

 

− przejęcie z mocy prawa działki 159/3 m. 1 o pow. 0,0570 ha obręb Steblów pod 

poszerzenie drogi publicznej, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic 

GGR.6831.26.2020 z dnia 02.12.2020 r.,    

 

− sprzedaż działki 6/56 m. 12 o pow. 0,0309 ha obręb Krapkowice w drodze 

bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 4554/2021 z dnia 27.05.2021r., 

 

− sprzedaż działki 64/5 m. 3 o pow. 0,0045 ha obręb Krapkowice w drodze 

bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 4634/2021 z dnia 31.05.2021r., 
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− sprzedaż działki 363/9 m. 2 o pow. 0,0117 ha obręb Pietna w drodze bezprzetargowej 

jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 4423/2021 z dnia 25.05.2021 r., 

 

− darowizna działki 91/52 m. 10 o pow. 0,0055 ha obręb Krapkowice na rzecz Powiatu 

Krapkowickiego – Rep. A nr 2603/2021 z dnia 20.05.2021 r., 

 

− kupno działki 834/1 m. 6 o pow. 0,0020 ha obręb Żużela pod przepompownię 

kanalizacji sanitarnej – Rep. A nr 4182/2021 z dnia 18.05.2021 r., 

− sprzedaż działki 732/5 m. 4 o pow. 0,1770 ha obręb Steblów w drodze bezprzetargowej 

jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 5174/2021 z dnia 18.06.2021 r., 

 

− zamiana działki 732/3 m. 4 o pow. 0,0730 ha na działkę 1165/24 m. 4 o pow. 0,0562 

ha, obręb Steblów – Rep. A nr 5182/2021 z dnia 18.06.2021 r., 

 

− zamiana działek 54 m. 3 o pow. 0,0040 ha i 64/3 m. 3 o pow. 0,0147 ha na działki 55/1 

m. 3 o pow. 0,0460 ha, 56/1 m. 3 o pow. 0,0055 ha, 57/3 m. 3 o pow. 0,0226 ha, obręb 

Krapkowice – Rep. A nr 5156/2021 z dnia 17.06.2021 r., 

 

− ubytek powierzchni po nowym pomiarze przy podziale działki 1117 m. 4 o pow. 0,0460 

ha na działki 1117/1 o pow. 0,0100 ha i 1117/2 o pow. 0,0202 ha obręb Kórnica – 

decyzja Burmistrza Krapkowic GGR.6831.13.2021 z dnia 08.06.2021 r., 

 

− przejęcie z mocy prawa działki 343/5 m. 13 o pow. 0,0475 ha obręb Krapkowice pod 

drogę publiczną, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.6.2021 z dnia 

10.02.2021r., 

 

− kupno działki 201/5 m. 1 o pow. 0,0448 ha obręb Żywocice pod budowę remizy OSP – 

Rep. A nr 5582/2021 z dnia 23.07.2021 r., 

 

− kupno działki 838/1 m. 4 o pow. 0,0085 ha obręb Kórnica pod poszerzenie drogi 

publicznej – Rep. A nr 5574/2021 z dnia 23.07.2021 r., 

 

− sprzedaż działki 1272 m. 5 o pow. 0,0885 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 5566/2021 z dnia 23.07.2021 r., 

 

− sprzedaż działek 1281 m. 5 o pow. 0,0912 ha i 1282 m. 5 o pow. 0,0825 ha obręb 

Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 5721/2021  

z dnia 28.07.2021 r., 

 

− darowizna działek 1062 m. 4 o pow. 0,5570 ha obręb Żywocice, 542 m. 4 o pow. 0,0610 

ha i 554 m. 4 o pow. 0,5800 ha obręb Pietna na rzecz Skarbu Państwa Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Rep. A nr 5704/2021 z dnia 28.07.2021 r., 

 

− przejęcie z mocy prawa działek 329/1 m. 1 o pow. 0,0309 ha i 329/3 m. 1 o pow. 0,0359 

ha obręb Dąbrówka Górna pod drogę publiczną, na podstawie decyzji Burmistrza 

Krapkowic GGR.6831.7.2021 z dnia 01.04.2021 r., 

 

− sprzedaż działki 1282 m. 5 o pow. 0,0825 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 6896/2021 z dnia 10.09.2021 r., 
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− sprzedaż działki 1274 m. 5 o pow. 0,1430 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 6888/2021 z dnia 10.09.2021 r., 

 

− kupno działki 232/13 m. 14 o pow. 0,0171 ha obręb Krapkowice pod poszerzenie drogi 

wewnętrznej – Rep. A nr 7697/2021 z dnia 04.10.2021 r., 

 

− kupno działki 233/4 m. 14 o pow. 0,0025 ha obręb Krapkowice pod poszerzenie drogi 

wewnętrznej – Rep. A nr 7937/2021 z dnia 09.10.2021 r., 

 

− nabycie w drodze spadku działki 532 m. 8 o pow. 0,0071 ha obręb Krapkowice (teren 

w sąsiedztwie baszty w Krapkowicach), na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego 

w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny – Sygn. Akt I Ns 396/19 z dnia 

03.07.2020r., 

 

− na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego IN.I.7820.8.2021.WP z dnia 15.09.2021 

r. – ZRID rozbudowa drogi krajowej DK 45, prawo własności następujących działek: 

115/8, 120/4, 120/7 z mapy 5, 25/4, 19/4, 39/4, 39/6 z mapy 4, 141/4, 141/6, 77/4, 77/6, 

12/4, 12/6, 11/4, 11/5, 11/7, 9/6, 8/6 z mapy 1 obręb Krapkowice oraz działek: 1147/1 

z mapy 3, 618/4, 173/3 z mapy 1, 746/1, 745/1 z mapy 2 obręb Gwoździce, o łącznej 

powierzchni 0,9706 ha z mocy prawa przeszło na rzecz Skarbu Państwa,  

 

− przejęcie z mocy prawa działki 108/1 m. 1 o pow. 0,0040 ha obręb Steblów pod 

poszerzenie drogi publicznej, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic 

GGR.6831.12.2021 z dnia 30.03.2021 r., 

 

− przejęcie z mocy prawa działki 721/9 m. 13 o pow. 0,0522 ha obręb Krapkowice pod 

drogę publiczną, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.15.2021  

z dnia 07.04.2021r., 

 

− sprzedaż działek 1270 m. 5 o pow. 0,0958 ha i 1276 m. 5 o pow. 0,1241 ha obręb 

Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 5356/2021  

z dnia 22.10.2021 r., 

 

− nabycie z mocy prawa działki 1020/3 m. 1 o pow. 0,0394 ha obręb Dąbrówka Górna na 

realizację inwestycji drogowej, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego nr BS-

B.6740.1.4.2020.HH z dnia 21.10.2020r., 

 

− przejęcie z mocy prawa działki 858/13 m. 4 o pow. 0,0028 ha obręb Steblów pod 

poszerzenie drogi publicznej, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic 

GGR.6831.36.2021 z dnia 12.11.2021 r., 

 

− nabycie w drodze darowizny działki 174/22 m. 5 o pow. 0,0033 ha obręb Krapkowice 

(teren zajęty przez drogę publiczną ul. Słowackiego) – Rep. A nr 9584/2021 z dnia 

09.12.2021 r., 

 

− sprzedaż działki 1273 m. 5 o pow. 0,0943 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 9692/2021 z dnia 13.12.2021 r., 
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− sprzedaż działki 1271 m. 5 o pow. 0,0882 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 9700/2021 z dnia 13.12.2021 r., 

 

− sprzedaż działki 6/63 m. 12 o pow. 0,5940 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 9708/2021 z dnia 13.12.2021 r., 

 

− sprzedaż działki 1275 m. 5 o pow. 0,0980 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 6385/2021 z dnia 15.12.2021 r., 

 

− nabycie w drodze darowizny działki 1307 m. 5 o pow. 0,1091 ha obręb Krapkowice - 

Rep. A nr 10274/2021 z dnia 28.12.2021 r., 

 

− przejęcie z mocy prawa działki 1024/1 m. 1 o pow. 0,0084 ha obręb Dąbrówka Górna 

pod drogę publiczną, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.30.2021 

z dnia 21.09.2021 r.. 

 

Gmina Krapkowice posiada udziały w spółkach, tj.: 

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

wartości 3.101.000,00 zł; 

2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 29.409.200,00zł; 

3. BIOKRAP Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 1.480.700,00 zł; 

4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej 

wartości 3.000.000,00 zł. 

Łączna wartość posiadanych przez Gminę Krapkowice udziałów w spółkach wynosi 

46 206 900,00 zł  

 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Krapkowice uzyskała następujące 

wpływy z mienia komunalnego oraz gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 

 Tabela 20 Wpływy z mienia komunalnego 

Lp. Rodzaje wpływów z mienia komunalnego Kwota 

1. sprzedaż składników majątkowych (część sieci kanalizacji sanitarnej  

i wodociągowej) 

  1 367 000,00 zł 

2. sprzedaż mienia gminnego (sprzedaż działek i lokali mieszkalnych na 

rzecz najemców) 

 2 526 164,38 zł 

3. dzierżawa nieruchomości gminnych 584 443,46 zł 

4. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 227 191,62 zł 

5. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 64 171,22 zł 

6. trwały zarząd, użytkowanie i służebność 2 604,40 zł 

7. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 35 549,63 zł 

8. wpływy z różnych opłat (opłaty z tyt. zajęcia terenu, zwrot kosztów 

wezwań do zapłaty) 

171 223,24 zł 

9. odsetki ustawowe i odsetki z redyskonta weksli 3 256,14 zł 

10. wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych 960,00 zł 

11. wpływy z tyt. różnych dochodów 3 737,11 zł 

Razem wpływy: 4 986 301,20 zł 
Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Główne składniki aktywów trwałych Gminy Krapkowice -  stan na 31.12.2021 r. 

Tabela 21 Główne składniki aktywów trwałych  

AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku 

A.I Wartości niematerialne i prawne 23 085,44 zł 8 058,63 zł 

A.II Rzeczowe aktywa trwałe 133 178 613,60 zł 132 665 946,41 zł 

A.II.1 Środki trwałe 131 842 835,83 zł 128 972 302,00 zł 

A.II.1.1 Grunty 50 291 332,57 zł 49 993 650,09 zł 

A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki 

samorządu terytorialnego, przekazane w 

użytkowanie wieczyste innym podmiotom 

6 940 816,44 zł 6 940 816,44 zł 

A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

80 281 136,95 zł 77 850 497,53 zł 

A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 973 561,03 zł 858 757,71 zł 

A.II.1.4 Środki transportu 115 875,63 zł 51 146,68 zł 

A.II.1.5 Inne środki trwałe 180 929,65 zł 218 249,99 zł 

A.II.2 Środki trwałe w budowie 1 335 777,77 zł 3 693 644,41 zł 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

VI. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020 

W oparciu o aktualne podstawy prawne opracowywana jest nowa strategia rozwoju Gminy 

Krapkowice obejmująca swoim zakresem lata 2021-2030. W 2021 roku podjęto uchwałę 

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice na lata 2021-

2030. Zarządzeniem Burmistrza powołano Gminny Zespół Roboczy ds. Opracowania Strategii 

Rozwoju Gminy Krapkowice na lata 2021-2030. Zbierano dane do części diagnostycznej 

strategii oraz opracowywano diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy. 

Następnymi etapami będą opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice na lata 

2021-2030, przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych, przeprowadzenie procedury 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przedłożenie projektu strategii do 

zaopiniowania Zarządowi Województwa Opolskiego, przygotowanie ostatecznej wersji 

strategii w celu przyjęcia w drodze uchwały Rady Miejskiej. W prace nad projektem 

angażowani będą mieszkańcy, reprezentujący różne grupy społeczne, w tym radni Rady 

Miejskiej w Krapkowicach. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 

W Gminie Krapkowice w 2021 roku nadal obowiązywał Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Krapkowice na lata 2016-2023 (dalej „LPR”). Jest to dokument wspomagający proces 

wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. LPR przyjęto Uchwałą 

Nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 .09.2016 r. oraz wpisano na 

„Listę pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji” przyjętą przez Zarząd 

Województwa Opolskiego w dniu 19.12.2016 r. 

W dokumencie przeprowadzono diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych w sferze 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. W wyniku 

diagnozy określono zasięg obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.  
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W wyniku analizy wyznaczono obszar zdegradowany, gdzie 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.  

W roku 2021 zaktualizowano Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice, zmiana ta 

została przyjęta Uchwałą nr XXV/332/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

22 kwietnia 2021r.   

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach do LPR zostały dopisane następujące 

zadania inwestycyjne 

1) Budowa dwóch boisk o nawierzchni asfaltowej na terenie Zespołu Szkół im. 

Jana Kilińskiego w Krapkowicach 

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana 

Tuwima w Krapkowicach. 

3) Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej Anna w Krapkowicach. 

4) Przebudowa wraz z rozbudową budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. 

J. Tuwima w Krapkowicach. 

5) Przebudowa części muru obronnego przy zamku od ul. Przybrzeżnej wraz 

z utwardzeniem części terenu oraz przebudowa fragmentu muru od 

ul. Rybackiej. 

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1837 O w zakresie budowy ścieżki pieszo-

rowerowej na odcinku Komorniki – Kórnica. 

Ponadto zadanie „Przebudowa stadionu w Otmęcie” zostało przesunięte z uzupełniających 

działań rewitalizacyjnych do projektów podstawowych. Na to zadanie Gmina Krapkowice 

w czerwcu 2021 r. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 10.2 Inwestycje 

wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji z RPO WO 2014-2020. Projekt został wybrany 

do dofinansowania, a wartość inwestycji wynosi 431 000 zł, gdzie dofinansowanie z RPO 

przyznano w wysokości 295 800 zł. 
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Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Realizując założenia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice w roku 2021 

prowadzono następujące działania:  

Gmina kontynuowała realizację projektu pn.: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł 

światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w ZSP w Kórnicy”. W roku 

2021 wykonano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia wykonywania robót, 

uzyskano zaświadczenie uprawniające Gminę do rozpoczęcia robót budowlanych. W wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji udzielono zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlano – montażowych. Zlecono prowadzenie nadzorów inwestorskich branży 

elektrycznej, sanitarnej i konstrukcyjno–budowlanej. Zawnioskowano o zwiększenie kwoty 

dofinansowania do 1,2 mln. Przystąpiono do rzeczowej realizacji projektu.  

Gmina Krapkowice zakończyła realizację inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-

rowerowego o długości 1,08 km, od ul. Kilińskiego po śladzie kolejowym  

do autostrady A4 na osiedlu XXX- lecia. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach 

partnerskiego projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych  

w Aglomeracji Opolskiej” w ramach środków ZIT Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-

2020. Koszt inwestycji to 1 177 810,75 zł, z czego dofinansowanie z RPO WO 859 998,48 zł.  

W 2021 roku rozpoczęto również rzeczową realizację zadania pn.: „Czas  

na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu” realizowanego w ramach partnerskiego 

projektu pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to 

608 717,42  zł, z czego dofinansowanie z RPO WO  517 409,80 zł. 

28 maja 2021 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach 

Osi priorytetowej III – Gospodarka Niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.2. Efektywność 

energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej na zadanie 

„Termomodernizacja oraz organizacja 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 środków ZIT Aglomeracji 

Opolskiej dofinansowanie z RPO WO to 681 474,71 zł. W lipcu 2021 roku został ogłoszony 

przetarg na pierwszy etap prac - budowę wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku 

szkoły podstawowej nr 4 w Krapkowicach. W ramach zadania wykonano wymianę kotłów 

węglowych na ogrzewanie ekologiczne, gazowe oraz wykonano wentylację mechaniczną 

i przebudowano kuchnię. Koszty poniesione na ww. zadanie to 442 726,22 zł. Ponadto 

poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 68 800,00 zł oraz koszty 

nadzoru w kwocie 8 884,00 zł. W listopadzie został ogłoszony przetarg na drugi etap prac - 

Termomodernizację wraz z zarządzaniem energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 4 w Krapkowicach, w którym zostało złożonych sześć ofert, w cenach brutto od 3 099 982,33 

zł do 3 936 150,00 zł. 

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

polegające na wymianie węglowego  źródła ogrzewania na ekologiczne: 

− kocioł na pelet, 

− kocioł gazowy, 

− ogrzewanie elektryczne, 

− kocioł olejowy, 

− podłączenie do centralnej sieci ciepłowniczej, obejmujące zakup i montaż węzła 

cieplnego 

− 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 4 000,00 zł do 8 000,00 zł. Program ten jest realizowany już 

od pięciu lat.  

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych  

w 2021 roku na dotacje celowe wynosiła 120 000,00 PLN. W terminie składania wniosków do 

Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynęły 63 wnioski. Dwa wnioski zostały ocenione 

negatywnie z powodu braku uzupełnień oraz nie spełniania warunków przyznania dotacji. 

Ponadto jeden z  wnioskodawców zrezygnował z dofinansowania przed przygotowaniem 

umowy o dofinansowanie oraz dwóch wnioskodawców nie podpisało umowy. Po szczegółowej 

weryfikacji wniosków przygotowano i zostało podpisanych 58 umów dotacyjnych, na łączną 

kwotę 116 000,00 PLN.   

W trakcie realizacji umów dotacyjnych siedmiu wnioskodawców zrezygnowało  

z dofinansowania po podpisaniu umowy i dokonało zwrotu środków w wysokości łącznie 

14 000,00 zł. Były to wnioski na wymianę źródła ciepła na gazowe, rezygnacje z wymiany 

kotłów na gazowe wynikły z braku możliwości przyłączenia się wnioskodawców do sieci 

gazowej w roku 2021. 

Umowy zostały wykonane na wymianę węglowego źródła ogrzewania na następujące, 

ekologiczne źródła ogrzewania: 

− kocioł gazowy: 32 szt. 

− kocioł na pelet: 11 szt. 

− ogrzewanie elektryczne: 1 szt. 

− pompa ciepła: 7 szt. 

Ostatecznie w roku 2021 zrealizowano 51 wymian węglowych źródeł ciepła, na które 

przyznano dofinansowanie w wysokości 102 000,00 zł. Realizacja umów dotacyjnych trwała 

od kwietnia do 31 listopada 2021r., a kontrole wykonania dotacji przeprowadzono 

u beneficjentów w grudniu 2021 roku. 

Tabela 22 Wyniki programu w roku 2021 

Pompy ciepła 7 0 7 

Kotły gazowe 32 27 5 

Kotły na pelet 11 3 8 

Ogrzewanie 

elektryczne 
1 1 0 

RAZEM 51 31 20 

Wysokość 

przyznanych dotacji 

[PLN] 

102000 62 000 40 000 

Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Wykres 5 Udział procentowy nowych źródeł energii cieplnej 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Wykres 6 Efekt ekologiczny odnoszący się do 51 źródeł emisji, które zostały zmodernizowane w roku 

2021 z przyznanych dotacji z budżetu gminy. 

 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Przedstawiony efekt ekologiczny odnosi się do 51 źródeł emisji, które zostały zmodernizowane 

w roku 2021 z przyznanych dotacji z budżetu gminy. Na terenie Gminy Krapkowice wciąż 

pozostaje wiele domostw ogrzewanych w oparciu o stare technologie. Niejednokrotnie 

przyczyną braku zainteresowania realizacją przedmiotowych inwestycji jest brak środków 

finansowych, gdyż koszt ich wymiany kształtuje się na poziomie kilkunastu tysięcy złoty. 

Ponadto występują problemy z możliwością przyłączenia się do sieci gazowej. 

Aby zwiększyć intensywność wymian starych źródeł ciepła, Gmina Krapkowice realizuje od 

roku 2020 projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, 

Działanie 5.5. Ochrona powietrza p.t. Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła w Gminie Krapkowice. Projekt zakłada wymianę w latach 2020-2022 181 starych, 

węglowych kotłów na ekologiczne, przede wszystkim na gazowe. Projekt ten był 

kontynuowany w roku 2021. 

W roku 2021 zostało zawarte porozumienie z WFOŚiGW w Opolu w sprawie utworzenia 

UMiG Krapkowice punktu informacyjnego Programu Czyste Powietrze. W ramach 
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porozumienia poprzez ww. punkt zostało złożonych 245 wniosków o dofinansowanie do 

Programu Czyste Powietrze.  

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 2021 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 

w każdym). Urządzenia pracują bez przerwy, a aktualizowane co godzinę pomiary dostępne są 

na stronach internetowych. W październiku ogłoszono przetarg na System monitorowania 

i informowania o jakości powietrza w gminie Krapkowice w latach 2021-2023. W wyniku 

przeprowadzonego postepowania, w grudniu podpisano umowę na wykonanie ww. systemu 

z firmą Meteolab Sp. z o.o. ul. Jeziorna 86, 43-230 Goczałkowice Zdrój. Koszt zadania to 

100 245,00 zł.  

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

dla uczniów szkół, które w roku 2021 nie mogły się odbyć, ze względu na pandemię COVID. 

W roku 2021 kontynuowano działania związane z realizacją programu ,,Wdrożenie systemu 

zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” realizowanego 

z projektu LIFE, w którym uczestniczą 42 gminy z województwa opolskiego.  

Gmina otrzymała z projektu m.in. laptop, rzutnik, czujnik wilgotności drewna oraz czujniki 

czadu i inne gadżety reklamowe. Czujniki czadu są przekazywane mieszkańcom na 

spotkaniach.     

Jednym  z celów projektu (co wynika też z Programu Ochrony Powietrza) jest zwiększenie 

świadomości ekologicznej mieszkańców. W związku z tym organizowane są spotkania 

edukacyjne dla mieszkańców z tematu ochrony powietrza i możliwości uzyskania 

dofinansowana do wymiany pieca. Na spotkaniach jest też możliwość złożenia deklaracji dot. 

źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W roku 2021 odbyło się jedno spotkanie. 

Ponadto w ramach programu Gminny Koordynator uczęszcza na studia podyplomowe na 

Politechnice Opolskiej. Zajęcia odbywały się w piątki, w trybie stacjonarnym i zdalnym. 

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 
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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 2021 roku Gmina Krapkowice posiadała zasoby o łącznej powierzchni użytkowej 23 020,36 

m2, w tym: 

− 340 lokali mieszkalnych (powierzchnia użytkowa 16 067,88 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 

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 - 
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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, w tym m.in. 

ponad 60 drzew (brzoza i platan) wzdłuż alei Jana Pawła II w Krapkowicach. 

Zdjęcie 18 Nasadzenia drzew przy Alei Jana Pawła 

  
Źródło: zasoby własne UMiG 

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.  

Rada 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  

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 
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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. Specjalne pojemniki na przedmiotowe odpady znajdują 

się w aptekach, punktach aptecznych i ośrodkach zdrowia. Szczegółowy wykaz miejsc, 

gdzie można pozbyć się 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. 

 
Wykres 7 Selektywnie zebrane odpady komunalne w latach 2018-2021 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Wykres 8 Zebrane zmieszane odpady komunalne w latach 2018-2021 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Ilości odpadów selektywnie zebranych w latach 2019-2021 obejmują również odpady zebrane 

w dwóch PSZOK-ach w łącznej ilości przeszło 1200 Mg/rok. 

W 2021 roku nastąpiła również rozbudowa i wyposażenie w dodatkowe kontenery Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach:  

Zdjęcie 19 PSZOK przy ulicy Limanowskiego 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2021 

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. 

Dnia 17 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Krapkowicach uchwałą Nr XXII/270/2020 przyjęła 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2021”. 

Realizując zadania wynikające z w/w programu, podjętych zostało 16 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 73 sterylizacje kotek oraz 44 kastracji kotów.  Odnotowano również 

63 zgłoszenia 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. Pierwszy etap tego programu sfinansowany został w 2020 r., 

a drugi etap w kwocie  19 680 zł w roku 2021 r. Zakończenie prac jest zaplanowane na rok 

2022.  
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W ramach opieki nad zabytkami w 2021 roku dofinansowano remont zabytkowych organów 

w kościele pw. Św. Rocha w Dąbrówce Górnej w wysokości 10 000 zł.  

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Krapkowice w 2021 r. 

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 

otoczenia. Podniesienie świadomości mieszkańców wobec skutków nadużywania napojów 

alkoholowych 

Kampanie profilaktyczne:  

„ Zachowaj Trzeźwy Umysł”  broszury ulotki i plakaty wykorzystano przy okazji realizacji 

akcji profilaktycznych na terenie gminy Krapkowice.  

W kampanii profilaktycznej  udział wzięło ok.150 dzieci  i młodzieży. 

„Bezpieczne i aktywne wakacje 2021” 

W okresie wakacyjnym 2021r Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

w Krapkowicach w terminie od  19 lipca do 13 sierpnia 2021 r. organizowała drugą edycję 

letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne i aktywne wakacje 2021”. 

W zajęciach brało udział:  

− PSSP nr 5 – 132 uczestników, 

− SP nr 4 – 147 uczestników, 

− SP nr 1 – 236 uczestników.  

Łącznie  515 uczestników.  

W dniach 09-11.06.2021 realizowano I edycję programu profilaktycznego „Senior bez 

uzależnień na drodze”. Projekt skierowany do seniorów, członków stowarzyszenia 

„Uniwersytet III Wieku” oraz związków Emerytów i Rencistów funkcjonujących na terenie 

gminy Krapkowice, którego celem będzie kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań 

w ruchu drogowym dla seniorów 60+ pieszych, rowerzystów i kierowców. Zaplanowana 

realizacja projektu przebiegała trzy dni w dwóch etapach tj. części informacyjno – edukacyjnej 

i praktycznej z przewidzianymi warsztatami. W pierwszym dniu projektu uczestniczyło w nim 

70 seniorów, w drugim 40 seniorów,  a w trzecim 30 seniorów. Łącznie 140 osób. 

W grudniu 2021 r. Zakupiono 500 sztuk materiałów reklamowych w kształcie tzw. 

Krapkowickiej Baszty. Zgodnie w wytycznymi z Raportu z badań „Diagnoza lokalnych 

zagrożeń społecznych” jest to materiał służący rozpowszechnianiu informacji o GKRPA 

w Krapkowicach o danych adresowych oraz formach udzielanej pomocy osobom uzależnionym  

i współuzależnionym. 

 

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).  

 

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 – 150 szt. 
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4. Prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Krapkowice 

 ( zajęcia opiekuńczo-wychowawcze) 

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

i świetlica środowiskowa w Ściborowicach. W zajęciach uczestniczyło  średnio 35 dzieci;   

Świetlica środowiskowa ul. Damrota 2 w Krapkowicach  -   27 dzieci, w Ściborowicach – 8 

dzieci. Podczas festynów  rodzinnych na świeżym powietrzu korzystało ok. 50 osób (dzieci 

i dorosłych). 

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

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

domowe, organizowano festyny.  

W dniu 30 sierpnia 2021 r. świetlica w Ściborowicach zorganizowała dla dzieci i młodzieży 

festyn „Zakończenie Wakacji 2021”. W trakcie festynu  dla uczestników zorganizowano liczne 

konkursy uczestniczyli m.in. w grach planszowych, dydaktycznych oraz w zajęciach 

sportowych np. gra w ping-ponga.  W ramach atrakcji plenerowych organizowane były gry 

i zabawy oraz turnieje sportowe. W festynie brało udział 50 uczestników 

 

5. Szkolenie kadr   

Szkolenia członków GKRPA oraz grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień 

i przemocy:  

„ Rozwiazywanie Problemów Alkoholowych po pandemii- nowy Narodowy Program , analiza 

wydatków gminnych programów, Rodo w pracach GKRPA, kontrole punktów sprzedaży” Hel, 

13.06-16.06.2021r.- udział wzięły 2 osoby. 

„ Nowy Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 jako podstawa do realizacji gminnych 

programów profil. i rozwiązywania  problemów alkoholowych. Procedura zobowiązania do 

leczenia odwykowego ”- 2 osoby 

„ Opłata z tzw. małpek „ jako dodatkowe środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

spożywania alkoholu oraz przykłady wydatków mających związek z profilaktyką 

 i rozwiązywanie problemów alkoholowych”- 1 osoba 

Szkolenie pt. Profilaktyka przemocy , zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających 

wystąpienie zjawiska przemocy”,  Opole w dniach  14-16.09.2021r. – udział wzięła 1 osoba. 

29.09.2021r. szkolenie stacjonarne w Szklarskiej Porębie temat: „ Funkcjonowanie KRPA 

w dobie pandemii z uwzględnieniem najnowszych wytycznych PARPA na rok 2021. 

Omówienie najważniejszych  aspektów pracy Zespołu Interdyscyplinarnego/GR i innych służb 

w kontekście problemu przemocy oraz ABC Ośrodka Pomocy Społecznej”, w szkoleniu udział 

wzięły 4 osoby. 

Szkolenie grup zawodowych (stacjonarne)  08.12.2021r. w Krakowie „ Współpraca GKRPA, 

członków ZI, pracowników OPS, kuratorów z organami ścigania w obliczu przestępstw 

i wykroczeń związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków odurzających” -  

pracownicy socjalni, dzielnicowi policji, terapeuta odwykowy, pedagodzy szkolni. 

W szkoleniu udział wzięło - 7 osób. 

Członkowie GKRPA w ciągu roku korzystali z bezpłatnych  szkoleń i webinarium on-line 

dotyczących zapobiegania przemocy domowej – 6 osób. 

 

6. Zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu.  

Członkowie Komisji przeprowadzili 7 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

W okresie od 01-31.07.21 Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki na terenie gminy 

Krapkowice przeprowadziło szkolenie sprzedawców alkoholu – właścicieli, ajentów 

i pracowników w punktach sprzedaży alkoholu. Szkolenie połączone było z tzn. audytem 
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tajemniczego klienta. Na podstawie przeprowadzonego szkolenia został stworzony Raport 

z wnioskami i rekomendacjami. Dokonano szkolenia w 65 obiektach.   

 

Profilaktyka 

Profilaktyka uniwersalna: 

W  PSSP nr 5 oraz PSP nr 4  w Krapkowicach realizowano  rekomendowany programu 

profilaktyki zintegrowanej „Ratownicy Marzeń”, 3 edycje programu dla uczniów trzech klas 

VII . Razem w programie uczestniczyło: 128 uczniów. 

W PSSP nr 5 oraz PSP nr 1 w Krapkowicach realizowano program rekomendowany  

w ramach profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Łącznie w programie 

uczestniczyło 202 uczniów. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach zrealizowano program profilaktyki 

zintegrowanej „CUDER – JUNIOR”. Programem objęto dzieci z czterech klas. Zakres 

merytoryczny programu obejmuje rozwijanie kompetencji społeczno- emocjonalnych dziecka 

w okresie wczesnoszkolnym, wzmacnianie pozytywnego potencjału oraz integracji społecznej 

po okresie izolacji spowodowanej epidemią COVID19. Przeprowadzono 4 edycje w/w 

programu. Łącznie w programie brało udział 68 uczniów. 

W Przedszkolu nr 6 w Krapkowicach przeprowadzono 2 edycje programu z cyklu „Siła 

Marzeń”. Programem zostało objętych 50 dzieci przedszkolnych.  

W Szkole Podstawowej w Kórnicy przeprowadzono 2 edycje autorskiego programu 

profilaktyczno-terapeutycznego z cyklu „Zwyciężaj w drodze do celu”  skierowanego do 

uczniów klas VII - łącznie 45 uczniów. 

W Szkole Podstawowej w Rogowie Opolskim  przeprowadzono dwie edycje autorskiego 

programu „Nie przegraj życia” dla uczniów klas VII – łącznie 41 uczniów. 

W SSPS w Steblowie przeprowadzono 2 edycje programu rekomendowanego „ Debata” – 

łącznie 98 uczniów. 

 

Warsztaty profilaktyczne: 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kórnicy, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Rogowie Opolskim oraz w PSP nr 1 w Krapkowicach , przeprowadzono warsztaty 

profilaktyczne dla uczniów klas młodszych  z zakresu modułu I „Złość i gniew czyli jak radzić 

sobie z emocjami?”, modułu II „ Jak rozwiązywać konflikty?” i modułu III  „Lekcja 

asertywności dla najmłodszych”. Łącznie w warsztatach brało 251 udział uczniów. 

W Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Steblowie przeprowadzono dwie edycje 

autorskich warsztatów dotyczących Cyberprzemocy, cyberprzestępczości – łącznie 

uczestniczyło 28 uczniów.  

W Przedszkolach na terenie Gminy Krapkowice rozdystrybuowano 335 sztuk kolorowanek 

profilaktycznych do pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zakres tematyczny dotyczył 

bezpieczeństwa na drodze, zdrowia, bezpieczeństwa w sieci, bezpiecznego używania gier 

komputerowych, przemocy rówieśniczej, asertywności itp.   

W Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Steblowie przeprowadzono 3 edycje autorskiego 

programu z cyklu „Zwyciężaj w drodze do celu” skierowanego do uczniów klas 1-3 oraz  ich 

rodziców. Przeprowadzono 3 edycje w/w warsztatów. Łącznie w programie brało udział 35 

uczniów w/w szkoły i 35 rodziców. 

Hip – hop „Moje życie jest cenne” w ramach profilaktyki uzależnień, dotyczącej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii adresowanych dla mieszkańców Krapkowic w wieku od 8 do 18 

lat. Wraz z 6 uczestnikami przeprowadzono autorskie warsztaty. Efektem warsztatów jest 

skomponowana przez uczestników piosenka oraz nagrany teledysk do utworu w wersji Hip-

hop.  
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„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 r. 

w  Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5–  w 2021r. przeprowadzono 11  interwencji 

wobec uczniów (interwencja związana z przemocą). W programie uczestniczyło 11 uczniów, 

11 rodziców,  2 pedagogów szkolnych). 

 

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 wyjazdów skorzystało  70 osób dorosłych.  Prezes Stowarzyszenia jest członkiem GKRPA 

w Krapkowicach i 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 

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

online.   

Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie kierowania osób 

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

Prokuratura, Sąd) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach w 2021r. udzielił pomocy socjalnej , finansowej 

– 1072 osobom w 793 rodzinach. Z powodu alkoholizmu  47 rodzin -  61 osób w rodzinach, 

z powodu przemocy w 8 rodzinach (21 osób), z powodu narkomanii pomocy udzielono 

7 rodzinom (12 osób) 

W 2021r. 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 23 osoby do wytrzeźwienia. Do Izby Wytrzeźwień w Opolu 

odwieziono 99 osób nietrzeźwych. 

 

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: 



Raport o stanie Gminy Krapkowice za 2021 rok 

str. 57 

 

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

leczenie odwykowe podjęło 63 osoby (22 kobiety, 41 mężczyzn) Na leczenie stacjonarne 

skierowano  9 osób, osoby z uzależnieniem  krzyżowym – 11 

Prowadzono działania edukacyjne dla 21 osób pokrzywdzonych przemocą oraz  działania dla  

4 sprawców przemocy. 

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 

82 osoby (56 mężczyzn, 26 kobiet), na leczenie stacjonarne skierowano  13  osób, osoby 

uzależnione krzyżowo – 12.  

Poradnia prowadziła konsultacje i wsparcie psychologiczne indywidualne dla osób 

doświadczających przemocy – 10 osób oraz działania edukacyjne wobec sprawców przemocy- 

7 osób 

Na terenie poradni działają grupy terapeutyczne: grupa podstawowa z programem intensywnej 

terapii uzależnienia, 1 grupa pogłębiona z programem pracy nad dalszym zdrowieniem. Osoby 

uzależnione i współuzależnione od alkoholu mają możliwość skorzystania z terapii 

indywidualnej. 

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 2021r. terapeuta uzależnień udzielił ogółem: 

450 konsultacji dla 80 osób : osoby uzależnione od alkoholu - 348 konsultacji - 55 osób, osoby 

współuzależnione- 102 konsultacji – 25.  

W 2021r. psycholog udzielający konsultacji i porad dla osób dorosłych i dzieci dotkniętych 

przemocą domową zrealizował 99 spotkań z 42 osobami dotkniętymi przemocą domową. 

W tym: 23 kobiety, 11 mężczyzn, 8 dzieci ( 4 dziewczynki, 4 chłopców). 

W 2021r. porad prawnych udzielono  8  osobom. 

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 początku 2022 roku  za 2021r.  

Na podstawie zawartej w dniu 26.08.2021 umowy z Pracownią Badań i Profilaktyki Społecznej 

INVESIS z Mysłowic opracowano „Diagnozę Społeczną – współczesne zagrożenia 

w środowisku lokalnym na terenie gminy Krapkowice” W ramach diagnozy przeprowadzono 

badania ankietowe realizowane wśród mieszkańców, uczniów, pracowników instytucji oraz 

wśród sprzedawców alkoholu. Opracowano Raport z badania. Wnioski i rekomendacje są 

podstawą do opracowań gminnego programu alkoholowego, narkotykowego, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

 

Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Krapkowicach   

W  2021 r.  odbyło się  19  posiedzeń komisji z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych. 

Podczas posiedzeń Komisji również prowadzone były rozmowy on-line.  

Rozpatrzono  121 spraw dotyczących kierowania wniosków osób uzależnionych od alkoholu 

na leczenie odwykowe: 



Raport o stanie Gminy Krapkowice za 2021 rok 

str. 58 

 

− wpłynęły 34 nowe wnioski  o objęcie leczeniem odwykowym; 

− do biegłego skierowano  26 osób; 

− do sądu skierowano  20  wniosków; 

− do poradni odwykowej  celem podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego 

skierowano  27 osób;  

− umorzono i zamknięto – 15 spraw. 

Konsultacje psychiatryczne udzielane przez lekarza specjalistę w przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu– udzielono 72  konsultacje. 

Komisja zaopiniowała wnioski  o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (sklepy 

i punkty gastronomiczne) -  19 wniosków. 

Udział członków Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie –  40  powołań do grup roboczych;  4 powołania  do obrad plenarnych 

Zespołu. 

GKRPA w Krapkowicach założyła osobom dotkniętym przemocą domową  6 kart ”A” 

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

Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży -  7 kontroli.  

 

Wymienione zadania dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2021r. 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 2021r. 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 stacjonarnie 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 2021 roku 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych. 

 

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. 

„ Zachowaj Trzeźwy Umysł”  zakupiono pakiet  materiałów, broszury i plakaty  

W kampanii profilaktycznych  udział wzięło ok.150 dzieci  i młodzieży. 

 

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

Gminy Krapkowice – 150 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 zakresie przeciwdziałania narkomanii 

prowadziła działania profilaktyczne  polegające na prowadzeniu spotkań, pogadanek, prelekcji 

z młodzieżą, pedagogami i rodzicami w szkołach na temat szkodliwości wynikającej 

z zażywania narkotyków, środków odurzających i dopalaczy. Propagowano materiały 

informacyjno-edukacyjne o tematyce antynarkotykowej. 

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

internetowej KPP w Krapkowicach. W 2021r. nie było zatrzymań osób nieletnich będących 

pod wpływem środków odurzających, w tym pod wpływem dopalaczy. Wszczęto 

3 postępowania  z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii, w tym: 

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

 

Profilaktyka  

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej  oraz szkoleniowej  

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

 Profilaktyka uniwersalna  

Organizowanie i prowadzenie w szkołach  na terenie gminy: programów, warsztatów 

profilaktycznych, programów profilaktycznych rekomendowanych dla dzieci młodzieży, 

nauczycieli oraz  rodziców.  

Programy  profilaktyczne:  

 „Ratownicy Marzeń” – w programie uczestniczyło: 128 uczniów, program rekomendowany 

w ramach profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, w którym  łącznie uczestniczyło 

202 uczniów.  Program profilaktyczny „Debata” -  56 uczniów. 

Autorski programu z cyklu „Zwyciężaj w drodze do celu” skierowany do uczniów klas 1-3 oraz  

ich rodziców. Łącznie w programie brało udział 35 uczniów i 35 rodziców. 

Warsztaty profilaktyczne:  

 „Złość i gniew czyli jak radzić sobie z emocjami?”, modułu II „ Jak rozwiązywać konflikty?”  

i modułu III  „Lekcja asertywności dla najmłodszych”. Łącznie w warsztatach brało udział 251 

uczniów. 

Autorskie warsztaty. „Moje życie jest cenne” adresowanych dla mieszkańców Krapkowic 

w wieku od 8 do 18 lat w ramach profilaktyki uzależnień, dotyczącej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii.  

Prowadzenie świetlic środowiskowych. W 2021r. działały 2 świetlice tj. na ul. Damrota 2 

- z zajęć skorzystało  27 osób . Świetlica środowiskowa w Ściborowicach  – z zajęć skorzystało 

średnio 8 osób.  

W świetlicach środowiskowych z zajęć skorzystało – razem  35 osób 

Podczas organizowanych rodzinnych festynów na świeżym powietrzu skorzystało 50 osób 

(dorośli i dzieci). 

 

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; 
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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 70 osób dorosłych. 

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, które działają od ponad 30 lat. 

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

w Krapkowicach leczenie odwykowe podjęły 63 osoby (22 kobiety, 41 mężczyzn) Na leczenie 

stacjonarne skierowano  9 osób, osoby z uzależnieniem  krzyżowym – 11 

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 

79 osób (56 mężczyzn, 26 kobiet), na leczenie stacjonarne skierowano  13  osób, osoby 

uzależnione krzyżowo –  12.  

Na terenie poradni działają grupy terapeutyczne: grupa podstawowa z programem intensywnej 

terapii uzależnienia, 1 grupa pogłębiona z programem pracy nad dalszym zdrowieniem. Osoby 

uzależnione i współuzależnione od alkoholu mają możliwość skorzystania z terapii 

indywidualnej. 

W Punkcie Konsultacyjno- Terapeutycznym ul. Krasickiego 4 w Krapkowicach w 2021r. 

terapeuta uzależnień udzielił ogółem: 

450 konsultacji dla 80 osób : osoby uzależnione od alkoholu - 348 konsultacji dla 55 osób, 

osoby współuzależnione- 102 konsultacji dla 25 osób. Terapeuta nie prowadził konsultacji 

związanych z przemocą. 

W Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym w 2021r. psycholog  udzielający konsultacji 

i porad dla osób dorosłych i dzieci dotkniętych przemocą domową zrealizował  99   spotkań 

z 42 osobami dotkniętymi przemocą domową. W tym: 23 kobiety, 11 mężczyzn, 8 dzieci 

(4 dziewczynki, 4 chłopców). 

Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu skorzystały z konsultacji psychiatrycznych  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu udzielanych przez lekarza specjalistę – udzielono 72  

konsultacje. 

 

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 2021r. udzielił pomocy socjalnej, pieniężnej 

–1072 osobom w 642 rodzinach. Z powodu narkomanii udzielono pomocy 7 rodzinom –  12 

osób. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach udzielał  stosownej pomocy w sytuacjach 

zdiagnozowanych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Krapkowice w 2021 roku. 

Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości 

i wrażliwości mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie. 

1) Systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy poprzez edukację 

środowiska lokalnego. Informowanie mieszkańców o instytucjach działających na 

terenie Gminy Krapkowice zajmujących się problematyką przemocy 

2) Przekazanie informatora zawierającego wykaz placówek świadczących pomoc osobom 

dotkniętym przemocą domową, pomoc terapeutyczną dla osób dotkniętych przemocą 
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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 - 150 szt. 

3) Umieszczanie informacji i artykułów na stronie internetowej Ośrodka Pomocy 

Społecznej  

w  Krapkowicach w zakładce Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie.   

4) Udział w ogólnopolskich kampaniach:  

5) Kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” ogólnie udział wzięło 150 osób 

 

Edukacja dzieci i młodzieży, rodziców – działania profilaktyczne  

Profilaktyka uniwersalna 

W szkołach podstawowych gminy Krapkowice realizowane były warsztaty profilaktyczne:  dla 

uczniów klasy I, II, i III  z zakresu modułu I „Złość i gniew czyli jak radzić sobie z emocjami?”, 

modułu II „ Jak rozwiązywać konflikty?” i modułu III „Lekcja asertywności dla najmłodszych”, 

Przeprowadzono 3 edycje w/w warsztatów dla uczniów jednej klasy I, jednej klasy II i jednej 

klasy III. Łącznie w warsztatach brało udział 251 uczniów. 

Przeprowadzono również  autorskie warsztaty profilaktyczne „Tolerancja i szacunek to mój 

wizerunek”. Warsztatami zostali objęci uczniowie trzech klas VII – łącznie uczestniczyło 64 

uczniów. 

 

„Bezpieczne i aktywne wakacje 2021” 

W okresie wakacyjnym 2021r Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

w Krapkowicach organizowała drugą edycję letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Wakacyjna akcja organizowana była w terminie od  19 lipca do 13 sierpnia 2021 r. i realizowana 

była przy udziale  oświaty, Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach i stowarzyszeniami. Przygotowano 

wakacyjną ofertę dla dzieci z terenu gminy, które podczas wakacji pozostały w domach. 

W tygodniowych cyklach po podsumowaniu list obecności w zajęciach brało udział:  

− PSSP nr 5 – 132 uczestników, 

− SP nr 4 – 147 uczestników, 

− SP nr 1 – 236 uczestników.  

Łącznie  515 uczestników.   

 

W ZSP w Kórnicy, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, w ZSP w Rogowie Opolskim oraz  

w PSP nr 1 w Krapkowicach, przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 

młodszych  z zakresu modułu I „Złość i gniew czyli jak radzić sobie z emocjami?”, modułu 

II „ Jak rozwiązywać konflikty?” i modułu III  „Lekcja asertywności dla najmłodszych”. 

Łącznie w warsztatach udział wzięło 251 dzieci. 

W SSPS w Steblowie przeprowadzono dwie edycje warsztatów dotyczących cyberprzemocy, 

cyberprzestępczości- udział wzięło 28 uczniów. 

W szkołach podstawowych gminy Krapkowice prowadzone były zajęcia profilaktyczne  

i wychowawcze związane z kwestią przeciwdziałania agresji oraz przemocy w rodzinie 

prowadzone przez wychowawców: Czym jest agresja słowna ? ,Nie krzywdź innych, 

Pomagam- reaguję, Przemoc to nie żarty- przyjaźń zamiast przemocy, Bądź kumplem – 

nie dokuczaj;  

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 i hejtu. 
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W ramach profilaktyki selektywnej prowadzono 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 2016r. w  Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5, 

w 2021r. przeprowadzono 11  interwencji wobec uczniów (interwencja związana z przemocą). 

W programie uczestniczyło 11 uczniów, 11 rodziców, 2 pedagogów szkolnych). 

 

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 zajmuje się obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy 

socjalni biorą udział  w pracy zespołu i grupach roboczych. Świadczone jest poradnictwo 

prawne, socjalne,  praca socjalna;  

Ogółem z pomocy finansowej, socjalnej skorzystało – 642 rodziny (1072 osób w rodzinach) 

Z pomocy ze względu na przemoc w rodzinie skorzystało – 8 rodzin (21osób).    

Pomocy prawnej udzielono -  8 osobom. 

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Krapkowicach  - w 2021r. psycholog  udzielający 

konsultacji i porad dla osób dorosłych i dzieci dotkniętych przemocą domową zrealizował  99   

spotkań z 42 osobami dotkniętymi przemocą domową. W tym: 23 kobiety, 11 mężczyzn, 

8 dzieci ( 4 dziewczynki, 4 chłopców). 

W Punkcie Konsultacyjnym dostępna jest  biblioteczka z literaturą fachową dotyczącą 

przemocy w rodzinie. 

Poradnia Leczenia Uzależnień w Krapkowicach ul. Jagiellońska dla mieszkańców Gminy 

Krapkowice w stosunku do osób uzależnionych stosujących przemoc wdrażała elementy 

edukacyjne w ramach terapii odwykowej w zakresie spotkań indywidualnych jak i grupowych 

prowadzonych przez terapeutów i psychologów. 

Sprawcy przemocy korzystający z działań edukacyjnych –   7 osób  

Osoby dotknięte przemocą domową  korzystające z konsultacji  –  10 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- skorzystało 21 osób, sprawcy 

przemocy –   4 osoby. 

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 2021r. przeprowadzono ogółem  

342 interwencje domowe, nie wszystkie kończyły się założeniem procedury „ Niebieskie 

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

dozorem sądowym. 

W 2021r. działały 2 świetlice tj. na ul. Damrota 2 - z zajęć skorzystało  27 osób . Świetlica 

środowiskowa w Ściborowicach  – z zajęć skorzystało średnio 8 osób. Podczas organizowanych 

rodzinnych festynów na świeżym powietrzu skorzystało 50 osób (dorośli i dzieci). 

W świetlicach środowiskowych z zajęć skorzystało – razem  35 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 
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świadomości i wrażliwości zapobiegania przemocy w rodzinie. Z wyjazdów skorzystało  80 

osób dorosłych. Prezes Stowarzyszenia bierze udział w pracach  ZI. 

 

Procedura „Niebieskie karty”  

W ramach procedury „ Niebieskie Karty” do Zespołu wpłynęło 53 wypełnione  karty „A”  

założone w 44 rodzinach. Karty zostały założone  przez: Komendę Powiatową Policji 

w Krapkowicach - 35, Ośrodek Pomocy Społecznej –10, Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  – 7 , Służbę Zdrowia - 0, Oświatę – 1; 

Liczba osób objętych działaniami i pomocą  Zespołu Interdyscyplinarnego w  2021r.  –  202    

( 70 kobiet, mężczyzn- 78, dzieci - 54) 

Liczba osób pokrzywdzonych przemocą domową objętych pomocą:  122 osoby, w tym: kobiety 

- 68 , mężczyźni - 1, dzieci – 53.  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie spotkał się w 2021 r. na   

4 posiedzeniach online. 

Członkowie Zespołu i powołani do grup roboczych przedstawiciele instytucji pracowali 

w grupach – powołano 43 grupy robocze, odbyło się  187 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  17 pism z prośbą o wgląd w sytuację 

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

Do Prokuratury skierowano 5 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 20 wniosków  celem wdrożenia procedury 

zobowiązania do leczenia odwykowego.  

Członkowie GKRPA brali udział w pracach Zespołu i grupach roboczych – 40 powołań. 

 

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 . 

29.09.2021r. szkolenie stacjonarne w Szklarskiej Porębie temat: „ Funkcjonowanie KRPA 

w dobie pandemii z uwzględnieniem najnowszych wytycznych PARPA na rok 2021. 

Omówienie najważniejszych  aspektów pracy Zespołu Interdyscyplinarnego/GR i innych służb 

w kontekście problemu przemocy oraz ABC Ośrodka Pomocy Społecznej”, w szkoleniu udział 

wzięły 4 osoby 

Szkolenie grup zawodowych (stacjonarne)  08.12.2021r. w Krakowie „ Współpraca GKRPA, 

członków ZI, pracowników OPS, kuratorów z organami ścigania w obliczu przestępstw 

i wykroczeń związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków odurzających” -  

pracownicy socjalni, dzielnicowi policji, terapeuta odwykowy, pedagodzy szkolni. 

 W szkoleniu udział wzięło - 7 osób. 

Członkowie ZI. i grup roboczych w ciągu roku korzystali z bezpłatnych  szkoleń i webinarium 

on-line dotyczących zapobiegania przemocy domowej – 6 osób. 
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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. 

 

Program wspierania rodziny 

Działania asystenta rodziny 

W celu realizacji ustawowych zadań w zakresie wspierania rodziny w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Krapkowicach zatrudniony jest jeden asystent rodziny w wymiarze jednego 

pełnego etatu.  

W całym roku 2021 usługami asystenta rodziny objęto 13 rodzin wychowujących małoletnie 

dzieci, w których stwierdzono potrzebę pomocy i wsparcia zewnętrznego. W tej liczbie 

6 środowisk rodzinnych było do współpracy zobowiązanych przez sąd rodzinny. 

Ogółem, w 2021 roku asystent współpracował łącznie z 44 osobami, w tym było 24 dzieci.  

Na przestrzeni całego 2021 roku liczba rodzin i osób objętych współpracą z asystentem ulegała 

zmianom. 1 rodzina zakończyła współpracę ze względu na osiągnięcie celów, 2 rodziny 

zmieniły miejsce zamieszkania( inna gmina) i tym samym przerwały współpracę,1 rodzina 

wydała pisemne oświadczenie o rezygnacji. Na koniec roku czyli  na dzień 31 grudnia 2021 

roku usługami asystenta rodziny było objętych 9 rodzin. 

Tabela 23 Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2021 roku 

Lp. Miejscowość Liczba rodzin Liczba dzieci 

 w rodzinach 

Liczba osób 

 w rodzinach 

1. Krapkowice 8 15 27 

2. Kórnica 1 1 4 

3. Żużela 1 2 3 

4. Dąbrówka Górna 1 - 1 

5. Rogów Opolski 2 6 9 

              razem              13 24 44 

Źródło: opracowanie własne UMiG                       

W ramach wykonywanych działań i realizacji zadań asystent współpracował  z następującymi 

instytucjami : 

− szkoły ( podstawowa, średnia, specjalna),   

− przedszkola, 

− placówki służby zdrowia – poradnie, szpitale  oraz  gabinety specjalistyczne, 

− Zespół Kurateli Sądowej, 

− Sądy, 

− Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− Policja, 

− Zespól Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie, 

− Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

− Urząd Miasta i Gminy, 

− Urząd Pracy, 

− Starostwo Powiatowe, 
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− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

 

Główne problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta to : 

− bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych,  

− nieporadność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

− alkoholizm i inne uzależnienia ( lekomania, narkomania, dopalacze), 

− ubóstwo, 

− bezrobocie,  

− niskie kwalifikacje zawodowe bądź ich brak, 

− niepełnosprawność,  

− długotrwała, przewlekła choroba, 

− zaburzenia rozwojowe i psychiczne, 

− wielodzietność, 

− eurosieroctwo, 

− wczesne macierzyństwo,  

− samotne macierzyństwo, 

− nieumiejętne gospodarowanie domowym budżetem, 

− rodzina niepełna,  

− zadłużenie rodziny, 

− przemoc w rodzinie, 

−  tzw. rodziny patchworkowe, tzn. dzieci z różnych związków, 

− trudne warunki mieszkaniowe, 

− brak samodzielnego mieszkania, 

− wykluczenie  społeczne, 

− konflikty w rodzinie i w środowisku, 

− niedojrzałość emocjonalna i społeczna. 

 

Zadania asystenta rodziny określa art.15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. Są to: 

1) opracowywanie  i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 

2) opracowywanie , we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej, 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów psychologicznych, 

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, 

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin, 

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych, 

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych, 

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 
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13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, 

14) prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną, 

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, 

16)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,  

17)  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, 

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, 

których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

 

W ramach podejmowanych działań, asystent wykonywał w środowisku następujące  zadania: 

− wsparcie  i pomoc  w  rozwiązywaniu  problemów  socjalno-bytowych rodzin (pomoc 

w wypełnianiu różnych druków, wniosków, pisanie podań, próśb, pism, itp.), 

−  współpraca z pedagogami w celu minimalizowania trudności szkolnych, 

− indywidualna pomoc w nauce, 

− pomoc w wypełnianiu wniosków na dodatek mieszkaniowy i energetyczny, 

 pomoc  w  zdobywaniu potrzebnych mebli, odzieży,  a także sprzętu  gospodarstwa 

domowego, 

− pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV, przekazywanie 

− aktualnych ofert pracy, pisanie  listów motywacyjnych, kompletowanie potrzebnych 

dokumentów, itp.), 

− pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych, 

− pomoc w redagowaniu i pisaniu pozwów sądowych, 

− łagodzenie konfliktów wewnątrzrodzinnych poprzez rozmowy i mediacje,  

− szukanie kompromisowych rozwiązań sytuacji problemowych, 

−  organizowanie pomocy  prawnej , 

− organizowanie  wizyt  w poradniach specjalistycznych , 

− towarzyszenie podopiecznym podczas wizyt w w/w poradniach oraz u lekarzy 

specjalistów, 

− umawianie wizyt u psychologa, 

− motywowanie podopiecznych  do podejmowania, uczestniczenia  i  kontynuowania 

− terapii  odwykowej w Poradni Leczenia Uzależnień, 

− motywowanie  rodziców oraz dzieci  do zmiany  postaw  życiowych poprzez  

podejmowanie   

− różnych działań mających na celu wzrost ich samodzielności,  poprawę sytuacji  

rodzinnej  

− i wzrost poczucia własnej sprawczości, 

− motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

− wymiana doświadczeń kulinarnych,   

− promowanie zdrowego odżywiania, 

− zgłaszanie rodzin do różnych form pomocy rzeczowej . 

Celem pracy asystenta jest przede wszystkim wzmocnienie kompetencji wychowawczych 

rodziców  poprzez  stosowną  edukację  w zakresie kształtowania prawidłowych postaw 

rodzicielskich. Praca asystenta rodziny polega na zindywidualizowanej pracy „w” rodzinie, „z” 

rodziną  i „dla” rodziny . 

W ramach współpracy asystent zachęcał do budowania i zacieśniania  więzi rodzinnych poprzez 

aktywne spędzanie czasu wolnego i rozwijanie różnych zainteresowań u dzieci (gry, zabawy, 

zajęcia sportowo-rekreacyjne, itp.) przy jedoczesnym ograniczaniu oglądania telewizji 

i bezrefleksyjnego korzystania z Internetu. 
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W trakcie pracy z rodziną asystent często towarzyszył i pomagał w sytuacjach kryzysowych, 

odpowiadając na bieżące potrzeby rodziny adekwatnie do zaistniałej sytuacji.  

W celu bieżącego monitorowania postępów w nauce oraz problemów  szkolnych dzieci, 

asystent  systematycznie  współpracował z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami.  

W celu wymiany spostrzeżeń oraz wymiany potrzebnych informacji asystent rodziny 

pozostawał także w stałym kontakcie z prowadzącym daną rodzinę pracownikiem socjalnym. 

W miarę potrzeby problemy rodziny omawiano z kuratorami, a czasem i policją. 

Wszystko powyższe służyło podniesieniu efektywności oraz skuteczności podejmowanych 

działań, aby realizować wyznaczone cele. 

Asystent pomagał osiągnąć  to, co było możliwe do zrealizowania przez daną rodzinę oraz to 

czego wymagały inne służby społeczne. 

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. asystent Ośrodka Pomocy Społecznej 

współpracował z 6 rodzinami na skutek postanowień Sądu Rodzinnego. 

Praca asystenta w 2021 roku podobnie jak w 2020 naznaczona była pandemią COVID19 

i czasami przebiegała inaczej niż w latach poprzednich z powodu wprowadzanych sukcesywnie 

rozmaitych obostrzeń. Strach o zdrowie i niepewność co przyniesie kolejny dzień nie sprzyjały 

w pełnej realizacji zaplanowanych działań. Ponadto dał się zauważyć duży opór rodzin przed 

zaszczepieniem się przeciw wirusowi covid19, co dodatkowo komplikowało współpracę.  

Placówki  wsparcia  dziennego 

Dzieci z terenu Gminy  Krapkowice korzystały w  roku  2021  z placówek wsparcia dziennego 

( tj. ze  świetlic  środowiskowych ).  

Celem  pobytu dzieci w świetlicach było zapewnienie im opieki na czas nieobecności rodziców, 

zapobieganie demoralizacji, a przede wszystkim wskazywanie alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego. Korzystanie z zajęć świetlicowych miało też na celu wyrównywanie deficytów 

rozwojowych dzieci i młodzieży oraz nabywanie umiejętności prospołecznych jak też 

prawidłowego funkcjonowania w grupie. Wyżej  wymienione  cele były realizowane między 

innymi poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, edukacyjne i sportowo-rekreacyjne. 

Zajęcia były dostosowywane do wieku i potrzeb dzieci przy wykorzystaniu ich możliwości oraz 

umiejętności.  

Z uwagi na pandemię COVID19, którą kraj był objęty na przestrzeni całego roku, zajęcia 

odbywały się w okrojonej formie i zakresie.  

 

Rodziny wspierające 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje możliwość powołania tzw. 

rodziny wspierającej, która miałaby świadczyć pomoc na rzecz rodziny przeżywającej 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Rodzina wspierająca wraz z asystentem rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności 

w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego i w kształtowaniu oraz 

wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Tak jak w latach poprzednich, w roku 2021 nie uruchomiono na terenie Gminy  Krapkowice 

powyższej formy wsparcia.  

 

Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 

W ramach realizacji zadań Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka jest zobowiązana w przypadku 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej do 

ponoszenia wydatków w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę  i wychowanie dziecka  w pierwszym roku pobytu w pieczy 

zastępczej, 
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2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej 

 

W 2021 roku Gmina  Krapkowice  partycypowała w kosztach utrzymania 56 dzieci w rodzinach 

zastępczych  lub  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie : 419 435,74 zł, 

z tego: rodziny zastępcze – 38 0279,56 zł, a placówki opiekuńcze – 39 156,18 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansuje pobyt dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie 

postanowienia Sądu  oraz decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Można zauważyć, iż z roku na rok wzrasta liczba dzieci kierowanych do pieczy zastępczej. 

 

Potrzeby wynikające z realizacji zadań gminy określonych w Ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

1) Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny oraz stworzenie możliwości 

systematycznego podnoszenia kwalifikacji  asystenta poprzez szkolenia 

o zróżnicowanej tematyce uzupełniającej zagadnienia z zakresu wspierania rodziny. 

2) Podjęcie skutecznych działań w celu utworzenia na terenie gminy rodzin wspierających. 

3) Wypracowanie wspólnych procedur w sytuacjach zagrożenia dzieci w rodzinie 

wspólnie z pracownikami socjalnymi, Zespołem Interdyscyplinarnym, pracownikami 

Policji, PCPR i innymi. 

 

Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 

Dnia 19 listopada 2020 r. Rada Miejska w Krapkowicach przyjęła uchwałą  

nr XX/241/2020 Program Współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 

Dokument ten wypracowany został na zasadach partnerskich i przy uwzględnieniu konsultacji 

społecznych wspólnie przez przedstawicieli sektora samorządowego jak i pozarządowego. 

Program Współpracy na 2021 rok, określił formy w jakich Gmina Krapkowice podejmuje 

działania wspólnie z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym  

i pozafinansowym.  

Współpraca o charakterze finansowym 

Współpraca finansowa odbywała się poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych,  

na zasadach określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, a w szczególności poprzez wspieranie zadań publicznych 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych odbywało się  

po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na zasadach określonych w ustawie.  

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych były przeprowadzone przez 

Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki Gminy Krapkowice.  

Współpraca finansowa Gminy Krapkowice w 2021 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”, 

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

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

3. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
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4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

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

7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

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

między społeczeństwami, 

9. turystyka i krajoznawstwo, 

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

Tryb konkursowy 

Zlecanie zadań odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych  w trybie pożytku 

publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

W ramach ogłoszonych przez Burmistrza Krapkowic otwartych konkursów ofert  

na wspieranie realizacji zadań publicznych, do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 

wpłynęło 55 ofert realizacji zadań publicznych. 

Tabela 24 Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2021 r.  

Lp. Otwarty konkurs ofert 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Liczba ofert, które 

nie otrzymały 

dofinansowania 

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób – 

prowadzenie Banku Żywności 

1 1 0 

2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób  

1 1 0 

3. działalność na rzecz mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego 

1 1 0 

4. działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

1 1 0 

5. działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

6 5 1 

6. działalność na  rzecz dzieci i młodzieży,  

w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 

15 13 2 

7. wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

20 16* 3 

8. działalność na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami 

1 1 0 

9. turystyka i krajoznawstwo 3 3 0 

10. działalności na rzecz kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

6 4 2 

 suma 55 46* 8 

* wycofanie 1 oferty przez stowarzyszenie. 

Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Przedstawione dane pokazują duże zainteresowanie organizacji pozarządowych taką formą 

pomocy, które w odpowiedzi na ogłaszane konkursy, złożyły w sumie 55 ofert. Środki 

budżetowe Gminy Krapkowice, przeznaczone na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe, tylko w części pokryły zapotrzebowanie podmiotów. Wsparciem 

finansowym ostatecznie objęto 46 zadań. 

Tabela 25 Wysokość kwot zaplanowanych w budżecie Gminy – otwarte konkursy ofert 

Lp. Zakres otwartego konkursu ofert 
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1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób – prowadzenie Banku 

Żywności 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 

2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

3. działalność na rzecz mniejszości narodowych 

 i etnicznych oraz języka regionalnego 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 3 000,00 2 400,00 2 400,00 

5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 25 000,00 28 457,50 19 700,00 

6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynek dzieci i młodzieży 

37 000,00 136 570,00 

 

37 000,00 

7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 54 000,00 112 578,00 51 280,00 

8. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami 

25 000,00 5 430,00 5 400,00 

9. turystyki i krajoznawstwa 25 000,00 37 900,00 18 000,00 

10. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego 

6 000,00 16 810,00 6 000,00 

suma 232 000,00 397 145,50 196 780,00 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Wykaz podmiotów, które otrzymały wsparcie na realizację zadań publicznych na terenie 

Gminy Krapkowice w 2021 roku: 

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. 

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

wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

− Caritas Diecezji Opolskiej - W służbie medycznej mieszkańców Gminy Krapkowice – 

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. 
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4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 

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

- Biała laska, kwota dotacji: 2 400,00 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: 6 000,00 zł, 

− Stowarzyszenie Wspierające Aktywność oraz Integrację Młodzieży, Dorosłych, 

Seniorów i Niepełnosprawnych "SIERA" - Zajęcia warsztatowe dla grupy tancerzy 

seniorów Gminy Krapkowice – kwota dotacji: 3 500,00 zł, 

− Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna - Festiwal pierogów  

i krokietów – kwota dotacji: 3 200,00 zł, 

− Stowarzyszenie Twórców i Artystów "Pasja" w Krapkowicach - Krapkowickie Pasje - 

kwota dotacji: 2 200,00 zł, 

− Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krapkowicach - Światowy Dzień Seniora 

– kwota dotacji: 4 800,00 zł, 

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

− Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Otmęt Krapkowice - Obóz piłkarski 

dla dzieci z Gminy Krapkowice w Szczyrku – kwota dotacji: 3 500,00 zł, 

− Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego - Lato z harcerzami 2021 – kwota 

dotacji: 3 000,00 zł,  

− Klub Sportowy "UNIA" Krapkowice - Obóz piłkarski dla dzieci i młodzieży z Gminy 

Krapkowice - Pobierowo 2021 - kwota dotacji: 4 000,00 zł,  

− Stowarzyszenie Wspierające Aktywność oraz Integrację Młodzieży, Dorosłych, 

Seniorów i Niepełnosprawnych "SIERA" - Warsztaty taneczne w ramach obozu 

sportowego młodzieży w Dworze Rychwałd 2021 – kwota dotacji: 2 300,00 zł, 

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

sportowego w Borku 2021 – kwota dotacji: 3 500,00 zł, 

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

kwota dotacji: 1 500,00 zł, 

− Krapkowickie Centrum Dobroczynności - Organizacja Dnia Mikołaja – kwota dotacji: 

1 500,00 zł,  

− Uczniowski Klub Sportowy "Spiders" Krapkowice - Wypoczynek przez sport - obóz 

piłkarski UKS Spiders Krapkowice – kwota dotacji: 2 500,00 zł, 

− Klub Sportowy "Otmęt" w Krapkowicach - KS Otmęt Krapkowice - obóz sportowy – 

kwota dotacji: 2 600,00 zł, 

− Klub Sportowy PV Volley Krapkowice - Wakacje z siatkówką - obóz sportowy 2021- 

kwota dotacji: 7 000,00 zł, 

− Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie - Zgrupowanie szkoleniowo-treningowe 2021- 

kwota dotacji: 3 000,00 zł, 

− Klub Sportowy "Gladiatores" Krapkowice - Organizacja obozu sportowo-

rekreacyjnego w Poznaniu – kwota dotacji: 1 500,00 zł, 

− Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe - Międzyszkolne otwarte regaty kajakowe 

dla dzieci i młodzieży – kwota dotacji: 1 100,00 zł, 

7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

− Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Otmęt Krapkowice - Turnieje piłki 

nożnej w Gminie Krapkowice – kwota dotacji: 2 500,00 zł,  

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

o Puchar Burmistrza Krapkowic – kwota dotacji: 2 500,00 zł,  
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− Klub Sportowy "UNIA" Krapkowice - Fair Play Cup Krapkowice - turniej piłkarski – 

kwota dotacji: 3 000,00 zł, 

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

Taneczne – kwota dotacji: 5 000,00 zł, 

− Stowarzyszenie Szachistów "Hetman Krapkowice" - Całoroczne rozgrywki szachowe 

2021 – kwota dotacji:  2 800,00 zł, 

− Klub Karate - do SHOTOKAN - Rywalizacja dzieci i młodzieży w karate – kwota 

dotacji:  6 000,00 zł, 

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

sportowym – kwota dotacji: 3 000,00 zł, 

− Uczniowski Klub Sportowy "Spiders" Krapkowice - Turniej piłkarski SPIDERS CUP 

2021 na 10 - lecie UKS Spiders Krapkowice – kwota dotacji: 5 000,00 zł,  

− LZS Kórnica - Nowy Dwór - Organizacja Turnieju piłkarskiego w kategorii drużyn 

seniorów - LZS Kórnica - Nowy Dwór 2021 – kwota dotacji:1 400,00 zł,  

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

Burmistrza Krapkowic – kwota dotacji: 1 350,00 zł, 

− Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna  - Otwarty mikołajkowy turniej tenisa 

stołowego o Puchar Burmistrza Krapkowic - kwota dotacji: 2 200,00 zł,  

− Klub Sportowy "Otmęt" w Krapkowicach - APR Szczypiorek - cykl zajęć sportowych – 

kwota dotacji: 2 500,00 zł,  

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

w 2021 roku – kwota dotacji: 5 000,00 zł, 

− Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie - Zawody Sportowo-Rekreacyjne  

w Krapkowicach – kwota dotacji: 4 000,00 zł, 

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

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

− Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe - Rodzinny rajd rowerowy – kwota dotacji: 

1 030,00 zł, 

8. działalność na rzecz integracji europejskiej: 

− Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic - Wsparcie Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w pozyskiwaniu nowych zasobów archiwalnych dotyczących miasta 

Krapkowice - kwota dotacji: 5 400,00 zł, 

9. turystyka i krajoznawstwo: 

− Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego - Wędrowanie 2021 – kwota 

dotacji: 10 000,00 zł, 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie - Powrót do przeszłości… - kwota dotacji:  

2 000,00 zł, 

− Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe - Wędrówki szlakiem pomników historii – 

kwota dotacji: 6 000,00 zł, 

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

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

Niedźwiedzia – kwota dotacji: 1 000,00 zł, 

− Uczniowski Klub Sportowy "Krap-Sport-Dance" - Krapkowickie Poruszenia Taneczne 

– kwota dotacji: 3 000,00 zł, 

− Stowarzyszenie Twórców i Artystów "Pasja" w Krapkowicach - Zdjęcie z wakacji – 

kwota dotacji: 1 000,00 zł, 

− Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe - Warsztaty rękodzieła artystycznego dla 

dzieci – kwota dotacji: 1 000,00 zł. 
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W drodze otwartych konkursów ofert, Gmina Krapkowice przyznała stowarzyszeniom  

196 780,00 zł i na taką kwotę zostały podpisane umowy.  

 
Wykres 9 Podział udzielonych dotacji z uwzględnieniem obszarów działalności  

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tryb pozakonkursowy 

W 2021 roku w budżecie zostały zaplanowane środki finansowane, przeznaczone  na realizację 

zadań w ramach art. 19a 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 10 000,00 zł, a realizacja zadania 

odbywa się w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia podpisania umowy. W ramach tego trybu 

został wyróżniony następujący obszar działalności: rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.  

7 000,00 zł; 4%

30 000,00 zł; 15%

20 000,00 zł; 10%

2 400,00 zł; 1%

19 700,00 zł; 10%

37 000,00 zł; 19%

51 280,00 zł; 26%

5 400,00 zł; 3%

18 000,00 zł; 9%
6 000,00 zł; 3%

Podział udzielonych dotacji z uwzględnieniem 

obszaru działalności

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób – prowadzenie Banku Żywności
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans

tych rodzin i osób
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

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

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

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

turystyki i krajoznawstwa

działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
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W obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej w roku 2021 po rozstrzygniętym 

konkursie pozostały niewykorzystane środki, z ramach których swoją ofertę na realizację 

zadania publicznego pt. „Śląskie opowieści – efekt współpracy miast partnerskich: Krapkowice 

Polska – Camas USA” złożyło Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic. Ww. oferta została 

dofinansowana kwotą 10 000,00 zł. Stowarzyszenie wykorzystało dotację w kwocie  

9 950,00 zł.  

Ponadto w ramach trybu pozakonkursowego złożone zostały 2 oferty, które nie otrzymały 

dofinansowania: 

− Krapkowickie Centrum Dobroczynności – Dobroczynność w gminie Krapkowice – 

kwota: 3 200,00 zł – rezygnacja z realizacji oferty przez stowarzyszenie, 

− Krajowy Sztab Ratownictwo Społecznej Sieci Ratunkowej – Sieć Życia – kwota:  

1 800,00 zł – Gmina Krapkowice nie posiadała w budżecie zabezpieczonych środków 

finansowych w obszarach działalności obejmujących działania wynikające z oferty tj: 

ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ratownictwa i ochrony ludności. 

 
Tabela 26 Ocena realizacji Programu współpracy w 2021 r.  

Lp. Wskaźniki oceny realizacji Programu współpracy w 2021 r. Ilość  

1. liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez 

Gminę 

10 

2. liczba ofert złożonych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na 

realizację zadań publicznych 

55 

3. ilości osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym 

wolontariuszy) przez organizacje pozarządowe 

około osób  

5 700 

4. liczba wniosków, które otrzymały dofinasowanie z budżetu Gminy na 

realizację zadań publicznych 

46 

5. wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom na realizację 

zadań publicznych w danym roku budżetowym  - uwzględniając dokonane 

zwroty niewykorzystanych dotacji 

(na podstawie Ustawa o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie oraz Ustawy o sporcie) 

   551 332,69 zł  

 

   202 514,79 zł* 

 

6. liczba organizacji pozarządowych, podejmujących po raz pierwszy zadanie 

publiczne w oparciu o dotacje 

1 

7. liczba podmiotów, które zwróciły się do Urzędu o finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych 

konkursów ofert oraz w ramach inicjatywy lokalnej 

3 

8. liczba wniosków złożonych przez podmioty o realizację zadań publicznych  

z pominięciem otwartych konkursów ofert 

3 

9. liczba wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy bezpośrednio lub za 

pośrednictwem podmiotów o realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej 

0 

10. liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty objętych patronatem 

Burmistrza 

7 

*kwota środków finansowych przekazanych podmiotom na realizację zadań publicznych wyłącznie 

 w otwartych konkursach ofert i w ramach podpisanych umów zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym (uwzględniając 

dokonane zwroty niewykorzystanych dotacji). 
Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Gmina Krapkowice z powodzeniem korzysta w dalszym ciągu z aplikacji internetowej 

Generator eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno-społecznych, służącej do 

kompleksowej obsługi kontraktacji zadań publicznych za pośrednictwem Internetu, 

realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Aplikacja pozwoliła przenieść całą procedurę związaną  

z otwartymi konkursami ofert na platformę internetową, dzięki czemu zarówno wnioski, 

aktualizacje ofert, umowy oraz sprawozdania są dostępne w jednym miejscu, bez konieczności 

bezpośredniego kontaktu, co w 2021 r. okazało się niezwykle pomocne. 

 

Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu 

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133,  

z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 

2011 roku sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy 

Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r. Nr 

32, poz. 411) przeprowadzono konkurs projektów. 

W 2021 r. konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu został ogłoszony Zarządzaniem 

Burmistrza Krapkowic Nr 502/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. Złożono 18 wniosków. Wniosek 

złożony przez Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach na realizację zadania pt. 

„Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim  

w zakresie piłki nożnej” nie otrzymał dofinansowania. Ponadto Uczniowski Klub Sportowy 

"Krap-Sport-Dance", który otrzymał dotację w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania pt. 

„Zakup sprzętu sportowego, nagłośniowego oraz organizacja szkoleń UKS Krap-Sport-Dance” 

zrezygnował z podpisania umowy. 

W konkursie projektów stowarzyszenia sportowe złożyły zapotrzebowanie na kwotę  

927 220,00 zł, podpisano umowy na łączną kwotę 349 000,00 zł, która była zaplanowana  

w budżecie Gminy Krapkowice. 

Tabela 27 Wykaz zakwalifikowanych projektów na wsparcie rozwoju sportu 

Lp. Wnioskodawca Nazwa projektu 

Kwota 

przyznanej 

dotacji (zł) 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

(zł) 

PIŁKA NOŻNA 

1. 
Klub Sportowy "UNIA" 

Krapkowice 

Rozwój Klubu Sportowego  Unia 

Krapkowice w 2021 roku 
131 000,00 130 860,78 

2. Otmęt FKS Krapkowice 
Piłka nożna w Otmęcie  

w 2021 
13 000,00 13 000,00 

3. 

Ludowy Zespół 

Sportowy Dąbrówka 

Górna 

Upowszechnienie kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji  

w środowisku wiejskim  

w zakresie piłki nożnej. 

21 000,00 20 957,12 

4. 

Uczniowski Klub 

Sportowy Akademia 

Piłkarska Otmęt - 

Krapkowice 

Piłka Nożna w Gminie 

Krapkowice 
4 000,00 4 000,00 

5. 

Uczniowski Klub 

Sportowy Spiders 

Krapkowice 

Szkolimy przyszłych mistrzów  

w UKS Spiders Krapkowice 
20 000,00 20 000,00 
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6. 

 

Ludowy Zespół 

Sportowy Kórnica         - 

Nowy Dwór 

Organizacja rozgrywek 

piłkarskich Ludowego Zespołu 

Sportowego w Kórnicy - Nowym 

Dworze w 2021 r. 

15 000,00 15 000,00 

SPORTY CHWYTANE 

7. 
Zapaśniczy Klub 

Sportowy w Gogolinie 

Zajęcia sportowe 2021  

- zapasy w stylu wolnym 
6 000,00 6 000,00 

8. 

Klub Sportowy 

"Gladiatores" 

Krapkowice 

Rozwój młodzieży poprzez 

uczestnictwo w zawodach 

sportów chwytanych 

9 000,00 9 000,00 

9. 

Stowarzyszenie Miejski 

Klub Sportowy "Suples"  

w Krapkowicach 

Prowadzenia szkolenia 

sportowego dzieci  

i młodzieży w dyscyplinie 

zapasów w stylu wolnym 

2 000,00 2 000,00 

PIŁKA RĘCZNA 

10. 
Klub Sportowy "Otmęt" 

w Krapkowicach 

Gmina Krapkowice kocha 

handball. Szkolenie  

i współzawodnictwo sportowe                             

w dyscyplinie piłka ręczna 

40 000,00 40 000,00 

KARATE 

11. 
Klub Karate  

- do "Shotokan" 

Karate - moja szansa  

na rozwój 
10 000,00 10 000,00 

TENIS STOŁOWY 

12. 

 

Ludowy Zespół 

Sportowy  

w Żywocicach 

Upowszechnienie kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji                      

w środowisku wiejskim  

w zakresie tenisa stołowego 

23 000,00 23 000,00 

PŁYWANIE 

13. 

Uczniowski Klub 

Sportowy Spiders 

Krapkowice 

Szkolimy przyszłych mistrzów  

w sekcji pływackiej UKS Spiders 

Krapkowice 

2 800,00 2 800,00 

14. 

Uczniowski Klub 

Sportowy DELFIN 

Krapkowice 

Szkolenie pływaków 

Uczniowskiego Klubu 

Sportowego DELFIN 

Krapkowice w 2021 r. 

16 000,00 16 000,00 

PIŁKA SIATKOWA  

15. 
Klub Sportowy      

PV Volley Krapkowice 

Piłka Siatkowa w Gminie 

Krapkowice 
35 000,00 35 000,00 

SZACHY 

16. 

 

Stowarzyszenie 

Szachistów "Hetman 

Krapkowice" 

Jednolita identyfikacja 

szachistów "Hetmana 

Krapkowice" 

1 200,00 1 200,00 

Razem 349 000,00 zł 348 817,90 zł 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Gmina Krapkowice dofinansowała działalność klubów sportowych, organizacji  

oraz stowarzyszeń w 8 dyscyplinach sportowych. Ze względu najwyższą złożoną liczbę ofert 
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w ramach konkursu to piłka nożna została dofinansowana w najwyższej kwocie.  

Na drugim miejscu plasuje się piłka ręczna. 

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 2021 

rok przyznano 24 stypendia sportowe oraz 12 nagród za osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych. Szczegółowe informacje – Zarządzenie Nr 526/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 

18 grudnia 2020 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 2021 

r. Gmina Krapkowice podpisała umowy promocyjne z dwoma klubami sportowymi – Klubem 

Sportowym Otmęt-Krapkowice oraz Klubem Sportowym „UNIA” Krapkowice.  

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. 

Co roku po przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  

i konkursie na wsparcie rozwoju sportu, dyrektorzy placówek oświatowych informowani są 

 o podmiotach, które w ramach ww. konkursów podpisały z gminą Krapkowice umowy, co 

pozwala na zastosowanie 90% ulgi w wysokości opłat za wynajem pomieszczeń na 

prowadzenie działalności. 

 

Współpraca o charakterze pozakonkursowym 

Gmina Krapkowice w 2021 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach 

pozafinansowych. Istotną częścią współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami 

pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach poprzez 

udostępnianie gminnych obiektów na działalność statutową stowarzyszeń na zasadach 

obniżania stawek opłat lub zwalniania z opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. 
W roku 2021 do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynęło 7 wniosków  

w sprawie objęcia patronatem przez Burmistrza Krapkowic wydarzeń sportowych oraz kulturalnych.  
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Gmina Krapkowice promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie 

działania poprzez: 

− prowadzenie zakładki informacyjnej pt. „Organizacje pozarządowe”, 

− informowanie o aktualnie odbywających się wydarzeniach na stronie 

www.krapkowice.pl fun page na portalu społecznościowym oraz w Informatorze 

Samorządowym wydawanym przez gminę Krapkowice i gminę Gogolin, 

− w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierającej bazę danych organizacji 

pozarządowych, działających na terenie Gminy Krapkowice, informacje  

o ogłaszanych przez Burmistrza Krapkowic konkursach na realizację zadań 

publicznych oraz aktualności i ogłoszenia dotyczące organizacji pozarządowych. 

Popularyzowano i promowano działania organizacji pozarządowych, współpracujących 

z Gminą Krapkowice zamieszczając informacje i artykuły na stronie internetowej, portalach 

społecznościach oraz w prasie lokalnej. 

Udzielano wsparcia przy organizacji uroczystości, obchodów i imprez, przeprowadzanych 

przez organizacje pozarządowe w ramach prowadzonych przez nie działań statutowych 

pożytku publicznego. 

Udzielano pomocy i wsparcia przedstawicielom organizacji pozarządowych w formie 

indywidualnych spotkań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań 

statutowych z zewnętrznych źródeł oraz opracowywania ofert i projektów. 

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 

2748) w 2021 roku ogłoszono konsultacje społeczne 4 razy. Konsultowano między innymi 

„Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” oraz ”Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice”. Konsultacje społeczne 

ogłaszane były także w sprawie oceny oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie 

pozakonkursowym przez Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic oraz w sprawie projektu uchwały 

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach i nadania jej statutu.  

Informacje o przeprowadzonych konsultacjach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

w zakładce organizacje pozarządowe – konsultacje społeczne.  

Gmina Krapkowice realizując cele Programu współpracy w 2021 roku udzieliła organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zarówno wsparcia finansowego, jak również pomocy 

pozafinansowej. Ogłoszono 10 konkursów ofert, w których podpisano 46 umów 

z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych. Ogłoszono konkurs  

na wsparcie rozwoju sportu, w którym 16 projektów otrzymały wsparcie finansowe.  

 

W związku z podpisaniem umów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 545 780,00 zł, natomiast organizacje 

wydatkowały kwotę 551 332,69 zł. Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład  

w realizację poszczególnych zadań i projektów. Z jednej strony było to zaangażowanie  

http://www.krapkowice.pl/


Raport o stanie Gminy Krapkowice za 2021 rok 

str. 79 

 

i kreatywność, z drugiej wymiernie środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli 

głównie aktywność wolontariuszy i członków organizacji.  

Działania Gminy Krapkowice nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do 

zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz 

mieszkańców, które uzupełniały działania gminy w zakresie nie obejmowanym przez 

samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów. 

VII. Udział w związkach i stowarzyszeniach 

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” 

Gmina Krapkowice należy do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą 

w Strzelcach Opolskich. Głównym celem przynależności do związku jest rozwój sieci połączeń 

autobusowych. Związek wykonuje zadania publiczne obejmujące ogół spraw dotyczących 

lokalnego transportu zbiorowego pełniąc rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego.   

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 Powiatowo-Gminny „Jedź z nami” w roku 2021 przystąpił do opracowania 

dokumentacji na zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu 

priorytetowego "Zielony transport publiczny" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Gmina Krapkowice przekazała na ten cel dotację w kwocie 20 295 zł. 

W wyniku przeprowadzonego przez Związek zapytania cenowego, do opracowania 

dokumentów niezbędnych do naboru została wybrana firma Trako Projekty Transportowe 

Szamborski i Szelukowski Sp. J. z Wrocławia. W grudniu został złożony do ww. naboru 

wniosek „JEDŹ Z NAMI elektrycznymi autobusami”.  

Koszt całkowity przedsięwzięcia to 6 393 540 zł. 

 

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 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. 

Stowarzyszenie wspiera ideę współpracy transgranicznej, ideę zjednoczenia Europy, dążąc do 
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rozwijania przyjaznych i wzajemnie korzystnych kontaktów między Republiką Czeską 

a Rzeczpospolitą Polską, dbając o zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego terenów 

przygranicznych, a jednocześnie biorąc pod uwagę postanowienie Europejskiej Umowy 

Ramowej o współpracy przekraczającej granice między jednostkami i organami terytorialnymi. 

Gmina Krapkowice aplikuje o środki finansowe w naborach wniosków organizowanych przez 

stowarzyszenie. Są to zwykle tzw. projekty miękkie, nie inwestycyjne. Rok 2021, podobnie jak 

wcześniejszy 2020 r., ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną pandemią 

koronawirusa, nie sprzyjał realizacji tego typu projektów. 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

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

z inicjatywy liderów lokalnych. Stowarzyszenie posiada 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. 

Samorządy, mieszkańcy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia i inne grupy z obszaru Lokalnej 

Grupy Działania, w odpowiedzi na organizowane przez nią nabory wniosków mogą aplikować 

o dofinansowanie do swoich przedsięwzięć. Lokalna Grupa Działania wybiera do 

dofinansowania projekty, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie 

opracowanej lokalnej strategii rozwoju, tym samym do polepszenia życia mieszkańców.  

Gmina Krapkowice w 2021 roku na rzecz Stowarzyszenie Kraina św. Anny wpłaciła składkę 

członkowską w wysokości: 36 108,80 zł.  

Stowarzyszenie w 2021 roku zrealizowała dwa nabory w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla nowych działalności gospodarczych ( tzw. 

premie).  Z obszaru gminy Krapkowice wsparcie otrzymało 3 wnioskodawców o łącznej 

wysokości 240 000,00 zł. 

W kolejnym programie realizowanym przez Stowarzyszenie jako ośrodka Działaj Lokalnie 

w ramach „Konkursu 2021” wsparcie otrzymała jedna organizacja o wartości 6 tys. złotych 

(Fundacja EDU 4.0 – Skrzydła dla dzieci). Zgłoszone zostały w przedmiotowym Konkursie 

również 3 inne projekty, które nie otrzymały wsparcia.  

Gmina Krapkowice w latach 2016-2021 przeznaczyła łącznie 217 754,80 zł składek 

członkowski.  

Dzięki przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania i Ośrodka Działaj lokalnie 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny podmioty z terenu gminy zyskały środki: 

a) z funduszy PROW: 

1. Gmina otrzymała wsparcie w wysokości: 38 126,00 zł; 

2. Parafie z terenu gminy: 271 870,00 zł; 

3. Organizacje pozarządowe działające na ternie gminy: 288 915,58 zł; 

4. Przedsiębiorcy (nowe i istniejące firmy) prowadzone działanie na terenie gminy: 

852 940,00 zł; 

5. Wsparcie otrzymał Powiat Krapkowicki, w skład którego wchodzi obszarowo Gmina 

Krapkowice w wysokości: 198 925,00 zł. 

b) z funduszy Działaj Lokalnie: 

6. w ramach corocznych Konkursów Działaj Lokalnie – wsparcie otrzymało 10 beneficjentów 

na łączną kwotę 36 500 zł, 

7. w ramach eventów Giving circle – wsparcie otrzymały 2 podmioty na kwotę 12 250 zł. 
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Łączna wartości środków pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia z terenu Gminy 

Krapkowice wynosi: 1 650 776,58 zł. 

Stowarzyszenie w latach 2016-2021 wydało materiały promocyjne, których beneficjentem była 

również Gmina Krapkowice oraz podmioty działające na terenie gminy. 

Stowarzyszenie przekazało materiały w ilości: 27 476 sztuk o wartości: 81 227,31 zł na teren 

Gminy.  

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. W 2021 roku do stowarzyszenia dołączył Powiat 

Opolski oraz Powiat Krapkowicki. Aglomerację tworzy Opole - miasto na prawach powiatu, 

8 gmin miejsko-wiejskich (w tym Gmina Krapkowice), 12 gmin wiejskich oraz 2 powiaty. 

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. 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.  

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.  

Burmistrz Krapkowic pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska. Aktywnie uczestniczy w kreowaniu przyszłości Aglomeracji Opolskiej, jak również 

reprezentuje Aglomerację w rozmowach dotyczących przyszłości regionu.  Wymierne korzyści 

wynikające z uczestnictwa Gminy Krapkowice w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska: 

1. Możliwość kreowania polityki regionalnej oraz uczestnictwa w pracach nad nową 

Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 rok, aktywny udział 

pracowników i przedstawicieli organizacji społecznych w warsztatach strategicznych 

oraz identyfikacja kluczowych projektów możliwych do dofinansowania 

w perspektywie unijnej 2021 – 2027. 

2. Udział w opracowaniu Planu Mobilności Aglomeracji Opolskiej i identyfikacja 

kluczowych projektów transportowych możliwych do dofinansowania w perspektywie 

unijnej 2021 – 2027. 

Aktywny udział pracowników i przedstawicieli organizacji społecznych w warsztatach 

i konsultacjach społecznych. 

3.  Dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu AO gmina oraz jej mieszkańcy korzystać mogą 

z szerokiej oferty projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, bez konieczności angażowania zasobów kadrowych do 

realizacji projektów oraz bez konieczności angażowania wkładu finansowego.  

4. Gmina Krapkowice korzysta również ze wsparcia w ramach projektów, których 

beneficjentem jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.  

 

Projekt RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej  w Aglomeracji 

Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II 
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W ramach projektu przeprowadzono szereg działań edukacyjno-promocyjnych dla 

mieszkańców obszaru Aglomeracji Opolskiej, mających na celu wykorzystanie lokalnych 

zasobów przyrodniczych Aglomeracji Opolskiej i ochronę różnorodności biologicznej tego 

obszaru.  

W dzianiach projektowych aktywnie brali udział mieszkańcy gminy Krapkowice. Były to 

miedzy innymi następujące zadania: 

− konkursy przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych – aktywny udział szkół 

i organizacji z terenu gminy Krapkowice; 

− otwarte wykłady i prezentacje przeprowadzone w Bibliotece w Krapkowicach 

dotyczące zasobów i atrakcji przyrodniczych gminy Krapkowice; 

− lekcje przyrodnicze dla dzieci i młodzieży przeprowadzone na terenie szkół gminy 

Krapkowice; 

− szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice np. szkolenia z zakresu 

ochrony przyrody, planowania zieleni miejskiej, ochrony drzew; 

− opracowanie poradnika Ogród bioróżnorodny. Poradnik praktyczny 

− wieloetapowe kampanie promocyjne oparte na walorach przyrodniczych 

i różnorodności biologicznej gmin Aglomeracji Opolskiej – nowoczesne narzędzia 

komunikacyjne i promocyjne; 

− spotkanie otwarte z mieszkańcami, podczas którego promowano zasoby  przyrodnicze 

gminy Krapkowice.  

Gmina Krapkowice była aktywnym partnerem w realizacji projektu. 

 

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice uczestniczą w szkoleniach oraz wyjazdach 

studyjnych realizowanych w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska np: 

- wyjazd studyjny do Ostrowy – wrzesień 2021 r. 

- wyjazd do Ołomuńca – październik 2021 r.  

Efekty współpracy z partnerem czeskim i wdrażanie dobrych praktyk wynikających z realizacji 

projektów gospodarczych i rozwojowych, w tym w obszarze transportu i mobilności.   

 

Udział we wszystkich szkoleniach i wyjazdach jest dla przedstawicieli Gminy Krapkowice 

bezpłatny (lub wymaga poniesienia kosztu diety).  

 

Gmina Krapkowice kontynuuje zapisy Porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania 

sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia 

nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz 

realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania 

skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AO. 

Gmina objęta jest wszystkimi działaniami Porozumienia. W przypadku wystąpienia 

jakiegokolwiek zagrożenia, z którym gmina nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie – 

może liczyć na solidarną pomoc pozostałych gmin AO bez konieczności uruchamiana 

osobnych procedur (pomoc obejmuje również udostępnianie zasobów sprzętowych 

i materiałowych). 

W ramach Porozumienia gmina uczestniczy w cyklicznych szkoleniach oraz ćwiczeniach 

systemu. 

W ramach Porozumienia pracownicy gminy odpowiedzialni za obszar zarządzania 

kryzysowego mają możliwość uczestniczenia w wymianie doświadczeń z innymi jednostkami 

z kraju i zagranicy. 

W fazie koncepcji jest projekt inwestycyjny w tematyce ochrony ludności i zabezpieczenia 

przed zjawiskami ekstremalnymi. 
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Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje szereg innych inicjatyw, które przyczynić się 

mają w konsekwencji do poprawy warunków życia i zamieszkania na obszarze całej 

Aglomeracji Opolskiej oraz do wzrostu jej konkurencyjności (projekty międzynarodowe). 

 

Aglomeracja Opolska stanowi platformę współpracy wszystkich zrzeszonych JST. W sprawach 

istotnych dla całego obszaru, gminy występują razem i za pomocą oficjalnych stanowisk 

zgłaszają władzom regionu postulaty dot. najistotniejszych kwestii (gospodarka odpadami, 

transport, wsparcie działań związanych z usuwaniem skutków zjawisk ekstremalnych, 

postulaty w zakresie przyszłości AO).   

 

Burmistrz Krapkowic pełni rolę Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska. Dzięki temu bierze aktywny udział nie tylko w kreowaniu przyszłości Aglomeracji 

Opolskiej, ale również reprezentuje Aglomerację we wszystkich rozmowach dotyczących 

przyszłości regionu.      

W roku 2021 odbyło się: 

− 15 posiedzeń Zarządu 

− 5 posiedzeń Walnego Zebrania 

− kilkanaście narad roboczych  

 

Program Odnowy Wsi Województwa Opolskiego 

Gmina Krapkowice od 2001r. uczestniczy w opolskim Programie Odnowy Wsi(POW). 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 znacznie poprawiła się jakość życia na obszarach 

wiejskich. 

W programie uczestniczy 8 spośród 11 sołectw gminy Krapkowice. W 4 sołectwach 

funkcjonują stowarzyszenia, a w pozostałych grupy odnowy wsi.  

Funkcję liderów odnowy wsi w 2021 roku w poszczególnych sołectwach sprawowali:  

− Dąbrówka Górna:  p.o. Ewa Dzięcielewska,  

− Kórnica: Ryszard Reszczyński, 

− Pietna: Henryk Weiss,  

− Rogów Opolski: Mirosław Lasar, 

− Steblów: Dominik Glinka, 

− Ściborowice:  Beata Białek-Pawliczek,  

− Żużela: Mateusz Gałeczka,  

− Żywocice: p.o. Anna Wojtala.  

 

W zakresie odnowy i rozwoju wsi w sołectwach gminy Krapkowice w 2021 roku 

zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 

W 2021 roku sołectwo Dąbrówka Górna zostało wyróżnione i otrzymało nagrodę 4 000 zł  

w konkursie „Piękna Wieś Opolska 2021”, w kategorii „Najpiękniejsza wieś”. 
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Zdjęcie 20 Wręczenie nagrody dla sołectwa Dąbrówka Górna 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 

 

W 2021 roku Gmina Krapkowice wraz z sołectwami Dąbrówka Górna, Kórnica, Pietna, 

Żywocice, Żużela zrealizowała ujęte w poniższej tabeli zadania współfinansowane z budżetu 

Samorządu Województwa Opolskiego w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 

– Opolskie w latach 2020-2022”. 

Tabela 28 Zadania współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego 

Łączna kwota dotacji z UMWO 25 000,00 zł 

Wkład własny Gminy/sołectw 38 864,99 zł 

Rzeczywiste koszty finansowe 

realizacji zadań 

63 864,99 zł 

Termin realizacji zadań od 29.04.2021 r. do 31.10.2021 r. 

 W tym: 

Nazwa sołectwa  Dąbrówka Górna 

Nazwa zadania „Wymiana drzwi wewnętrznych w domu spotkań w Dąbrówce 

Górnej” 

Rzeczywisty koszt zadania  
6 800,00 zł 

Kwota dotacji udzielona na 

zadanie 

5 000,00 zł 

Nazwa sołectwa  Kórnica 

Nazwa zadania „Wyposażenie sołectwa Kórnica w namiot biesiadny oraz 

komplety stołów z ławami” 

Rzeczywisty koszt zadania  
6 000,00 zł 

Kwota dotacji udzielona na 

zadanie 

5 000,00 zł 
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Nazwa sołectwa  Pietna 

Nazwa zadania „Wyposażenie placu rekreacyjnego w Pietnej przy ul. Łąkowej” 

Rzeczywisty koszt zadania  
20 015,00 zł 

Kwota dotacji udzielona na 

zadanie 

5 000,00 zł 

Nazwa sołectwa  Żywocice 

Nazwa zadania „Zakup namiotu biesiadnego oraz kompletów stołów z ławami 

dla sołectwa Żywocice” 

Rzeczywisty koszt zadania  
6 850,00 zł 

Kwota dotacji udzielona na 

zadanie 

5 000,00 zł 

Nazwa sołectwa  Żużela 

Nazwa zadania „Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z rozprowadzeniem 

zasilania i oświetlenia placu wiejskiego w Żużeli przy ul. 

Krapkowickiej” 

Rzeczywisty koszt zadania  
27 199,99 zł 

Kwota dotacji udzielona na 

zadanie 

5 000,00 zł 

Źródło: zasoby własne UMiG 

 

Zdjęcie 21 Spotkanie podsumowujące realizację zadań  

 
Źródło: zasoby własne UMiG 
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Zdjęcie 22 Zrealizowane przedsięwzięcia w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 

W 2021 roku wg stanu na 31.12.2021, w sołectwach uczestniczących w Programie Odnowy 

wsi na pobyt stały i czasowy zameldowanych było łącznie 5597 osób, co stanowi 26,05% 

wszystkich mieszkańców Gminy Krapkowice. 

Sołectwa Gminy Krapkowice uczestniczące w Programie Odnowy Wsi w 2021 roku dzięki 

aktywności swoich mieszkańców zrealizowały wiele przedsięwzięć materialnych 

i niematerialnych. Na podstawie danych ze sprawozdań sołeckich z działań odnowy wsi za 

2021 rok, wartość przedsięwzięć materialnych w 8 sołectwach uczestniczących w POW 

wyniosła 367 446 zł, a wartość przedsięwzięć niematerialnych wyniosła 131 189 zł. Łączna 

wartość przedsięwzięć zrealizowanych w tych sołectwach wyniosła 498 635 zł. Na łączną 

wartość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć sołeckich składają się: wkład 

finansowy Gminy Krapkowice, w tym z funduszu sołeckiego, środki wypracowane przez 

sołectwa, dofinansowania, środki od sponsorów, wartość pracy mieszkańców, wartość pracy 

sprzętu oraz wartość materiałów darowanych przez mieszkańców. 

W 2021 roku zakres realizowanych przedsięwzięć obejmował w szczególności:  

− realizację zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, 

− aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach otwartych konkursów ofert, 

− utrzymanie, pielęgnację, zagospodarowanie terenów zielonych, terenów wokół 

pomników i obiektów sakralnych, 

− prelekcje, konkursy, w tym recytatorskie, w języku niemieckim, 

− utrzymanie porządku na wsi 

− remonty, modernizacje obiektów wiejskich, w tym gminnych,  

− podtrzymywanie i promowanie tradycji m.in. dożynki, korony dożynkowe, tradycje 

kulinarne, izby tradycji, 

− poprawę infrastruktury m.in. chodników, placów przy obiektach wiejskich i szkolnych, 

− utrzymanie dróg w obrębie sołectwa/konserwację dróg transportu rolnego,  

− oświetlenie miejsc integracji mieszkańców, 

− utrzymanie obiektów/miejsc spotkań integracyjnych mieszkańców, 
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− działalność społeczną, kulturalną, sportową, w tym m.in. wodzenie niedźwiedzia, 

festiwale kulinarne, korowody św. Marcina, dożynki, turnieje sportowe, cykliczne 

spotkania/wydarzenia integracyjne, paczki okolicznościowe, 

− zagospodarowanie, doposażanie placów sportowo-rekreacyjnych,  

− uczestnictwo w konkursach, 

− zakup wyposażenia dla sołectw i stowarzyszeń działających na ich terenie,  

− promocja sołectw, dekoracje świąteczne, utrzymanie stron internetowych, prowadzenie 

kronik, gablotek, blogów. 

Działalność sołectw w 2021 roku w bardzo dużym stopniu ograniczała sytuacja 

epidemiologiczna spowodowana pandemią koronawirusa. 

 

Opolska Regionalna Organizacja  Turystyczna 

Gmina Krapkowice należy 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. Całość zadań, których realizację prowadzi OROT służy 

promocji oraz poszerzeniu świadomości o atrakcyjności, bogactwie kulturowym, 

przyrodniczym i krajoznawczym Śląska Opolskiego. 

VII. Edukacja 

Gmina Krapkowice jest organem prowadzącym dla siedmiu szkół podstawowych  

i ośmiu placówek przedszkolnych. Zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1082 z późn.zm.) organ prowadzący szkołę  

lub placówkę odpowiada za jej działalność.  

Przedszkola 

W Gminie Krapkowice funkcjonuje osiem placówek przedszkolnych prowadzonych przez 

Gminę Krapkowice oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kraina Przygód Montessori” 

prowadzony przez Fundację EDU 4.0.  

Tabela 29 Liczba dzieci i oddziałów w placówkach przedszkolnych w gminie Krapkowice 

Lp. Jednostka - nazwa 
Liczba miejsc 

przed-szkolnych 
Liczba 

Rok szkolny 

2020/2021 

Rok szkolny 

2021/2022 

1 
Przedszkole Publiczne Nr 1                                

w Krapkowicach 

100 dzieci 96 96 

4 oddziałów 4 4 

2 

Przedszkole Publiczne Nr 2                               

z Oddz. Integracyjnymi                        

w Krapkowicach 

155 dzieci 155 150 

7 oddziałów 7 7 

3 

Przedszkole Publiczne Nr 4                                

w Krapkowicach  w ZSP Nr 4 

w Krapkowicach  

75 dzieci 75 74 

3 oddziałów 3 3 

4 125 dzieci 121 123 
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Przedszkole Publiczne Nr 6                                

w Krapkowicach 
5 oddziałów 5 5 

5 
Przedszkole Publiczne Nr 8                                

w Krapkowicach 

125 dzieci 123 124 

5 oddziałów 5 5 

  Razem 580 Razem 570 567 

  Razem 24 Razem 24 24 

6 
Przedszkole Publiczne                             

w Kórnicy w ZSP w Kórnicy 

50 dzieci 50 51 

2 oddziałów 2 2 

7 

Przedszkole Publiczne                                       

w Dąbrówce Górnej  

w ZSP Nr 3 w Rogowie Op.  
z oddziałami zamiejscowymi  

w Gwoździcach i Rogowie Opolskim 

75 dzieci 65 71 

3 oddziałów 3 3 

8 
Przedszkole Publiczne               

w Żywocicach z oddziałem 

zamiejscowym w Żużeli 

75 dzieci 65 66 

3 oddziałów 3 3 

  Razem 200 Razem 180 188 

  Razem 8 Razem 8 8 

  Razem: Liczba dzieci 780 dzieci 750 755 

  Razem: Liczba oddziałów 32 oddziałów 32 32 

Źródło: System Informacji Oświatowej-  stan na dzień 30.09.2020 r. oraz na dzień 30.09.2021 r. 

W 2021 roku w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Kraina Przygód Montessori” w Krapkowicach 

utworzono 1 oddział, do którego uczęszczało 11 wychowanków. 

Wykres 10 Zestawienie kosztów utrzymania przedszkoli w Gminie Krapkowice w 2021  

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

PP NR 1 

KRAPKOWICE

PP NR 2 

KRAPKOWICE

PP NR 6 

KRAPKOWICE

PP NR 8 

KRAPKOWICE

PP ŻYWOCICE

97 153 123 125
67

1 254 846 zł 2 885 259 zł 1 682 554 zł 1 514 519 zł
1 002 515 zł

250 133 zł 1 240 317 zł 254 827 zł 270 591 zł
170 099 zł

1 004 713 zł 1 644 942 zł 1 427 727 zł 1 243 928 zł 832 416 zł

Zestawienie kosztów utrzymania przedszkoli w Gminie Krapkowice 

w 2021 roku w porównaniu z przyznaną  dotacją przedszkolną 

i subwencją oświatową

Średnioroczna liczba uczniów szkół podstawowych

Ogółem wydatki bieżące w 2021 r. (w tym: koszty obsługi księgowej - bez dowozów, wpłat za wyżywienie i

opłaty stałej za przedszkole) (w zł)

Wysokość dotacji przedszkolnej i subwencji oświatowej w 2021 r.

Różnica kosztów: wydatki 2021 minus kwota subwencji i kwota dotacji przedszkolnej    (w zł)
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Szkoły podstawowe   

W Gminie Krapkowice funkcjonuje siedem szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Krapkowice i jedna stowarzyszeniowa publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Steblów.  

Tabela 30 Liczba uczniów i oddziałów w gminnych placówkach szkolnych w gminie Krapkowice 

Lp. Jednostka - nazwa Liczba 
Rok szkolny 

2020/2021 

Rok szkolny 

2021/2022 

1 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                     

w Krapkowicach 

Liczba uczniów 432 422 

Liczba oddziałów 21 21 

2 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4                    

w Krapkowicach w ZSP  Nr 4  

w Krapkowicach 

Liczba uczniów 298 282 

Liczba oddziałów 16 16 

3 
Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa 

Nr 5  w  Krapkowicach 

Liczba uczniów 371 356 

Liczba oddziałów 18 18 

    Razem 1 101 1 060 

    Razem 55 55 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Kórnicy w ZSP w Kórnicy 

Liczba uczniów 100 103 

Liczba oddziałów 8 8 

5 

Publiczna Szkoła Podstawowa                                 

w Rogowie Op. (Kl. I-IV) 

w ZSP Nr 3 w Rogowie Op.  

Liczba uczniów 58 52 

Liczba oddziałów 4 4 

6 

Publiczna Szkoła Podstawowa                               

w Dąbrówce G. (Kl. V-VIII) 

w ZSP Nr 3 w Rogowie Opolskim  

Liczba uczniów 69 66 

Liczba oddziałów 4 4 

7 
Publiczna Szkoła Podstawowa                      

w Żywocicach 

Liczba uczniów 122 129 

Liczba oddziałów 8 8 

    Razem 349 350 

    Razem 24 24 

  Razem: Liczba uczniów   1 450 1 410 

  Razem: Liczba oddziałów   79 79 

Źródło: System Informacji Oświatowej-  stan na dzień 30.09.2020 r. oraz na dzień 30.09.2021 r. 

 

Tabela 31 Liczba uczniów i oddziałów w SPSP w Steblowie 

Lp. Jednostka - nazwa 

Rok szkolny 
Rok szkolny 

2020/2021 

Rok szkolny 

2021/2022 

System Informacji 

Oświatowej  

Stan na dzień 

30.09.2020 r. 

Stan na dzień 

30.09.2021 r. 

1 
Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Steblowie 

Liczba uczniów 79 96 

Liczba oddziałów 8 8 

Źródło: System Informacji Oświatowej-  stan na dzień 30.09.2020 r. oraz na dzień 30.09.2021 r. 
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Wykres 11 Zestawienie kosztów utrzymania szkół podstawowych w 2021 roku 

  
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Wykres 12 Zestawienie kosztów utrzymania zespołów szkolno-przedszkolnych 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

PSP NR 1  

KRAPKOWICE 

PSSP NR 5  

KRAPKOWICE 

PSP ŻYWOCICE SPSP STEBLÓW

427 365
124 85

6 947 960 zł 5 664 582 zł
2 189 836 zł 1 349 342 zł

3 837 576 zł 3 137 010 zł

1 812 626 zł
1 231 985 zł3 110 384 zł 2 527 572 zł

377 210 zł
117 357 zł

Zestawienie kosztów utrzymania szkół podstawowych w Gminie 

Krapkowice w 2021 roku w porównaniu z przyznaną subwencją 

oświatową

Średnioroczna liczba uczniów szkół podstawowych

Ogółem wydatki bieżące w 2021 r. (w tym: koszty obsługi księgowej - bez dowozów, wpłat za wyżywienie i

opłaty stałej za przedszkole) (w zł)
Wysokość dotacji przedszkolnej i subwencji oświatowej w 2021 r.

ZSP NR 4  KRAPKOWICE ZSP NR 3 ROGÓW OP. ZSP KÓRNICA

367 197 151

4 301 634 zł 2 979 053 zł 2 274 876 zł

2 468 505 zł
2 141 385 zł 1 699 628 zł

1 833 129 zł 837 668 zł
575 248 zł

Zestawienie kosztów utrzymania zespołów szkolno-przedszkolnych

w Gminie Krapkowice w 2021 roku w porównaniu z przyznaną 

dotacją przedszkolną i subwencją oświatową

Średnioroczna liczba uczniów szkół podstawowych

Ogółem wydatki bieżące w 2021 r. (w tym: koszty obsługi księgowej - bez dowozów, wpłat za wyżywienie i

opłaty stałej za przedszkole) (w zł)
Wysokość dotacji przedszkolnej i subwencji oświatowej w 2021 r.

Różnica kosztów: wydatki 2021 minus kwota subwencji i kwota dotacji przedszkolnej    (w zł)
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Kadra pedagogiczna  

Tabela 32 Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych w gminie Krapkowice: 

Lp. Nazwa jednostki Liczba nauczycieli 
Rok szkolny 

2020/2021 

Rok szkolny 

2021/2022 

1 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 1 Krapkowicach 

pełnozatrudnionych 45 45 

niepełnozatrudnionych 5 9 

Liczba etatów wg umowy 48,12 49,96 

2 
Zespół Szkolno- Przedszkolny 

Nr 4 w Krapkowicach 

pełnozatrudnionych 32 31 

niepełnozatrudnionych 9 14 

Liczba etatów wg umowy 35,79 35,79 

3 

Publiczna Sportowa Szkoła 

Podstawowa Nr 5 

w  Krapkowicach 

pełnozatrudnionych 40 42 

niepełnozatrudnionych 4 3 

Liczba etatów wg umowy 42,11 43,19 

4 
Zespół Szkolno - Przedszkolny                             

w Kórnicy 

pełnozatrudnionych 14 15 

niepełnozatrudnionych 3 3 

Liczba etatów wg umowy 15,37 16,31 

5 
Zespół Szkolno - Przedszkolny 

Nr 3 w Rogowie Opolskim 

pełnozatrudnionych 16 15 

niepełnozatrudnionych 15 16 

Liczba etatów wg umowy 21,09 21,10 

6 
Publiczna Szkoła Podstawowa                                            

w Żywocicach 

pełnozatrudnionych 10 10 

niepełnozatrudnionych 11 11 

Liczba etatów wg umowy 14,27 13,84 

7 
Przedszkole Publiczne Nr 1 

w Krapkowicach 

pełnozatrudnionych 7 9 

niepełnozatrudnionych 4 5 

Liczba etatów wg umowy 7,43 8,39 

8 

Przedszkole Publiczne Nr 2                                                 

z Oddz. Integracyjnymi                                    

w Krapkowicach 

pełnozatrudnionych 22 19 

niepełnozatrudnionych 4 5 

Liczba etatów wg umowy 22,20 21,04 

9 
Przedszkole Publiczne Nr 6                                    

w Krapkowicach 

pełnozatrudnionych 11 10 

niepełnozatrudnionych 1 2 

Liczba etatów wg umowy 11,09 10,32 

10 
Przedszkole Publiczne Nr 8                                    

w Krapkowicach 

pełnozatrudnionych 10 10 

niepełnozatrudnionych 3 3 

Liczba etatów wg umowy 10,36 10,47 

11 
Przedszkole Publiczne                                   

w Żywocicach 

pełnozatrudnionych 5 5 

niepełnozatrudnionych 2 3 

Liczba etatów wg umowy 5,75 6,22 

  Razem:  pełnozatrudnionych 212 211 

  Razem:  niepełnozatrudnionych 61 74 

  Razem:  Liczba etatów wg umowy* 233,58 236,63 

Źródło: System Informacji Oświatowej -  stan na dzień 30.09.2020 r. oraz na dzień 30.09.2021 r. 



Raport o stanie Gminy Krapkowice za 2021 rok 

str. 92 

 

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 33 Zatrudnienie nauczycieli w SPSP w Steblowie: 

Lp. Nazwa jednostki Liczba nauczycieli  
Stan na dzień 

30.09.2020 r. 

Stan na dzień 

30.09.2021 r. 

1 

Stowarzyszeniowa 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Steblowie 

pełnozatrudnionych 6 4 

niepełnozatrudnionych 9 14 

Liczba etatów wg umowy 11,17 11,58 
Źródło: Informacja dyrektora Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie 

 Osiągnięcia  uczniów 

W dniu 25 czerwca 2021 roku zakończył się kolejny, wyjątkowy rok szkolny 2020/2021. Od 1 

września 2020 r. do 23 października 2020 r. zajęcia w szkołach odbywały się w formie 

stacjonarnej. Biorąc pod uwagę zagrożenie epidemiczne, stopniowo ograniczono 

funkcjonowanie szkół, wprowadzając  nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. W końcowych dniach nauki szkolnej uczniowie mogli powrócić na chwilę do 

ławek szkolnych, spotkać się z nauczycielami i rówieśnikami. Organizując zakończenie roku 

szkolnego dyrektorzy placówek zadbali o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.  

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura przekazał do szkół Listy Gratulacyjne oraz bony 

podarunkowe uczniom wyróżniającym się w nauce: uczniom z najwyższymi średnimi ocen na 

świadectwie, uczniom z najwyższymi wynikami z egzaminu ósmoklasisty, a także laureatom 

i finalistom olimpiad przedmiotowych. Burmistrz wyróżnił również uczniów, którzy zdobyli 

miejsca na podium w wojewódzkich finałach zawodów sportowych.   

 

Osiągniecia szkół w konkursach przedmiotowych  oraz osiągnięcia w nauce: 

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa  Nr 5 w Krapkowicach: 

− Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – 1 uczeń 

− Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego – 1 uczeń 

− Wysoka średnia ocen - 6 uczniów 

− Wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty – 12 uczniów 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1w Krapkowicach: 

− Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – 1 uczeń 

− Wysoka średnia ocen - 31 uczniów 

− Wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty – 14 uczniów 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach: 

− Laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego– 1 uczeń 

− Wysoka średnia ocen - 15 uczniów 

− Wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty – 10 uczniów 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy: 

− Wysoka średnia ocen - 1 uczniów 

− Wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty – 1 uczeń 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim: 

− Laureat Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej Żak 2021 – 1 uczeń 

− Wysoka średnia ocen - 7 uczniów 

− Wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty – 4 uczniów 

Publiczna Szkoła Podstawowa w  Żywocicach: 

− Wysoka średnia ocen - 6 uczniów 

− Wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty – 3 uczniów 

Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Steblowie: 
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− Wysoka średnia ocen - 2 uczniów 

− Wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty – 2 uczniów 

Najlepsze wyniki sportowe w roku szkolnym 2020/2021 

Finały wojewódzkie: 

PSP N r 1 w Krapkowicach 

3 miejsce - sztafetowe biegi przełajowe  chłopców ( Igrzyska Dzieci ) 

3 miejsce – sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt ( Igrzyska Dzieci ) 

PSSP Nr 5 w Krapkowicach 

3 miejsce –sztafeta chłopców 4x100 m ( Igrzyska Dzieci ) 

 

Realizacja dotacji na zadania oświatowe i opiekuńcze w 2021 roku 

Wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 

W 2021 r. wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne  

i zasiłki szkolne) wyniosły 106 208,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego 

w Opolu w wysokości 81 600,00 zł stanowiła 77 % poniesionych kosztów.  

Z budżetu Gminy Krapkowice na stypendia i zasiłki szkolne przeznaczono kwotę  

24 608,00 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 2021 r. 122 uczniów ubiegało się o przyznanie stypendium szkolnego. Stypendium szkolne 

przyznano 119 uczniom. Wydano 3 decyzje odmowne ze względu na dochody w rodzinie 

przekraczające kwotę kryterium dochodowego uprawniającą do przyznania stypendium 

szkolnego.  

 

Zasiłki szkolne 

W 2021 roku 10 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 2021 roku przyznano 10 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 2021 roku 

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: 
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− uczniów słabowidzących i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających 

w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia; 

− uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do 

liceum ogólnokształcącego;  

− uczniów słabowidzących, uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera oraz 

uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do 

technikum;  

− uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy; 

2) zakup podręczników do kształcenia w zawodach dla: 

− uczniów słabowidzących i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających 

w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia; 

− uczniów słabowidzących, uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera oraz 

uczniów  

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do 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 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia; 

− uczniów słabowidzących, uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera oraz 

uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, posiadających orzeczenie 

 o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do 

technikum.  

W Gminie Krapkowice z pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych skorzystało 24 uczniów szkół ponadpodstawowych. Łączny koszt 

dofinansowania wyniósł 5 921,15 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 2021 roku 

Zgodnie z rozdziałem 7 art. 54 do art. 69 ustawy z dnia 27 października 2017 roku  

o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930) uczniowie szkół 

podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania 

ustalonych dla tych szkół. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2021 roku 

w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 577) Gmina Krapkowice 

otrzymała środki finansowe na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 210 599,03 zł. 

W roku szkolnym 2021/2022 dotacja celowa przeznaczona została na: 

a) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas II, V i VIII szkół 

podstawowych; 
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b) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, III, IV, VI, VII 

szkół podstawowych w związku ze zwiększoną liczbą uczniów i oddziałów klas; 

c) zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.  

 

W Gminie Krapkowice 1508 uczniów skorzystało z darmowych podręczników, materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Koszt udokumentowanych wydatków 

poniesionych w 2021 r. ze środków dotacji celowej na zapewnienie wyposażenia szkół 

podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wyniósł 

208 588,80 zł. 

 

Finansowanie zajęć wspomagających uczniów z dodatkowej subwencji oświatowej 

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 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 2021 r. poz. 983), rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 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.2021 r. poz.1343) oraz ustanowionymi 

kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok, Gmina 

Krapkowice otrzymała dodatkowe środki w kwocie 47 600,00 zł na finansowanie zajęć 

wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka 

mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w okresie od dnia 

1 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

Łącznie w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krapkowice zrealizowano  

w systemie stacjonarnym 661 godzin z 680 zaplanowanych godzin dodatkowych zajęć 

wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości głównie z zakresu 

matematyki, języka polskiego i historii oraz języka angielskiego i języka niemieckiego. 

Całkowity koszt zrealizowanych zajęć wspomagających wyniósł 36 392,39 zł. 

 

Dofinansowanie doposażenia bibliotek szkolnych i placówek wychowania przedszkolnego 

Gmina Krapkowice pozyskała środki finansowe na realizację w 2021 roku Priorytetu 3 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, dotyczącego 

wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz 

biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez 

promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek szkolnych i placówek wychowania przedszkolnego. 

 

W ramach środków zakupiono 148 książek do Przedszkola Publicznego w Żywocicach oraz 

638 książek i regał do szkolnej biblioteki w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 

im. Janusza Korczaka w Krapkowicach. Wśród zakupionych książek znalazły się najbardziej 

poszukiwane przez dzieci i młodzież pozycje, lektury, nowości wydawnicze, audiobooki oraz 

książki uwzględniające potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zrealizowano, w ramach 

programu, kilkanaście projektów promujących i wspierających czytelnictwo u dzieci  

i młodzieży, w tym najbardziej lubiane przez dzieci i młodzież konkursy czytelnicze z 

nagrodami w postaci książek. Umożliwiono dzieciom i młodzieży wypożyczanie książek na 

okres wakacji letnich i ferii zimowych. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa 
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COVID-19 oraz wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu szkół realizacja programu 

odbywała się głównie zdalnie. 

 

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 18 124,40 zł. Wykorzystano 80% dotacji 

celowej w kwocie 14 499,52 zł otrzymanej od Wojewody Opolskiego oraz 20% wkładu 

własnego Gminy Krapkowice w kwocie  3 624,88 zł. 

 

Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19 

Gmina Krapkowice pozyskała dla siedmiu szkół podstawowych środki finansowe  

na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku, polegających na rozwijaniu szkolnej 

infrastruktury w ramach inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości” w łącznej 

wysokości 498 300,00 zł. 

W ramach pozyskanych środków szkoły zakupiły nowoczesny sprzęt m.in. drukarki 3D 

z akcesoriami, mikrokontrolery, stacje lutownicze, kamery, aparaty fotograficzne, sprzęt 

nagłaśniający, roboty z akcesoriami oraz wyposażyły szkolne stanowiska do prac technicznych 

i robotyki w narzędzia do prac ręcznych, sprzęt AGD, materiały eksploatacyjne i pomoce 

dydaktyczne. 

 

„Laboratoria Przyszłości” przyczyniły się do uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu 

zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczniów, a także stworzyły uczniom 

warunki do poznawania nowych metod badawczych, rozwijania kreatywności, odkrywania 

własnych talentów, współpracy zespołowej i rozwijania kompetencji przyszłości w zakresie 

nauk przyrodniczych, robotyki, technologii i inżynierii. 

 

Dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach programu 

„Aktywna tablica” 

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 

2020-2024, Gmina Krapkowice w 2021 roku pozyskała środki finansowe w formie dotacji 

celowej na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi posiadającymi różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub 

uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia do następujących szkół: 

1) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach, 

2) Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach, 

3) Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach.  

 

Wartość zadania wyniosła 131 250,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego 

w Opolu w wysokości 105 000,00 zł stanowiła 80% poniesionych kosztów. Z budżetu Gminy 

Krapkowice na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” 

przeznaczono kwotę 26 250,00 zł. 

 

Dodatkowy sprzęt dla szkół podstawowych współfinansowany ze środków unijnych 

W ramach projektu pn. „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 do szkół podstawowych w Gminie 

Krapkowice przekazano w 2021 roku: 50 zestawów słuchawkowych z mikrofonami,  

7 wizualizerów, 44 licencje i ćwiczenia dla dzieci, 2 licencje dla nauczycieli, 3 notebooki,  
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6 tabletów, 12 zestawów klocków „robotów”, 6 monitorów interaktywnych oraz 2 zestawy 

instrumentów, pacynek i parawanów.  

Łączna wartość sprzętu przekazanego w 2021 roku do szkół  wyniosła 114 797,26 zł. 

 

Dodatkowy sprzęt komputerowy dla nauczycieli w szkołach podstawowych 

współfinansowany ze środków unijnych 

W ramach projektu pn. „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!”, 

realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 9.1.1 

Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO na lata 2014-2020, współfinansowanego przez  

Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet Województwa Opolskiego, do szkół podstawowych 

w gminie Krapkowice w 2021 roku przekazano dla nauczycieli 90 laptopów  

z akcesoriami (torby i wskaźniki do laptopa) o łącznej wartości 269 997,30 zł. 

 

Wycieczki edukacyjne zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków 

unijnych 

W ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody 

Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, realizowanego przez Samorząd 

Województwa Opolskiego w ramach RPO WO na lata 2014-2020, współfinansowanego przez  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, zorganizowano wycieczki edukacyjne dla dzieci 

i młodzieży ze szkół podstawowych gminy Krapkowice do ZOO w Opolu i do Mosznej. 

W ramach wycieczek zrealizowano wykłady oraz warsztaty edukacyjne z bioróżnorodności 

i ochrony przyrody. Dzieci i młodzież miały zapewnione materiały, wyżywienie, ubezpieczenie 

oraz upominki promocyjne z logo projektu.  

Łączny koszt  zorganizowanych wycieczek edukacyjnych wyniósł 88 805,62 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 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.   

− 478 kanistrów z płynami do dezynfekcji rąk i powierzchni o poj.5 l, 

− 18 000 maseczek jednorazowych 3-warstwowych. 

b) w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2021 r.   

− 10 stacji dezynfekujących, 

− 26 termometrów bezdotykowych, 

− 66 kanistrów z płynami do dezynfekcji rąk i powierzchni o poj. 5 l, 

− 150 pojemników z płynami do dezynfekcji rąk o poj. 0,5 l, 

− 150 pojemników z płynami do dezynfekcji rąk o poj. 0,3 l, 

− 4 500 maseczek z filtrem, 

− 15 600 rękawiczek jednorazowych, 

− 66 000 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 2021 roku gmina przekazała na ten cel środki finansowe w wysokości 

165.159,19 zł. Wnioski do Burmistrza Krapkowic składają pracodawcy, którzy prowadzą 



Raport o stanie Gminy Krapkowice za 2021 rok 

str. 98 

 

naukę zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczniów zamieszkałych 

na terenie gminy Krapkowice. 

  

W 2021 roku zwrócono koszty za naukę zawodu 22 uczniów dla 19 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 2021 

r. poz. 1082) 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 2021 roku w Gminie Krapkowice funkcjonowały trzy żłobki, dysponujące następującą 

liczbą miejsc: 

1) Żłobek „Świat do 3 lat” Anna Gawinek, oś. Sady 1 w Krapkowicach - 30 miejsc opieki, 

2) Żłobek „Bajkowa Kraina”, ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach prowadzony przez NZOZ 

„Vena” S.C. Usługi Pielęgniarskie w Krapkowicach - 58 miejsc opieki, 

3) Żłobek „Kraina Skrzatów”, ul. Opolska 79 w Krapkowicach - 56 miejsc opieki. 

Łącznie w żłobkach zapewnia się 144 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

 

Na podstawie 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 w Gminie Krapkowice (Dz. Urz. Województwa 

Opolskiego z 2016 r. poz. 2052 z późn.zm.) w okresie od 1 stycznia 2021 roku  

do 31 maja 2021 roku dotację celową dla żłobków przyznano w wysokości 450,00 zł 

miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice objęte opieką 

w żłobku.   

W okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku na podstawie na podstawie 

Uchwały Nr XXV/331/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 kwietnia 2021 roku 

 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz 

dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy 

Krapkowice (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2021 r. poz. 1225) dotację celową dla 

żłobków przyznano w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na 

terenie Gminy Krapkowice objęte opieką w żłobku. 

Łącznie w 2021 roku Gmina Krapkowice przekazała do żłobków dotację na kwotę  

684 050,00 zł. 

 

Porozumienia międzygminne w sprawie refundowania kosztów pobytu dzieci  

w żłobkach 

W 2021 roku Gmina Krapkowice podpisała porozumienia międzygminne z następującymi 

gminami: Gogolin, Strzeleczki, Reńska Wieś i Tarnów Opolski w sprawie refundowania 

kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na obszarze tych gmin w krapkowickich żłobkach. 

Dzięki zawartym porozumieniom instytucje żłobkowe w Krapkowicach otrzymały kwotę 

127 400,00 zł na dzieci będące mieszkańcami gmin, z którymi podpisano porozumienia. 

 

Z Gminą Gogolin zawarto również porozumienie w sprawie refundowania kosztów pobytu 

dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Krapkowice w żłobku mieszczącym się w Gogolinie. 

Łącznie w 2021 roku Gmina Krapkowice wydatkowała na ten cel kwotę 14 450,00 zł. 
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Zestawienie remontów i inwestycji przeprowadzonych w 2021 r. 

Tabela 34 Remonty bieżące wykonane w 2021 roku 

Lp. Rodzaj wykonanego remontu 

Kwota wydatkowana  

na remonty                    

w  2021 roku 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach 

1. Remont rur kanalizacyjnych w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 3               5 200,00 zł  

2. 
Usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku szkoły przy ul. 

Kwiatowej 7 
              1 040,00 zł  

3. 
Naprawa instalacji elektrycznej i lamp w budynku szkoły przy ul. 

Kwiatowej 7 
              1 692,48 zł  

  Razem:             7 932,48 zł  

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach 

1. Wymiana dzwonków na korytarzach szkoły               1 011,06 zł  

2. 
Remont pomieszczenia dla psychologa i pedagoga - wymiana drzwi , 

naprawa podłogi, malowanie 
              4 027,96 zł  

3. Naprawa części ogrodzenia przy przedszkolnym placu zabaw               2 070,00 zł  

4. 
Remont włazu i czyszczenie instalacji schładzającej w kotłowni,             

remont instalacji ciepłej wody, remont komina spalinowego 
            12 430,00 zł  

5. Zakup farb do remontu pomieszczeń magazynowych przy kuchni                   424,54 zł  

 
Razem:           19 963,56 zł  

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach 

1. 
Adaptacja pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego                     

wraz z wstawieniem nowych drzwi 
            16 113,00 zł  

2. Wymiana i naprawa rur kanalizacyjnych w pionie między piętrami               2 000,00 zł  

3. Remont sali lekcyjnej              17 000,00 zł  

4. Naprawa instalacji oświetleniowej               4 428,00 zł  

5. Konserwacja systemu CCTV, wymiana kamer i puszek montażowych               5 312,62 zł  

6. Naprawa instalacji odgromowej               8 265,60 zł  

7. Montaż klimatyzacji             16 605,00 zł  

8. Położenie nowej wykładziny w dwóch klasach             23 616,00 zł  

9. 
Malowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w szkole,                           

bieżące naprawy  
              3 994,26 zł  

10. Remont toalet, usunięcie awarii wodnej                1 589,53 zł  

  Razem:           98 924,01 zł  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach 

1. Malowanie sali komputerowej               3 700,00 zł  

2. Naprawa pompy ciepła               4 551,00 zł  
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3. Prace remontowe, malowanie klasy               7 350,00 zł  

  Razem:           15 601,00 zł  

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim 

1. 
Rozbiórka i wywóz gruzu z budynku gospodarczego przy szkole                           

w Rogowie Opolskim (pierwsza część) 
              2 890,50 zł  

2. Wykonanie podłogi w pokoju nauczycielskim w szkole w Rogowie Op.               1 537,50 zł  

3. 
Malowanie ścian, sufitów i kaloryferów w sali i kuchni oraz wymiana 

oświetlenia w szkole w Rogowie Opolskim 
              7 365,00 zł  

4. 
Remont pomieszczenia gospodarczego, wymiana oświetlenia w szkole                        

w Rogowie Opolskim 
              2 516,00 zł  

5. Montaż urządzeń sanitarnych w szkole w Rogowie Opolskim               1 039,35 zł  

6. 
Malowanie ścian, sufitów i grzejników c.o. oraz wymiana oświetlenia  

w sali do zajęć indywidualnych w szkole w Rogowie Opolskim 
              6 935,00 zł  

7. Naprawa kominów w szkole w Rogowie Opolskim               8 910,00 zł  

8. 
Naprawa uszkodzonego sufitu w magazynie żywnościowym w szkole  

w Dąbrówce Górnej 
                 460,00 zł  

9. 
Usunięcie azbestu znajdującego się na budynku gospodarczym przy 

szkole w Rogowie Opolskim 
                 736,63 zł  

10. 
Wykonanie tabliczek na drzwi, folii odblaskowych, tablic informacyjnych 

w budynku szkolnym w Dąbrówce Górnej 
              4 052,85 zł  

11. Wymiana rynien w szkole w Dąbrówce Górnej               9 400,00 zł  

12. 
Wymiana armatury sanitarnej oraz odpowietrzników c.o. w przedszkolu                        

w Gwoździcach 
                 781,87 zł  

  Razem:           46 624,70 zł  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy 

1. 
Remont klasopracowni z wymianą podłóg i zabezpieczeniem 

przeciwwilgociowym 
            22 800,00 zł  

2. 
Remont klasopracowni z wymianą podłóg i zabezpieczeniem 

przeciwwilgociowym oraz wytłumieniem akustycznym 
            36 655,00 zł  

  Razem:           59 455,00 zł  

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach 

1. Naprawa oświetlenia w pomieszczeniach przedszkola               1 085,61 zł  

2. Remont posadzek pomieszczeń piwnicy             14 378,00 zł  

3. Malowanie pomieszczeń: kuchni, zaplecza, przedsionka i piwnicy             14 013,50 zł  

  Razem:           29 477,11 zł  

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach 

1. Remont bramy wjazdowej               2 275,50 zł  
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2. Remont kanalizacji w przedszkolu               2 800,00 zł  

3. 
Remont posadzki w sali przedszkolnej (naprawa szkód po awarii 

kanalizacji)  
            11 834,00 zł  

4. Remont izolacji rur centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników               6 873,67 zł  

  Razem:           23 783,17 zł  

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach 

1. Remont sali dydaktycznej na I piętrze i sekretariatu             22 780,73 zł  

2. Wymiana drzwi w sali grupy starszaków                3 200,16 zł  

3. Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw               3 665,40 zł  

4. Wymiana wykładziny w sekretariacie               3 600,00 zł  

5. Montaż rolet w pomieszczeniu przedszkola                  810,00 zł  

6. Naprawa i wykonanie dodatkowego uziemienia               5 436,60 zł  

7. Wymiana akumulatorów instalacji oświetlenia awaryjnego               1 955,70 zł  

8. Montaż instalacji elektrycznej               1 150,00 zł  

9. Konserwacja dźwigu, naprawy bieżące               1 406,71 zł  

  Razem:           44 005,30 zł  

 Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach 

1. Wymiana pionów kanalizacyjnych oraz usunięcie awarii wycieku wody               3 660,00 zł  

2. 
Remont oświetlenia na parterze i I piętrze budynku                                         

wraz z wymianą lamp 
              3 200,00 zł  

  Razem:             6 860,00 zł  

Przedszkole Publiczne w Żywocicach 

1. Remont ściany elewacji budynku w Żywocicach               1 000,00 zł  

2. Wykonanie wentylacji w szatni w Żużeli               1 000,00 zł  

  Razem:             2 000,00 zł  

Ogółem:         354 626,33 zł  
Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Zdjęcie 23 Wyremontowane pomieszczenia w PSSP-5 

Adaptacja pomieszczenia dla nauczycieli wf  

w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej  

Nr 5w Krapkowicach 

 
 

 

 

 

Źródło: zasoby własne UMiG 
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Zdjęcie 24 Wyremontowane pomieszczenie w PSP Żywocice 

Malowanie sali komputerowej w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Żywocicach 

 

 

 

 

 

Źródło: zasoby własne UMiG 

Zdjęcie 25 Wyremontowane pomieszczenia w PP-6 

Remont sali zabaw  w Przedszkolu 

Publicznym Nr 6 w Krapkowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: zasoby własne UMiG 

Inwestycje zrealizowane w placówkach oświatowych prowadzonych  przez Gminę 

Krapkowice w 2021 r. 

Tabela 35 Zrealizowane inwestycje w 2021 r. 

Lp. 
Nazwa                               

placówki oświatowej 
Wydatki inwestycyjne - opis Kwota (zł) 

1. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1                           

w Krapkowicach  

Wymiana świetlika i remont części dachu hali sportowej 

przy ul. Kwiatowej 7 
       109 406,59  

Zakup pomocy dydaktycznych do sal terapii i integracji 

sensorycznej w budynkach przy ul. Szkolnej 3  

i ul. Kwiatowej 7 

         89 096,60  

    Razem: 198 503,19 

2. 

Zespół Szkolno- 

Przedszkolny Nr 4                                 

w Krapkowicach 

Termomodernizacja - przyłącz gazu wraz z wymianą 

źródła ogrzewania  i modernizacją kuchni 
644 063,41 

Budowa oświetlenia kompleksu sportowego 5 166,67 

    Razem: 649 230,08 
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3. 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny                            

w Kórnicy 

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła 66 955,00 

    Razem: 66 955,00 

4. 

Zespół Szkolno-                             

Przedszkolny Nr 3                              

w Rogowie Op. 

Przyłącz gazu wraz z wykonaniem dokumentacji 

projektowej  
10 966,32 

    Razem: 10 966,32 

5. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa                

w Żywocicach 

Przyłącz gazu wraz z wykonaniem dokumentacji 

projektowej  
15 375,08 

    Razem: 15 375,08 

6. 

Przedszkole                                              

Publiczne Nr 1                                         

w Krapkowicach 

Zakup i montaż kuchni gazowej, okapów i przewodów 

wentylacyjnych 
28 303,63 

    Razem: 28 303,63 

7. 

Przedszkole Publiczne 

Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi                                         

w Krapkowicach 

Modernizacja głównej tablicy rozdzielczej 19 724,65 

Modernizacja wewnętrznych sieci kanałów technicznych  59 834,52 

Doposażenie łazienek dla dzieci niepełnosprawnych 24 988,05 

    Razem: 104 547,22 

8. 

Przedszkole                                              

Publiczne Nr 

8                                         

w Krapkowicach 

Remont zaplecza kuchennego na parterze budynku 

przedszkola 
20 705,70 

Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw wraz                            

z wykonaniem projektu 
40 997,29 

    Razem: 61 702,99 

9. 
Przedszkole Publiczne                                  

w Żywocicach 

Wymiana okien w budynku przedszkola 35 491,47 

Przyłącz gazu wraz z wykonaniem dokumentacji 

projektowej  
9 347,24 

    Razem: 44 838,71 

Ogółem inwestycje: 1 180 422,22 

 

Zdjęcie 26 Realizacja inwestycji w PP Żywocicach 

Wymienione okna w Przedszkolu Publicznym 

w Żywocicach  

 

 

 

 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 
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Zdjęcie 27 PP-8 Krapkowice 

Nowe urządzenia na placu zabaw  

przy Przedszkolu Publicznym Nr 8  

w Krapkowicach 

 

 

 

 

 
 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 

Zdjęcie 28 PP-1 Krapkowice 

Nowa kuchnia gazowa w Przedszkolu Publicznym  

Nr 1 w Krapkowicach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 

Zdjęcie 29 ZSP-4 Krapkowice 

Nowa kuchnia gazowa w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 
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Zdjęcie 30 ZSP-4 Krapkowice 

Piec konwekcyjny w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne UMiG 

Nowoczesna, ekologiczna kotłownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4  

w Krapkowicach  

Zdjęcie 31 ZSP-4 Krapkowice 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne UMiG 
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VIII. Usługi społeczne 

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: 

− 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 2021 podjęto, przy współpracy z Opolskim Urzędem Wojewódzkim stworzenie planu 

wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami oraz zmniejszenia zużycia paliw przez 

odbiorców w województwie opolskim w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 

i zakłóceń na rynku naftowym. Zgodnie ze zmianą ustawy o rezerwach strategicznych, 

opracowano, przy współpracy ze starostwem powiatowym w Krapkowicach, nowy wykaz 

potrzeb gminy Krapkowice w zakresie utworzenia rezerw strategicznych.  

Pracownicy wydziału Spraw Obywatelskich w roku 2021 podejmowali interwencje 

w następujących zdarzeniach: 

− wykrycie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zwanej pospolicie ptasią grypą 

w miejscowości Żużela – zabezpieczono teren poprzez oznakowanie stref 

zapowietrzenia i stref zagrożenia, wyznaczono strefy dezynfekcji, w których ulokowano 

odpowiednie maty do dezynfekcji kół pojazdów, 

− w związku z zanieczyszczeniem bliżej nieokreślonym barwnikiem rowu 

odprowadzającego deszczówkę przy ulicy Głębokiej podjęto poszukiwania źródła 

zanieczyszczenia. Barwnik okazał się nietoksyczną substancjom, o obojętnym ph 

niezagrażającą życiu i zdrowiu, 

− z uwagi na nawałnicę jaka nawiedziła Krapkowice w roku 2021, podejmowano 

działania przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w celu 

usunięcia powstałych zniszczeń, 

− na polecenie Wojewody Opolskiego oznakowano teren zagrożenia i zapowietrzenia 

zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krapkowickiego. 

Doposażono pracowników zarządzania kryzysowego w następujący sprzęt: 
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− zakupiono radiotelefony, zgodnie z przydzieloną gminie Krapkowice częstotliwością 

radiową przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, 

− zakupiono kamizelki odblaskowe, latarki czołowe i latarki ręczne do pracy w godzinach 

nocnych, 

− zakupiono spodniobuty, kalosze do pracy w terenie podmokłym, 

− zakupiono lampy błyskowe na samochód. 

 

Dodatkowo zakupiono łóżka polowe oraz śpiwory dla zespołu stałego dyżuru pełniącego 

obowiązki 24 godzin na dobę, uruchamianego w sytuacjach nadzwyczajnym zagrożeń.  

W ramach modernizacji wojewódzkiej łączności radiowej, wymieniono radio analogowe na 

analogowo-cyfrowe pozyskane z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Jak co roku przeprowadzono przegląd klap za zasuw przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Odry. 

   

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Przeciwdziałanie i umiejętność radzenia sobie ze zjawiskiem POWODZI to kluczowe kwestie 

z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa życia. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za 

identyfikację ryzyka powodziowego, a także dobór metod aby nim zarządzać.  

Nie istnieje skuteczna metoda uniknięcia powodzi, ale można ograniczyć skutki przez nią 

wywołane. Podejmowanie działań mających na celu zmniejszanie strat powodziowych należy 

przede wszystkim do kompetencji organów administracji państwowej. W tym celu na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2233 ze zmianami), oraz statutu nadanego w ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506). powołano do istnienia Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi. Wody Polskie są 

państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) w skład której wchodzą następujące 

jednostki organizacyjne: 

− Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie; 

− Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, 

Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, 

Warszawie i Wrocławiu (a w szczególności RZGW w Gliwicach ul. H. Sienkiewicza 2; 

44-100 Gliwice); 

− 50 Zarządów Zlewni (a w szczególności Zarząd Zlewni w Opolu ul. Odrowążów 2, 45-

089 Opole); 

− 330 nadzorów wodnych (a w szczególności Nadzór Wodny w Krapkowicach ul. 

Drzymały 8, 47-300 Krapkowice, Nadzór Wodny w Opolu ul. Kochanowskiego 945-

094 Opole, Nadzór Wodny w Prudniku, Ratusz ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik). 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień 

Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. –  

tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała 

spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-

2020. 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony 

jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód 

publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, 

wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Do priorytetowych zadań 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego, w zakresie ochrony przed powodzią, jest prowadzenie 
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monitoringu stanu realizacji działań w ramach Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym 

(PZRP) pozwalającego na ocenę osiągnięcia przyjętych celów zarządzania ryzykiem 

powodziowym w wyznaczonym terminie oraz pozwalającego na wskazanie ewentualnych 

przyczyn opóźnienia w realizacji działań i tym samym zidentyfikowanie ryzyka nieosiągnięcia 

celów i zaplanowanie działań zaradczych. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) 

dla obszarów dorzeczy Odry został przyjęty przez Radę Ministrów w formie rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938). Obecnie 

od roku 2020 trwają prace aktualizacyjne dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły i Pregoły. 

Zgodnie z dotychczasowym PZRP poszczególne działania zostały podzielone na działania 

o charakterze: 

− strategicznych (technicznych i nietechnicznych) o najwyższym priorytecie, 

rekomendowane do realizacji w latach 2016 – 2021; 

− buforowych, o niższym priorytecie, rekomendowane są do wdrożenia po wdrożeniu 

działań strategicznych lub w razie braku możliwości wdrożenia działania 

strategicznego, których realizacja może rozpocząć się jeszcze w I cyklu planistycznym 

po spełnieniu tych warunków 

Wody Polskie RZGW Gliwice 6 lipca 2021 r. rozpoczęły modernizację krapkowickiej śluzy  

w ramach programu „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz  

z przebudową awanportów” na łączną kwotę ok. 209 mln zł. Zakres inwestycji obejmuje 

budowę nowej komory śluzy o parametrach użytkowych 190 m długości i 12 m szerokości. 

W ramach prac przebudowana zostanie istniejąca komora pociągowa, dzięki czemu 

zapewnione zostaną ciągłość i bezpieczeństwo żeglugi na drodze wodnej. . Po zakończeniu 

budowy szlak wodny z III klasy zostanie podniesiony do V klasy żeglowności. Ponadto 

kompleksową modernizację przejdą obiekty towarzyszące oraz infrastruktura na śluzie 

Krapkowice. Powstanie również nowa sterownia główna. Inwestycja jest dofinansowana 

z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prace nad nim 

zakończą się w 2023 roku. 

Zdjęcie 32 Główna zapora zbiornika Racibórz Dolny wraz z widocznymi obwałowaniami 

 
Źródło: www.raciborz.com.pl (fot.UM Racibórz, Wody Polskie) 

http://www.raciborz.com.pl/
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Jednym z najważniejszych obiektów budowlanych przeciwpowodziowych stanowi suchy 

zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. Śląskie. Jego powierzchnia 

stanowi ok. 26,3 km2. Długość zapór wynosi 22,4 km, a ich wysokość dochodzi do 11 metrów 

(woda maksymalnie ma sięgać 9 m). Jest gotowy przyjąć 185 mln m3. Obiekt będzie redukował 

fale powodziowe katastrofalnych wezbrań na rzece Odrze, obejmując oddziaływaniem 

bezpośrednim i pośrednim obszar około 600 km2. Jest to piąty pod względem wielkości 

zbiornik retencyjny w Polsce, wyprzedził nawet zbiornik Goczałkowicki. Posiada 

o kilkadziesiąt metrów sześciennych większą rezerwę powodziową niż cztery zbiorniki 

znajdujące się na Nysie Kłodzkiej na wysokości Nysy (Kozielno, Topola, Otmuchów i Nysa). 

Najważniejsze dla nas jako mieszkańców gminy Krapkowice jest fakt iż zbiornik 

współpracujący z pobliskim polderem Buków, może piętrzyć wodę i „ścięcia” fali 

powodziowej o wielkości chociażby pamiętnej powodzi z 1997 roku. O czym mogliśmy się 

przekonać na własne oczy 14 października 2020 roku o godz. 1600 uruchomiono po raz 

pierwszy spiętrzanie wody w zbiorniku. Odpływ wody ze zbiornika wynosił wówczas tylko 

600m3/s. Dzięki temu prognozowana fala powodziowa, która miała dochodzić do 6,43 m, 

wyniosła maksymalnie 5,55 m, a więc o ok. 0.9, m mniej niż przypuszczano, co skutecznie 

przełożyło się na bezpieczeństwo Miasta Krapkowice. 

Dnia 1.07.2021 r. przez Wody Polskie w Gliwicach, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych 

w Katowicach oraz Kopalni Piasku Kotlarnia S.A. podpisany został list intencyjny w sprawie 

budowy zbiornika Kotlarnia na terenie gminy Bierawa. Obiekt powstanie na rzece Bierawka  

i będzie zasilany jej wodami. Zostanie utworzony w miejscu dawnego wyrobiska piasku. Obiekt 

liczyć będzie 900 ha, a jego pojemność wyniesie ok. 40 mln m3. Przewiduje się, że możliwe 

będzie utrzymanie na nim 24 mln m3 rezerwy powodziowej. Dokładniejsze parametry zbiornika 

będą jednak znane dopiero na etapie przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji – 

studium wykonalności. Także wtedy wskazana zostanie miarodajna jej wartość. Obecnie koszt 

projektu przewidywany jest na ok. 130 mln zł. Inwestycja została uwzględniona 

w dokumentach strategicznych, takich jak Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy oraz Plany 

Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Zbiornik Kotlarnia będzie kolejnym zbiornikiem 

przeciwpowodziowym mającym pośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa gminy 

Krapkowice. 

Tabela 36 Zbiorniki wodne 

Nazwa zbiornika Rzeka Rok uruchomienia Pojemność całkowita [mln m3 

Dzierżno Duże Kłodnica 1964 94 

Pławniowice Potok Toszeckiego 1976 29,2 

Rybnik Ruda 1973 23,4 

Dzierżno Małe Drama 1938 12,6 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Kolejnym ważnym elementem zagrożenia powodziowego jest rzeka Osobłoga, która nie 

doczekała się do dnia dzisiejszego zadania buforowego polegającego na „budowie zbiornika 

suchego przeciwpowodziowego Racławice Śląskie na rzece Osobłodze” o powierzchni zalewu 

przy NPP: 94 ha, pojemność zbiornika 1 - 5 mln m3, rzędna NPP 195 m n.p.m., zapora czołowa 

o dł. 0,55 km i szerokości 8 m, nachylenie skarp 1:2,5, max wysokość 11 m, wykonanie zapór 

bocznych o łącznej dł. 6,2 km. Inwestor Wojewódzki ZMiUW w Opolu. Przewidywana wartość 

inwestycji to 35 000 000 zł.  

Konsekwencją braku zbiornika w Racławicach Śląskich był gwałtowny wzrost wody na 

Osobłodze, co w październiku 2020 roku doprowadziło do podtopień kilku domostw 

w sołectwie Żywocice. Mamy nadzieję, że plan budowy w/w zbiornika zostanie zrealizowany.  
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Zestawienie sił i środków 

W celu umożliwienia sprawnej koordynacji działań służb ratowniczych na terenie miasta  

i gminy zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

− doposażono w niezbędny sprzęt magazyn przeciwpowodziowy. Obowiązek utrzymania 

gminnych magazynów przeciwpowodziowych został nałożony na gminy, jako  

zadanie własne, ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej  

(t. j. Dz.U. 2017 poz. 1897). 

− dodatkowo jednostki OSP Żywocice i OSP Żużela wyposażone zostały w łodzie 

płaskodenne aluminiowe wraz z osprzętem, silnikiem i przyczepą, a OSP Pietna  

w ponton z osprzętem, silnikiem zaburtowym i przyczepą. Łodzie i ponton w znaczący 

sposób usprawnią działania podejmowane w czasie powodzi tj. ewakuacji osób 

starszych, chorych, niepełnosprawnych z zalanych domów, dostarczenie żywności, 

wody, leków na tereny zalane. 

Zagrożenie Powodziowe 

Na terenie gminy Krapkowice na rzece Odra znajdują się dwa stopnie wodne /śluzy/ które 

zlokalizowane są w następujących miejscowościach:  

− Krapkowice.  

− Rogów Opolski.  

Wyżej wymienione obiekty posiadają ważne znaczenie dla prowadzenia żeglugi śródlądowej 

na rzece Odra. Powódź może stanowić poważne zagrożenie dla tych obiektów 

hydrotechnicznych poprzez wolno dryfujące przedmioty.  

Największe zagrożenie powodziowe występuje na obszarach:  

− Krapkowice ulice Rodzinna, Sądowa ,Kozielska oraz ulice do niej przyległe, dzielnica 

„Dolny Otmęt” - ulice Ks. Koziołka, Wiejska, Chrobrego.  

− Pietna - Plac Stawowy  

− Rogów Opolski – teren „Skały” i ul. Kościuszki, 

− Steblów ul. Wiejska, Łąkowa  

− Żużela-Bąków (cały)- ul. Osiedlowa  

− Żywocice - ul. Kozielska, Krapkowicka.  

Wykaz obiektów zagrożonych zalaniem:  

1) budynki użyteczności publicznej:  

− - Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 wraz z pomieszczeniami 

Powiatowego Urzędu Pracy, ZUS-u oraz  Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna przy ulicy Ks. Koziołka 30,  

2) budynki produkcyjne i magazynowe (pompownie, oczyszczalnie, magazyny  

z substancjami niebezpiecznymi):  

− Stacja Paliw Pieprzyk w Krapkowicach (dawniej stacja STW) ul. Ks. Koziołka,  

− Stacja Paliw Schell w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka,  

− Stacja Paliw Lotos koło Żywocic DK 45, 

− Strefa przemysłowa w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1,  

− Śluzy wodne w miejscowościach:, Krapkowice, Rogów Opolski. 

Tabela 37 Zagrożenia powodziowe dla miejscowości:  

Lp. Rzeka, zbiornik Powierzchnia zalewowa w ha Zagrożone miejscowości 

1 Odra 100 Krapkowice 

2 Odra 250 Krapkowice - Otmęt 

3 Odra 200 Dąbrówka Górna 

4 Odra 80 Gwoździce 

5 Odra 120 Rogów Opolski 
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6 Odra 250 Żużela 

7 Odra/Osobłoga 150 Żywocice 

8 Osobłoga 80 Steblów 

9 Osobłoga 150 Pietna 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Sytuacja w gminie Krapkowice 

Gmina Krapkowice jest członkiem Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej i wraz  

z pozostałymi 22 samorządami oraz 3 Komendami Państwowej Staży Pożarnej (Wojewódzkiej  

i Powiatowych) podpisała porozumienie „Solidarni w obliczu zagrożeń”. Porozumienie określa 

wzajemną współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Aglomeracji 

Opolskiej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych  

i cywilizacyjnych, które swym zasięgiem wykraczają poza teren jednego z Partnerów lub 

przewyższają jego możliwości do samodzielnego prowadzenia działań. Do podstawowych 

założeń porozumienia należą: 

− solidarna pomoc wszystkich Partnerów w sytuacji wystąpienia zagrożenia, 

− poprawa systemu zarządzania sytuacją podczas zdarzeń ekstremalnych, 

− udoskonalenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności, 

− poprawa wyposażenia w zasoby materiałowe i sprzętowe Partnerów na wypadek 

zdarzeń ekstremalnych, 

− poprawa infrastruktury wykorzystywanej podczas zdarzeń nadzwyczajnych, 

− poprawa wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowej, 

− zintensyfikowanie edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego zachowania się na 

wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. 

Powiat krapkowicki posiada 47,93 km obwałowań, wszystkie stare przedwojenne, wymagające 

modernizacji, w tym gminę Krapkowice chroni 17,11 km, wałów lewostronnych budowanych 

przed 1939 rokiem (w stosunkowo dobrym stanie technicznym) oraz 2,21 km wałów 

chroniących Otmęt (wały stare, niskie). Cała infrastruktura przeciwpowodziowa  

na terenie gminy Krapkowice, a więc wały i budowle (przepusty wałowe, zasuwy itp.),  

są budowane przed 1939 rokiem, natomiast po powodzi 1997 roku nie wykonano na terenie 

gminy żadnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo, a jedynie w krótkim czasie 

usunięto szkody. Wały oraz przepusty wraz z klapami są na bieżąco konserwowane 

a występujące awarie usuwane. 

Podsumowując powyższe i obserwując ostatnie anomalie pogodowe oraz analizując dane 

historyczne można jedynie rozważać: nie to, czy wystąpi na terenie gminy Krapkowice 

ponowne zagrożenie powodziowe, ale kiedy ono wystąpi, jaki będzie miało przebieg i zasięg. 

Ważną kwestią pozostaje rzeka Osobłoga. Gwałtowny przyrost wód powoduje wyjście rzeki 

z koryta. Od kilku lat zaobserwować możemy wzrost intensywności i siły nawałnic, 

gwałtownych opadów powodujących lokalne podtopienia w miejscach dotychczas wolnych od 

powodzi. Nawałnice mogą wystąpić praktycznie na terenie całej gminy, powodując duże 

zniszczenia, a w szczególności na trenach o małej chłonności wody (tereny bezleśne, doliny, 

tereny zurbanizowane w szczególności tereny o słabej drożności kanalizacji burzowej. Już od 

kilku lat podejmujemy wysiłki w celu zminimalizowania skutków nowego rodzaju podtopień. 

Od kilku lat jednostki OSP są wyposażane w pompy zanurzeniowe elektryczne do szybszego  

i sprawniejszego wypompowywania zalanych pomieszczeń. Również zakup wydajnych 

agregatów prądotwórczych zasilających pompy przyspiesza pracę strażaków.  

Powodzie należą do naturalnych zjawisk, którym nie sposób zapobiec. Niemniej jednak 

niektóre działania człowieka i zmiany klimatyczne przyczyniają się do zwiększenia 

prawdopodobieństwa występowania powodzi i zaostrzenia ich negatywnych skutków. Plany 
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zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z mapami dla obszarów dorzeczy są dostępne na 

stronie www.powodz.gov.pl oraz www.isok.gov.pl. 

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, klęską żywiołową lub innym 

zagrożeniem poprzez: 

1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego zagrożenia, 

2. zapewnienie sił i środków do zwalczania tych zagrożeń, 

3. prowadzenia działań ratowniczych. 

Na terenie gminy Krapkowice działa 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: dwie 

jednostki należące do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) Kórnica i Rogów 

Opolski oraz sześć jednostek pozostałych Dąbrówka Górna, Pietna, Steblów, Ściborowice, 

Żużela i Żywocice. 

Stan osobowy członków OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 

na dzień 1 kwietnia 2021 r. wynosi 179 druhów. 

Wykres 13 Stan osobowy członków OSP 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

W Jednostkach Operacyjno-Technicznych (JOT) powołanych w ramach poszczególnych 

jednostek OSP do dyspozycji pozostaje 179 strażaków – ratowników (stan na 31.03.2022 r.), 

którzy spełniają następujące wymogi: wiek 18 – 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie 

lub ważność badań lekarskich została przedłużona na podstawie ustawy o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
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COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw oraz posiadają przeszkolenie pożarnicze i ubezpieczenie. Ze względu 

na panującą pandemię koronawirusa wiele kursów i szkoleń było często przesuwane w czasie 

lub ich przeprowadzenie było obarczone dodatkowymi obostrzeniami. Dlatego też Zarząd 

Oddziału M-G ZOSP RP postanowił przełożyć zawody sportowo-pożarnicze, cieszące się 

dużym zainteresowaniem wśród strażaków z roku 2021 na rok 2022. W jednostkach OSP stan 

wyszkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) jest następujący: 

OSP 
Wyszkolonych 

ratowników KPP 

Dąbrówka Górna 7 

Kórnica  11 

Pietna  3 

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 ubiegłym 

roku to wymiana bramy wjazdowej w OSP Ściborowice, wymiana źródła ogrzewania  

z węglowego na gazowy w OSP Steblów, dokończenie remontu remizy w OSP Steblów. Zakup 

nowszego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Rogów Opolski.  

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. Jednakże gmina Krapkowice pozyskała środki na 

wykonanie projektów i budowę nowych remiz dla tych jednostek. Obecnie podpisano umowę  

z wykonawcą budowy nowej siedziby dla OSP Dąbrówka Górna. 

W zakresie gospodarki samochodowej zwraca uwagę wiek samochodów ratowniczych powyżej 

30 lat: GLBA 1/8 OSP Steblów oraz GLBA 0,5/8 OSP Ściborowice. 

Mimo panującej pandemii, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach 

przeprowadziła inspekcje w jednostkach OSP gminy Krapkowice. Poniżej przedstawiamy 

wyniki kontroli (dane pochodzą z informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu za 2021): 

 

OSP Kórnica 

Jedna z najlepszych jednostek w powiecie, bardzo dobrze wyposażona w pojazdy, sprzęt 

pożarniczy oraz uzbrojenie osobiste. Posiada dwa budynki remiz umiejscowione na dwóch 

końcach miejscowości. Budynki są bardzo dobrze przygotowane, dzięki czemu strażacy  

z dwóch części wsi mogą szybciej podjąć działania. Jednostka posiada dobrze wyposażony 

samochód ratowniczo-gaśniczy tzw. pierwszego rzutu. Posiada samochód stricte ratownictwa 

technicznego, a także ciężki gaśniczy. Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych 
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działań gaśniczych, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego oraz działań 

poszukiwawczo-ratowniczych. Jednostka posiada dużą ilość strażaków uprawnionych do 

działań ratowniczych, posiadających dobre przeszkolenie pożarnicze. Zwraca uwagę duża ilość 

ratowników uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy. W zakresie ratownictwa 

medycznego jednostka osiągnęła najwyższy przewidziany dla OSP poziom AB. OSP Kórnica 

została ujęta w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa technicznego oraz 

działań poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie podstawowym. 

 

OSP Rogów Opolski 

Druga jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego to również czołowa 

jednostka powiatu. Posiada dobrze wyposażony średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz 

dwa samochody uzupełniające ten samochód tj. ciężki samochód gaśniczy (wymieniony 

w ubiegłym roku na nowszy) i lekki samochód ratownictwa technicznego. Jest przygotowana 

do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa medycznego, ratownictwa 

technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych. Charakteryzuje ją duża ilość 

uprawnionych do działań i dobrze przeszkolonych strażaków oraz dobre wyposażenie w sprzęt 

pożarniczy oraz ochrony osobistej. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do 

udzielania kwalifikowanej pomocy. W związku z umiejscowieniem blisko Odry należy 

rozważyć doposażenie jednostki w ponton. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka 

osiągnęła poziom A. OSP Rogów Opolski została ujęta w sieci jednostek realizujących zadania 

z zakresu ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie 

podstawowym. 

 

OSP Dąbrówka Górna: 

Jednostka przygotowana głównie do działań pomocniczych podczas działań gaśniczych oraz 

usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jednostka posiada dużą ilość dobrze przeszkolonych 

strażaków. Mała remiza jest zagospodarowywana przez druhów w sposób robiący duże 

wrażenie. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do udzielania kwalifikowanej 

pomocy W zakresie ewentualnego rozwoju jednostki należałoby w pierwszej kolejności 

rozważyć rozbudowę remizy tak aby mogła ona zmieścić samochód ze zbiornikiem wody. 

 

OSP Pietna: 

Jednostka posiadająca lekki samochód gaśniczy oraz ponton. Wyposażenie jednostki pozwala 

na pomoc jednostkom systemowym w prowadzeniu działań gaśniczych oraz do usuwania 

skutków klęsk żywiołowych. Największe problemy to mała ilość strażaków z uprawnieniami 

dowódcy OSP. 

 

OSP Steblów: 

Jednostka dobrze wyposażona, posiadająca dużą ilość przeszkolonych ludzi. Zwraca uwagę 

duża ilość ratowników uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy Przygotowana do 

prowadzenia działań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych oraz rozpoczęcia działań 

gaśniczych. W zakresie rozwoju jednostki należałoby rozważyć sprowadzenie do jednostki 

średniego samochodu pożarniczego z większym zbiornikiem wodnym. 

 

OSP Ściborowice: 

Jednostka posiadająca lekki samochód gaśniczy. Wyposażenie jednostki pozwala na pomoc 

jednostkom systemowym w prowadzeniu działań gaśniczych, udzielania kwalifikowanej 

pierwszej pomocy oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Największe problemy to 

niski stan osobowy jednostki. 
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OSP Żużela: 

Jednostka posiadająca dwa samochody ratownicze: średni i lekki. Jednostka posiada dużą liczbę 

strażaków uprawnionych do działań. Wyposażona w nowe urządzenia hydrauliczne. 

Przygotowana do samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa technicznego, udzielania 

kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

 

OSP Żywocice: 

Jednostka podobnie, przygotowana do działań pomocniczych oraz usuwania skutków klęsk 

żywiołowych. Jednostka mieści się w stosunkowo małej remizie, gdzie istnieje problem  

z rozmieszczeniem sprzętu pożarniczego. Posiada dużą ilość strażaków. Posiada lekki 

samochód, łódź płaskodenną oraz ponton. 

Działalność operacyjna OSP 

Tabela 38 Zestawienie wyjazdów poszczególnych jednostek gminy Krapkowice: 

Jednostki OSP Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem 

Kórnica 9 4 1 14 

Rogów Opolski 6 38 3 47 

Dąbrówka Górna 2 14 0 16 

Pietna 0 2 0 2 

Steblów 6 3 0 9 

Ściborowice 0 1 0 1 

Żużela 8 10 0 18 

Żywocice 3 4 0 7 

Razem 34 76 4 114 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

W 2020 roku łącznie strażacy wyjeżdżali do działań 121 razy. Rok 2021 można uznać za 

bezpieczniejszy ponieważ ogólna liczba wyjazdów straży pożarnych zmalała o 7 wyjazdy. 

Niektóre wybrane zdarzenia w 2021 roku 

20.08.2021 r. Zadysponowano 6 zastępów OSP i PSP do pożaru domu wielorodzinnego  

w miejscowości Krapkowice. Uległo zniszczeniu: dach, poddasze budynku drzwi i okna. 

Przypuszczalne straty: 100 tys. zł. Brak osób poszkodowanych. 

09.06.2021 r. Zadysponowano jednostki OSP i PSP w sile 7 zastępów do wycieku gazu 

w Krapkowicach przy ul. Opolskiej. Ewakuowano 17 osób, ustalono strefę bezpieczną na czas 

usuwania awarii. Brak osób poszkodowanych.   

27.07.2021 r. Zadysponowano 5 zastępów OSP i PSP do wycieku gazu z instalacji dystrybucji 

LPG na stacji SHELL Krapkowice na ul. Ks. Koziołka. Brak osób poszkodowanych.  

Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt. 

W roku ubiegłym gmina Krapkowice wymieniła wysłużony ciężki samochód ratowniczo-

gaśniczy marki Jelcz na nowszy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy również marki Jelcz 

będący na wyposażeniu OSP Rogów Opolski. Tym samym jednostki OSP dysponują 13 

samochodami ratowniczo-gaśniczymi w tym 1 samochodem ratownictwa technicznego. 
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Zdjęcie 33 Samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Rogów Opolski 

Źródło: zasoby własne UMiG 

W 2021 roku gmina Krapkowice uzyskała 800.000 zł dofinansowania ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę nowych budynków garażowych dla OSP Dąbrówka 

Górna i OSP Żywocice. 

Dzięki zakupom inwestycyjnym i wydatkom bieżącym dodatnie poprawiono stan lokali  

i wyposażenia jednostek OSP. Inwestowanie w sprzęt jednostek odbywało się przy 

współfinansowaniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 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 inwestycje: w wymianę źródła ogrzewania w OSP Steblów wraz 

z dokończeniem remontu tej jednostki, zamontowaniem nowej bramy garażowej w OSP 

Ściborowice, montażem w budynkach jednostki OSP Kórnica pomp ciepła oraz wykonanie 

projektów budowy nowych remiz dla OSP Dąbrówka Górna i OSP Żywocice.  

Analizując powyższe dane dotyczące stanu naszych jednostek OSP można stwierdzić, że  

w roku 2021 mimo panującej pandemii nastąpiła poprawa stanu wyposażenia sprzętowo -

technicznego oraz bazy lokalowej. Należy tu wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu samych 

strażaków OSP w pozyskiwaniu różnych dotacji, środków finansowych i sponsorów. Bez ich 

determinacji w zdobywaniu dodatkowych pieniędzy nie moglibyśmy mówić 

o unowocześnianiu i modernizacji jednostek OSP. Również remonty samych remiz są w dużej 

mierze wykonywane społecznie przez strażaków, którzy czują się związani ze swoją jednostką 

i dbają o nią jak o własny dom, niejednokrotnie kosztem swoich rodzin, swoich domostw 
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i swojego wolnego czasu. Jest niewiele organizacji w naszej gminie, które potrafią nieść pomoc 

na wieku płaszczyznach i chcą tą pomoc bez interesownie udzielać nie licząc na zapłatę. Nie 

chodzi tylko o gaszenie pożarów lub też zwalczania klęsk żywiołowych ale o niesienie pomocy 

chociażby przy walce z Covidem, pomoc przy dowozach na szczepienia, organizacja punktów 

szczepień, dostarczanie żywności, zakupów do osób na kwarantannie, współpraca i organizacja 

konwoju jako zbiórki publicznej na chore dzieci. W tym roku strażacy zaangażowali się 

również w zbiórkę darów dla uchodźców, transport tych darów, zapewnienie noclegu dla 

uchodźców. Tak można wymieniać i wymieniać, dlatego środki pieniężne przeznaczane na 

funkcjonowanie jednostek OSP nigdy nie są środkami zmarnowanymi lecz wpływającymi na 

polepszenie naszego wspólnego bezpieczeństwa.  

25 września 2021 roku odbył się zjazd delegatów Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP 

RP w Krapkowicach, na którym wybrano nowy skład zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku OSP RP w Krapkowicach na kolejną sześcioletnią kadencję. Prezesem oddziału 

pozostał Andrzej Kasiura, natomiast I wiceprezesem wybrany został Arnold Joszko. 

20 listopada 2021 roku odbył się zjazd delegatów Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Krapkowicach, na którym również wybierano skład nowego zarządu Oddziału Powiatowego 

Związku OSP RP w Krapkowicach. Andrzej Kasiura wybrany został na I wiceprezesa zarządu, 

natomiast Arnold Joszko odjął funkcję sekretarza zarządu. 

Straż Miejska w Krapkowicach 

W 2021 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej pracowali na jednej zmianie od godziny 7.00 do 

godziny 15.00 ze względu na ograniczenia kadrowe –długoterminowa nieobecność w pracy. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r., strażnicy miejscy przeprowadzili 368 

interwencji, z czego: 307 interwencji podjęto na terenie Krapkowic, a 61 na terenie sołectw. 

W 302 przypadkach działania wynikały z zgłoszeń mieszkańców, a 66 to interwencje własne.  

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach nałożyli 21 mandatów kredytowo – karnych 

na łączną kwotę 2 320,00 zł.  

Zastosowano 24 razy środki oddziaływania wychowawczego z art.41 Kodeks Wykroczeń 

(pouczenia). 

Przeprowadzono czynności wyjaśniające w  9 sprawach w związku z popełnionymi na terenie 

gminy Krapkowice wykroczeniami.  

 

Z początkiem 2021 roku Straży Miejskiej w Krapkowicach przybyły dodatkowe obowiązki 

polegające na konwojowaniu dokumentów, przedmiotów wartościowych oraz wartości 

pieniężanach na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.  

Na zlecenie Urzędu Miasta Gminy w Krapkowicach  uczestniczono w dowozie osób na 

szczepienia przeciwko COVID-19.   

Problemy zgłaszane przez mieszkańców, których rozwiązanie nie leży w uprawnieniach straży 

miejskiej, przekazywano innym instytucjom do dalszej realizacji. 

 

Kontynuowano rozpoczęte w 2020 roku sprawdzanie posesji odnośnie niedopełniania 

obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie 

tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.   Większość mieszkańców gminy po 

przypomnieniu o obowiązku posiadania numeru posesji stosuje się do zaleceń i montuje je we 

wskazanym terminie.  

 

W ciągu okresu sprawozdawczego cyklicznie podejmowano następujące działania: 
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1. Kontrola miejsc wskazanych przez dzielnicowych, jako działania priorytetowe w okresie 

od 01.02.2021r. do 31.07.2021r. oraz od 01.08.2021 do 31.12.2021r. Działania te 

podejmowane są zgodnie z realizacją zapisów porozumienia z dnia 09.05.2017 roku 

o współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach.  

2. Podejmowano interwencje własne oraz zgłaszane przez mieszkańców dotyczących różnych 

problemów. 

3. Na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Oświaty i Kultury ustalano 

miejsca pobytu osób pod wskazanym adresem zamieszkania oraz czy realizują obowiązek 

nauki w roku szkolnym 2021/2022., udzielając pisemnych odpowiedzi.  

4. Kontrolowano miejsca przebywania osób bezdomnych. W razie potrzeby udzielali 

stosownej do okoliczności pomocy oraz informowali odpowiednie instytucje o zaistniałych 

sytuacjach. Zwracano uwagę na osoby bezdomne potrzebujące pomocy, uzgodniono 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krapkowicach współpracę w tym zakresie. 

5. Podejmowano działania wobec kierowców parkujących swoje pojazdy niezgodnie 

z przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Dostarczano do Komendy Powiatowej 

Policji w Krapkowicach karty PRD -5, informacje dotyczące kierowców, którzy zostali 

ukarani grzywną za wykroczenia drogowe.  

6. Powiadamiano weterynarza odpowiedzialnego za odbiór bezpańskich, rannych lub 

martwych zwierząt. 

7. Reagowano na wykroczenia polegające na spalaniu odpadów zarówno w piecach, jak  

i ogniskach. W trakcie kontroli posesji sporządzano protokół z kontroli, w którym 

odnotowano faktyczny stan stwierdzony podczas kontroli.  

8. W okresie od 01-10 września 2021r., funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach 

brali udział w akcji organizowanej przez policję „Bezpieczna droga do szkoły” 

zabezpieczając przejścia dla pieszych w rejonie ul. 3 Maja  przy parafii Rzymskokatolickiej 

pw. Ducha Świętego oraz w rejonie sklepu Biedronka. 

9. Wspólnie z wydziałem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska przeprowadzono  

kontrolę dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Działania te prowadzono na terenie sołectw: 

Gwoździce, Żużela i Steblów. 

10. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej  w Krapkowicach z 25 

czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie 

Gminy Krapkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020r. poz.1880) w okresie od  05-31 

marca 2021r. oraz od 01-30 października 2021r. strażnicy miejscy przeprowadzali kontrole 

deratyzacyjne. Podczas kontroli  nie stwierdzono uchybień.   

11. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Opolskiego podjęto współpracę z Komendą 

Powiatową Policji w Krapkowicach odnośnie  kontroli osób przebywających w izolacji i na 

kwarantannie.  

 

Od września 2021 roku powrócono do wspólnych służb z dzielnicowymi Komendy Powiatowej 

Policji w Krapkowicach. Łączna ilość wspólnych służb z policją w 2021 roku  przedstawia 

Tabela V. W trakcie tych działań między innymi uczestniczono w spotkaniu w szkołach 

z uczniami klas pierwszych przekazując kamizelki odblaskowe  otrzymane z Urzędu Miasta 

i Gminy w Krapkowicach w ramach projektu „Bezpieczna droga do szkoły”. Spotkania odbyły 

się w następujących szkołach: 

− Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim –  przekazano 9 sztuk 

kamizelek odblaskowych, 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach – przekazano 19 sztuk kamizelek 

odblaskowych 
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− Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach – przekazano 33 sztuki kamizelek 

odblaskowych, 

− Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy – przekazano 17 sztuk kamizelek 

odblaskowych, 

− Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach – przekazano 52 sztuki kamizelek 

odblaskowych, 

− Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach  – przekazano 37 sztuk 

kamizelek odblaskowych. 

 

W dniu 01.11.2021r. zabezpieczano rejon wokół Cmentarza przy ul. Mickiewicza w związku 

z uroczystością Wszystkich Świętych. Działania polegały na kontroli odcinków drogi 

oznaczonej znakami „Zakaz zatrzymania” i „Zakaz postoju”,  przejść dla pieszych, przemarszu 

procesji z kościoła na cmentarz oraz ogólnego ładu i porządku publicznego w trakcie trwania 

uroczystości. 

W grudniu 2021, wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach 

brano udział w spotkaniu z uczniami klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 

w Krapkowicach. Rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa w okresie zbliżających się ferii 

zimowych. Rozdawano uczniom pakiety edukacyjne. 

 

Straż Miejska w Krapkowicach w 2021 roku udzielała pisemnych informacji lub podejmowała  

wspólne działania z:  

− Weterynarzem Janem Piskoniem w sprawach rannych lub martwych zwierząt oraz 

Andrzejem Skórą w sprawach  bezpańskich zwierząt, 

− Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

− Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach 

− Państwową Strażą Pożarną w Krapkowicach 

− Zarządem Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Tadeusza Kościuszki 

w Krapkowicach 

− Nadleśnictwo Proszków 

 

Monitoring miejski 

W dniu 14 kwietnia 2021r. do systemu monitoringu włączono 4 nowe punkty kamerowe 

zamontowane w następujących miejscach: 

− Skrzyżowanie ul. Kilińskiego, ul. Obuwników  (słup wolnostojący) 

− Skrzyżowanie ul. Kolejowa, ul. Obuwników (słup wolnostojący) 

− Plac Wiejski ul. Szkolna   Steblów  (słup wolnostojący) 

− Plac Wiejski ul. Szkolna  Steblów  (słup wolnostojący). 

W dniu 05.11.2021r. pomiędzy Gminą Krapkowice a firmą GSM-monit  SERWIS została 

podpisany aneks do umowy z dnia 28.11.2019r. odnośnie:  

− zakupu 1 licencji na 16 kamer do systemu monitoringu wizyjnego miasta Krapkowice 

− dostawy,  montaż i uruchomienie 9 nowych kamer IP. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Straż Miejska w Krapkowicach posiada 23 kamery, 

z perspektywą zwiększenia ich ilości  w 2022 roku. 

 

System Monitoringu został wyposażony w aplikację sczytywania numerów rejestracyjnych 

pojazdów z kamer zamontowanych na przyczółkach mostu północnego.  

Przeglądano Monitoring Wizyjny Miasta z uwagi na poprawność działania systemu oraz 

wykroczenia. Wszelkie uwagi dotyczące stwierdzenia nieprawidłowości zgłaszano do osób 

odpowiedzialnych za stwierdzone usterki w celu najszybszego ich wyeliminowania.  
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Podczas przeglądania nagrań ujawniono wykroczenia polegające na niestosowaniu się do znaku 

B-16 „Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 2,6 m” oraz niszczenia mienia. Ze względu 

na brak uprawnień do egzekwowania konsekwencji od sprawców wykroczeń, zabezpieczone 

nagranie wraz pismem przekazywano do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w celu 

dalszej realizacji. 

Na pisemne wnioski wpływające z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach oraz 

Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich dotyczące zabezpieczenia nagrań 

z monitoringu wizyjnego miasta, strażnicy miejscy zabezpieczali, a następnie zgrywali materiał 

z monitoringu. 

Dwukrotnie montowano kamerę foto pułapkę w związku z podrzucaniem śmieci w rejonie ulicy 

Kilińskiego (działki ogrodowe). 

Podsumowując działania Straży Miejskiej w Krapkowicach w 2021 roku należy zaznaczyć, że 

liczba podejmowanych interwencji do lat ubiegłych spada. Wpływ na to ma zmniejszony stan 

osobowy, jak również zwiększenie działań Straży Miejskiej w innych kierunkach, przede 

wszystkim działań związanych z epidemią SARS COV – 2 oraz monitoringu wizyjnego. 

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach 

Realizując zadania własne z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli gmina 

Krapkowice, jak co roku, przekazała dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach środki 

finansowe w wysokości 20.000,00 zł na dodatkowe patrole policji.  

Poprawiono również bezpieczeństwo mieszkańców, poprzez przekazanie kwoty 20 000,00 zł 

w formie dotacji celowej na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla 

Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. 

Według informacji udostępnionej przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach, na 

terenie gminy Krapkowice w 2021 roku dzielnicowi interweniowali 1 515 razy oraz 

wykonywali pozostałe obowiązki, które przedstawiamy poniżej. 

Tabela 39 Informacja dotycząca pracy policjantów z rewiru dzielnicowych w Krapkowicach  

Działania policjantów  z rewiru dzielnicowych Liczba 

Interwencje ogółem  

w tym: 

- w miejscach publicznych, 

- w domach, 

- w innych miejscach. 

1 515 

 

1 187 

302 

26 

Wykroczenia ogółem 

w tym w kategoriach szczególnie uciążliwych: 

- dot. porządku i spokoju publicznego, 

- dot. kradzieży, zniszczenie mienia, 

- dot. obyczajności publicznej, 

- dot. niszczenia urządzeń użytku publicznego, 

- dot. spożywania alkoholu w miejscu publicznym. 

817 

 

64 

65 

21 

44 

54 

Legitymowano osób 2 251 

Zatrzymano sprawców przestępstw na gorącym uczynku 16 

Zatrzymano osób poszukiwanych 24 

Przeprowadzono spotkań ze społeczeństwem 467 

Wykonano wywiadów i ustaleń dla sąsiadów, prokuratury i innych 11 776 
Źródło: opracowanie własne UMiG na podstawie danych KPP w Krapkowicach 
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Polityka społeczna 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

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. 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody 

nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji 

socjalnej. Od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.12.2021r.  dla osoby samotnie gospodarującej był 

nim dochód nie przekraczający kwoty 701,00 zł., natomiast dla osoby w rodzinie – kwoty 

528,00 zł. 

Zasiłek stały przysługuje: 

a) 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; 

b) 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 2021 z zasiłku stałego skorzystało 115 osób na łączną kwotę  625 140,00 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: 

a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

b) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

W roku 2021 z zasiłku okresowego  skorzystało 186 osób na łączną kwotę  410 389,00 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 także 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 2021 z zasiłku celowego skorzystało 329 osób na łączną kwotę 709 226,00  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 2021 z zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego skorzystały 2 osoby na łączną kwotę  2 180,00 zł. 
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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 2021 z zasiłku celowego specjalnego  

skorzystało  79 osób na łączną kwotę  48 079,00 zł. 

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 2021 z pomocy w formie schronienia  skorzystało 16 osób na łączną 

kwotę  98 622,00 zł. 

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, 

odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. 

Przyznawana pomoc jest 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 2012 r. (posiłki w ośrodku 

wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach).    

W roku 2021 z pomocy w formie posiłku: 

− zgodnie z programem  „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 184 osób na kwotę 

118 849,40 zł. 

− posiłek dla innych osób (DDP) skorzystało 198 osób na łączną kwotę 176 210,00 zł. 

Dodatkowym zadaniem które jest realizowane w ośrodku pomocy społecznej jest wypłacane 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki, którego wysokość ustala sąd. Wynagrodzenie to 

obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego 

łączną 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 2021 wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 2 osób 

na łączną kwotę  41 152,00 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 2021 sprawiono 3 pogrzeby na łączną kwotę 11 048,00 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 
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jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W roku 2021 

opłacono pobyt w domu pomocy społecznej  dla 60 osób na łączną kwotę 1 662 628,78 zł. 

 

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach udziela się świadczenia w formie 

pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

zatrudnia radcę prawnego, który udziela bezpłatnie porad prawnych. W 2021 roku z takiej 

formy wsparcia skorzystało 77 osób. 

 

Świadczenia Rodzinne 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach realizuje również zadania wspierające 

funkcjonowanie rodziny poprzez wypłatę: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, 

świadczeń rodzicielskich, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. 

W roku 2021 wypłacono: 

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w kwocie 932 544,00 zł,  

2. Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie: 1 515 346,00 zł,  

3. Świadczenie pielęgnacyjne w kwocie: 1 814 977,00  

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie: 13 640,00 zł,  

5. Świadczenie rodzicielskie w kwocie: 334 283,00 zł,  

6. Zasiłek dla opiekuna w kwocie: 19 220,00 zł, 

7. Świadczenie za życiem w kwocie: 16 000,00 zł,  

8. Fundusz alimentacyjny w kwocie: 497 852,00 zł,  

9. Świadczenie wychowawcze w kwocie 18 784 809,00 zł,  

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne (1-5): 762, 

Liczba rodzin pobierających zasiłek dla opiekuna (6): 3, 

Liczba rodzin pobierających świadczenia za życiem (7): 4, 

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego (8): 67, 

Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze (9): 2100. 

Ponadto opłacone zostały składki społeczne i zdrowotne dla osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 319 034,00 zł. 

W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach podjął następujące działania 

wobec dłużników alimentacyjnych: 

− 91 wezwań dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz 

sporządzenia oświadczenia majątkowego,  

− 79 zawiadomień o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

− 5 informacji o uchyleniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

− 46 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego wysłane 

 do organów właściwych dłużników,  

− 33 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego otrzymane 

 z organów właściwych wierzycieli,  

− 29 informacji do komornika sądowego mających wpływ na skuteczność prowadzonej 

egzekucji, zawartych w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym 

dłużnika alimentacyjnego,  

− 5 wezwania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako 

bezrobotny albo poszukujący pracy,  

− 15 informacji do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 

dłużnika alimentacyjnego,   
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− 11 zawiadomień o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

− 13 decyzji 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, 

− 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,  

− 12 wniosków do Centralnej Ewidencji Kierowców,  

− 12 wniosków do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo określone w art. 

209 kodeksu karnego,  

− 6 wniosków do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,  

− 73 wnioski do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,  

− 88 informacji do komornika sądowego o dokonanych wpłatach przez dłużników 

alimentacyjnych,  

Ponadto, w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. tut. OPS zgłosił kolejnych 17 dłużników 

alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej. Działania podejmowane wobec dłużników 

alimentacyjnych mają na celu zwiększenie ściągalności alimentów.  Kwota zwrotów od 

dłużników alimentacyjnych – 240 132,11 zł 

Usługi opiekuńcze 

Jedną z form pomocy  świadczoną na rzecz osób starszych, długotrwale chorych 

i niepełnosprawnych są usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.  

Pomoc wsparcia w zakresie usług opiekuńczych polega na świadczeniu obligatoryjnego 

zadania własnego gminy zgodnie z art.50 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane 

również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina ,a także wspólnie zamieszkujący 

małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Osoby korzystające z pomocy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej to przede wszystkim 

osoby samotne, ale także takie, które mają rodzinę, jednakże członkowie tych rodzin 

zamieszkują poza granicami kraju, wyjechali w celach zarobkowych do innych miast lub 

system pracy zarobkowej uniemożliwia sprawowanie odpowiedniej i należytej opieki. 

W tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach zatrudnia 16 opiekunek 

zatrudnionych na umowę o pracę oraz 2 opiekunki świadczące pomoc w ramach umowy 

zlecenie. 

Zakres usług opiekuńczych  obejmuje w szczególności zaspokajanie codziennych potrzeb, 

opiekę sanitarną, higieniczną, pielęgnację oraz utrzymywanie kontaktów z otoczeniem. 

Pomoc w wyżej opisanej formie umożliwia jak najdłuższe pozostanie osobie starszej, 

schorowanej w swoim najbliższym otoczeniu i pozwala również na oddalenie w czasie decyzji 

o skierowaniu do domu pomocy społecznej. 

Program Opieka 75+ 

W 2021 roku z usług opiekuńczych skorzystało 161 osób w tym 79 osób w ramach rządowego 

programu Opieka 75+, który tutejszy Ośrodek realizuje  od 2018 roku. 
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Z roku na rok zwiększa się liczba osób po 75 roku życia korzystających z usług opiekuńczych, 

co wynika z faktu, iż sytuacja demograficzna zarówno naszego miasta jak i całego kraju staje 

się coraz trudniejsza ze względu na starzenie się społeczeństwa. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Poza pomocą w zakresie usług opiekuńczych  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

świadczy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, które realizowane są głównie 

w zakresie rehabilitacji fizycznej oraz usprawniania zaburzonych funkcji organizmu zgodnie 

z zaleceniami lekarskimi. Usługi te również wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym i w tym celu zatrudnionych jest 3 fizjoterapeutów.  

Specjaliści mają do dyspozycji sprzęt tj. laser, lampę „Bioptron”, lampę „Solux”, piłki i wałki, 

przenośne maty, steper, oraz rotor służący do rehabilitacji rąk i nóg. 

W 2021 roku  pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych udzielono 41 osobom. 

 

W ramach pomocy osobom chorym i  niepełnosprawnym Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krapkowicach realizuje również świadczenie z zakresu zadań zleconych poprzez 

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W celu zapewnienia specjalistycznego wsparcia współpracujemy ze specjalistami z zakresu  

psychologii, logopedii, neurologopedii terapeutami zajęciowymi, oraz fizjoterapeutami 

posiadającymi kwalifikacje prowadzenia zajęć metodą Bobath i terapią ręki. Pomoc taką 

w 2021 roku uzyskało 10 dzieci i 7 osób dorosłych. 

Zadaniem pracowników Działu  Organizacji Usług  poza wyznaczonym zakresem było  

również uruchomienie innych form pomocy, które w czasie pandemii Covid -19 były 

dostosowane do zaistniałych potrzeb. Do takich działań należało mi.in. dokonywanie zakupów, 

realizacja recept oraz organizacja wizyt lekarskich dla osób nie objętych usługami 

opiekuńczymi a wymagającymi pomocy w czasie przebywania na kwarantannie. 

Pomoc społeczna w ramach usług opiekuńczych dociera również do osób wykluczonych 

społecznie z problemem alkoholowym nie akceptowanych w środowisku i żyjących 

w niegodnych warunkach. 

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy na stanowisku  opiekunki wymagane jest stałe podnoszenie 

kompetencji i kwalifikacji personelu świadczącego usługi w społeczności lokalnej , które 

pozwalają na uzupełnienie wiedzy i umiejętności. 

W roku 2021 pracownicy Działu Organizacji Usług zostali przeszkoleni z zakresu „Pierwsza 

Pomoc Przedmedyczna” oraz „Savoir Vivre wobec osób niepełnosprawnych”. Za 

pośrednictwem opiekunek ponownie wznowiono akcję „Koperta Życia”. Rozdano 23 kopert, 

które maja na celu szybką i skuteczną interwencję służb medycznych w sytuacji zagrożenia 

życia. 

Procesy związane z wydłużającym się czasem trwania życia, a co za tym idzie zmiany 

zachodzące w strukturze demograficznej naszego społeczeństwa stawiają przed pracownikami 

świadczącymi usługi opiekuńcze coraz to nowe wyzwania społeczne, dlatego też tutejszy Dział 

Organizacji Usług stanowi również punkt informacyjny dla osób, które oczekują pomocy 

z zakresu świadczeń nie realizowanych  przez Ośrodek Pomocy Społecznej, którego celem jest 

ułatwianie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielania pomocy w korzystaniu 
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z różnorodnych form rehabilitacji i leczenia. Jednocześnie umożliwianie społeczności lokalnej  

integracji, inicjowania i monitorowanie kontaktów rodzinnych. 

Dodatki Mieszkaniowe 

W 2021 roku z dodatków mieszkaniowych skorzystały 132 gospodarstwa domowe. Wypłacono 

1. 134 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 195826,67 zł. z tego na: 

                                                 kwota                             ilość 

lokale   gminne                          75 844,09                       422 

lokale   spółdzielcze                    52 785,93                       343   

lokale   wspólnot                       65 878,79                       357 

inne  lokale (np. TBS, pryw.)        1 317,86                         12 

Z kwoty ogólnej wypłacono 12 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2 477,85 zł. na lokale 

znajdujące się na terenach wiejskich (skorzystała 1 rodzina). 

Dodatek energetyczny (wprowadzony od 01.01.2014r. dla odbiorcy wrażliwego) – 

przysługuje tylko osobom korzystającym z dodatku mieszkaniowego.  

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. kwoty dodatku energetycznego wynosiły: 

gosp. 1-osobowe - 10,94 

   „2 do 4 osób - 15,19 

   „powyżej 5 os. – 18,23 

Od 1 maja 2021 r. stawki dod. energ. zostały zmienione i obecnie wynoszą: 

gosp. 1 - osobowe – 12,09 

gosp. od 2 – 4 osób – 16,79 

gosp. powyżej 5 os. – 20,15 

Z dodatków energetycznych skorzystały 34 rodziny. 

Wypłacono 249 dodatków energetycznych na kwotę 3 458,67 zł.  

Zarówno w dodatkach mieszkaniowych jak i dodatkach energetycznych występuje tak jak 

w poprzednich latach tendencja spadkowa. 

Karta Dużej Rodziny i Opolska Karta Rodziny i Seniora 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych realizuje również Kartę Dużej Rodziny. 

Karta ta ma zasięg ogólnopolski, lecz jest również wykorzystywana lokalnie w ramach danej 

gminy, w związku z powyższym mieszkańcy Gminy Krapkowice posiadają na nią dodatkowy 

dedykowany pakiet zniżek. Od  roku 2019 KDR przysługuje nie tylko rodzinom z 3 dzieci 

i więcej, ale także rodzicom którzy kiedykolwiek posiadali trójkę dzieci lub więcej, niezależnie 

od ich wieku oraz tego czy one nadal żyją. 

W 2021 roku zrealizowano 109 wniosków dot. Kart Dużej Rodziny 

Ponad to w gminie Krapkowice tak jak i w całym województwie opolskim jest realizowana 

Opolska Karta Rodziny i Seniora (dla rodzin z co najmniej 2 dzieci, dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym oraz dla osób powyżej 60 roku życia). 

Dodatkowo w naszej gminie karta dla seniorów 60+ jest wykorzystywana jako swego rodzaju 

karta seniora, dzięki której to seniorzy w naszej gminie mogą skorzystać ze specjalnie dla nich 

dedykowanego pakietu zniżek. 

Za pośrednictwem OPS Krapkowice: 

135 seniorów wyrobiło sobie OKRiS,  

1 rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym wyrobiła sobie OKRiS, 
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26 – rodzin z dwójką dzieci i więcej wyrobiło sobie OKRiS, 

12 – osób dokonało aktualizacji OKRiS, 

8 – rodzin wyrobiło sobie duplikaty OKRiS 

Dom Dziennego Pobytu „Fantazja” 

Dom Dziennego Pobytu „Fantazja” funkcjonuje jako ośrodek wsparcia dla osób starszych 

i działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. DDP jest placówką 

wspierającą ludzi starszych, nieaktywnych zawodowo, którzy ze względu na wiek, chorobę 

i niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspokajaniu ważnych potrzeb życiowych. 

Wszystkie działania prowadzone w DDP dostosowane są do bieżących potrzeb seniorów dążąc 

do utrzymania  dobrego stanu psychofizycznego i aktywnego włączenia w życie społeczne. 

Pobyt w ośrodku jest nieodpłatny. Seniorzy mogą uczestniczyć w zajęciach od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7.00-15.00.  

Działalność domu pobudza uczestników do aktywizacji w życiu społecznym, wykorzystuje ich 

wiedzę, doświadczenie i umiejętności do realizacji zamierzonych działań oraz do 

nawiązywania nowych więzi zarówno towarzyskich jak i przyjaźni. Natomiast regularna  

aktywność fizyczna u seniorów znacząco wpływa na zapobieganie spadkowi formy fizycznej 

i choroby. Osoby ćwiczące rzadziej zapadają na choroby układu krążenia, cukrzycę, chorobę 

naczyń, mają mniej dolegliwości bólowych, co sprzyja optymalnemu dobremu samopoczuciu, 

a także korzystnie wpływa na funkcje poznawcze oraz zapobiega negatywnym rezultatom 

związanym z siedzącym trybem życia.  

W 2021 roku Dom Dziennego Pobytu zapewnił wszystkim uczestnikom: 

− Rehabilitację ruchową: 

− Aqua Aerobic  

− Ćwiczenia przy muzyce 

− Ćwiczenia na piłkach gimnastycznych 

− Ćwiczenia na przyrządach 

− Ćwiczenia czynne w odciążeniu- UGUL 

− Ćwiczenia samowspomagane 

− Treningi na rowerze stacjonarnym 

− Treningi na bieżni 

− Masaż klasyczny kręgosłupa 

− Fotel masujący 

− Maty masujące 

− Kinesiotaping 

− Fizykoterapia: Sollux, Elektroterapia, Laser z sondą skanującą,  

− Zestaw do trakcji lędźwiowego i szyjnego odcinka kręgosłupa 

− Terapia zajęciowa grupowa (w celu utrzymania kondycji psychicznej i manualnej) 

− Organizacja uroczystości okolicznościowych 

− Udział w imprezach kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych 

 

Przegląd najważniejszych wydarzeń w 2021 roku: 

1. Zorganizowanie warsztatów dietetycznych z Weroniką Szumlak „Najzdrowsze diety 

świata” -sałatki na każdą porę dnia. Dieta śródziemnomorska. Udział wzięło 23 

seniorów DDP. 

2. Realizacja projektu „Senior bez uzależnień na drodze”. DDP wraz z Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający w Ośrodku 
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Pomocy Społecznej w Krapkowicach przygotował 3 dniowy projekt: 

09.06.2021r. 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w powiecie krapkowickim, przedstawienie zapisów 

prawnych dotyczące prowadzenia pojazdów po alkoholu, obalanie mitów dotyczących 

sposobów na szybsze wytrzeźwienie. Wpływ alkoholu na człowieka w zależności od 

zawartości promili we krwi. Senior na drodze, a zażywane leki związane z chorobami 

przewlekłymi i związkami psychoaktywnymi- Wykład: Agnieszka Gleń 

10.06.2021r. 

Refleks seniora czyli czas reakcji za kółkiem (symulator refleksu)- Dominik Grabowski 

WORD OPOLE. Symulacja zdarzenia drogowego- senior który potrafi pomóc KP PSP 

Krapkowice. 

11.06.2021r. 

„Sprawdź czy jesteś dobrym kierowcą”- SZKOŁA NAUKI JAZDY „PASJA” 

Warsztaty: Trening koncentracji seniora. 

W projekcie wzięli udział seniorzy z DDP „Krapkowice”, DDP „Jarzębina” 

 i „Stokrotka” w Zdzieszowicach, DDP „Nad Odrą” w Opolu oraz UTW Krapkowice. 

3. Wyjazd integracyjny do Moszczanki. Udział wzięło 12 seniorów DDP Krapkowice. 

4. Zorganizowanie zabawy w Ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym „Żwirek” 

 w Luboszycach k. Opola. Udział wzięli seniorzy z DDP w Krapkowicach, DDP 

„Jarzębina” i „Stokrotka” w Zdzieszowicach, DDP Malinka” w Opolu oraz DDP 

 w Kędzierzynie- Koźlu. 

5. Udział w wycieczce do Wrocławia zorganizowanej przez DDP w Zdzieszowicach. 

Zwiedzanie ogrodu botanicznego, ogrodu japońskiego oraz rejs statkiem. Udział wzięło 

9 seniorów DDP Krapkowice. 

6. Aktywizacja kulturalna seniorów- terapia zajęciowa w miejscu dziennych pobytów 

osób niesamodzielnych prowadzona w ramach projektu pn.: „Opolski senior-

zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

Aktywizacja kulturalna seniorów wykonana była przez aktorów: Andrzeja Skibę oraz 

Dariusza Różańskiego. Udział wzięło 25 seniorów; 

7. Udział w miesiącu Seniora w gminie Krapkowice; 

− Aqua Fitness- Pływalnia Delfin Krapkowice; 

− Wycieczka dla seniorów do Centrum Ochrony Bioróżnorodności- Zamek 

Moszna; 

− Wyjazd seniorów do teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu; 

− Warsztaty dietetyczne z Weroniką Szumlak; 

− Udział w prelekcji nt. segregacji śmieci „Kolor ma znaczenie”.  

8. Udział w letnich igrzyskach „Bez Barier” Turawa- pod honorowym patronatem  

Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. DDP reprezentowało 6 seniorów. 

9. Udział seniorów w darmowym kursie komputerowym  „Kultura w sieci”. Projekt 

„Partnerstwo na rzecz e-integracji” w makroregionie śląsko-opolskim jest realizowany 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, „Oś 

Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działanie 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

10. Udział w IV Wojewódzkiej Olimpiadzie Sportowej dla seniorów  w hali sportowej Stegu 

Arena Opole. DDP reprezentowało 6 osób. 

11.  Cykl wyjazdów do groty solnej w Kamieniu Śląskim. Udział wzięło 15 seniorów DDP 

Kr-ce.  

12.  Wyjazd do Opola na Turniej Senioralny w kręgle. Udział wzięło 10 seniorów DDP. 
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13.  Udział seniorów w  darmowej 5 dniowej wycieczce do Zakopanego organizowanej 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. 

14.  Zorganizowanie warsztatów dietetycznych z Weroniką Szumlak „Smaki jesieni”. 

Udział wzięło 20 seniorów DDP. 

15.  Udział w zabawie tanecznej pt. „Pożegnanie lata” w Żyrowej.  

16. Udział w projekcie pn. Nie-Sami-Dzielni II- rozwój usług społecznych oraz 

wspierających osoby niesamodzielne”. Seniorzy zostali włączeni w usługę teleopieki 

polegającej na sprawowaniu przez centrum teleopieki całodobowej  opieki dla 

użytkowników opasek telemedycznych.  

Dom Dziennego Pobytu „Fantazja” współpracuje z: 

− DDP „Jarzębina” i „Stokrotka” w Zdzieszowicach 

− DDP w Głubczycach 

− DDP nr 1,2,3,4,5 w Kędzierzynie-Koźlu 

− DDP „Nad Odrą” i „Malinka” w Opolu 

− Uniwersytetem III Wieku w Krapkowicach 

− DPS „Anna” w Krapkowicach 

− Stowarzyszeniem „Pasja” Krapkowice 

− Przedszkole Publiczne w Żywocicach 

− Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach 

− Centrum Senior Opole 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach  

Formy i efekty prowadzonej działalności 

Oferta usług Środowiskowego Domu Samopomocy z filią „Na Polnej” w Krapkowicach 

skierowana jest do odbiorców typu A, B i C. 

Oferta usług  typu A skierowana jest do osób chorujących psychicznie, zwłaszcza 

doświadczających zaburzeń psychotycznych (min. schizofrenia, zab.schizotopowe, 

schizoafektywne, urojenia). Korzystanie z oferty ŚDS jest  uzupełnieniem leczenia 

farmakologicznego, umożliwia zmniejszenie liczby i intensywność nawrotów choroby. Do 

realizacji celów terapeutycznych wykorzystuje się różnorodne formy zajęć, dostosowane do 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Istotnym elementem pracy rehabilitacyjnej 

z uczestnikiem, wspierającym skuteczność wszelkich oddziaływań jest współpraca z rodziną 

i środowiskiem lokalnym. 

ŚDS we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego oferują 

rodzinom kompleksowy system wsparcia.  

Uczestnicy, mimo trudności w codziennym funkcjonowaniu stają się bardziej aktywni, czują 

się pewniej w kontaktach z bliskimi, rozwijają swoje zainteresowania, odkrywają swoje mocne 

strony, są bardziej otwarci, zaradni. Korzystanie z oferty usług świadczonych przez ŚDS może 

w dłuższej perspektywie stać się punktem wyjścia do samodzielnego prowadzenia 

gospodarstwa domowego, podjęcia pracy. 

Oferta usług typu B wychodzi naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością  umysłową, 

które potrzebują wsparcia ukierunkowanego na terapię społeczną. Pozwala ona na 

funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, aktywne spędzanie czasu wolnego, rozwijanie swoich 

umiejętności 

i zwiększanie obszarów samodzielności. Oferta zajęć dostosowywana jest indywidualnie do 

każdego uczestnika, a formy pracy i metody pozwalają mu rozwijać się we własnym tempie, 

bez presji czasowej. Efektywne formy terapii ukierunkowane są na: integrację z otwartym 

środowiskiem, budowanie poczucia własnej wartości, zdobywanie wiedzy pomagającej im 

w codziennym funkcjonowaniu. 
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Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które korzystają z zajęć oferowanych przez ŚDS, 

mają możliwość aktywnego uczestniczenia w codziennym życiu ośrodka, otwartego wyrażania 

swoich opinii i potrzeb. Zajęcia prowadzone są  na bazie pracowni terapeutycznych, m.in. 

kulinarnej, technicznej, plastycznej, sali rehabilitacyjnej, gabinetów specjalistycznych 

(pedagog, psycholog, logopeda). 

Oferta usług dla typu C skierowana do osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi 

przede wszystkim wsparcia opiekuńczego i intensywnej rehabilitacji. Terapia resocjalizująca 

pomaga uczestnikom przezwyciężać problem izolacji, jest to długotrwały proces przywracania 

aktywności społecznej. Dynamika zajęć dostosowywana jest  do potrzeb i możliwości 

uczestnika, a treningi obejmują wszystkie dysfunkcyjne sfery życia. 

Uczestnicy biorą aktywny udział w życiu ośrodka. Mają możliwość korzystania z przeróżnych 

form terapii i rehabilitacji. Nowoczesny sprzęt specjalistyczny ( RehaCom, Biofeedback, 

AfaSystem, NEUROforma) umożliwia prowadzenie niekonwencjonalnych form zajęć.   

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 ich w grupę z osobami 

z niepełnosprawnością umysłową, które są raczej aktywne fizycznie, żywiołowe.   

Realizacja procesu dochodzenia do standardów  

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 wymagane zapisami rozporządzenia.  

 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 budynku głównym znajduje się odpowiednia liczba toalet z podziałem na damskie i męskie. 

Pomimo wszelkich możliwych udogodnień ( pochwyty przy toalecie, specjalna nakładka na 

sedes, niskodenna umywalka) żadna z toalet nie spełnia norm narzuconych ustawą o prawie 

budowlanym i przepisami o uniwersalnym projektowaniu. Osoba samodzielnie poruszająca się 

na wózku, z powodu braku przestrzeni manewrowej wewnątrz toalety, nie może samodzielnie 

z niej skorzystać. Przebudowa toalety i jej dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami to priorytetowe zadanie na najbliższy czas. 

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. 
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Z środków dotacji celowej przekazanych przez Wojewodę Opolskiego wykonano modernizację 

obiektu zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi przepisów ppoż. Wydzielono strefy 

pożarowe, wykonano w obiekcie oświetlenie ewakuacyjne, zamontowano klapę dymową. 

Środki finansowe z dotacji umożliwiły także doposażenie pracowni: zakupiono piec do fusingu, 

ścianę wodną do Sali doświadczania świata. Ważnym zakupem były także systemy FM 

umożliwiające osobom niedosłyszącym lub słabosłyszącym komfortowy udział w zajęciach 

indywidualnych 

i grupowych. 

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 2021 z ośrodka „Na Polnej” korzystało 14 uczestników. Maksymalnie w placówce tej 

można uruchomić 25 miejsc dla uczestników. 

Od roku 2017 Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje samochodem do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Z codziennego transportu korzysta ok.50% wszystkich uczestników. 

Dowóz odbywa się w godz. 0d. 7.00 do 10.00 odwóz natomiast od 12.30 do 15.00. Logistycznie 

wymaga to stałej kontroli i współpracy.  

W związku ze stale rosnącą liczbą nowych uczestników, zakwalifikowanych do przewozu, 

jednostka podpisała umowę z firma zewnętrzną, świadczącą usługi przewozowe. To bardzo 

poważne obciążenie budżetu. Mając powyższe na uwadze, przy współpracy z Gminą 

Krapkowice, jednostka przystąpiła do programu PFRON – Wyrównywanie różnic między 

regionami 

w obszarze D – transport. Złożony przez nas wniosek został rozpatrzony pozytywnie, 

a w grudniu Gmina Krapkowice podpisała umowę z Powiatem Krapkowickim na 

dofinansowanie zakupu samochodu typu BUS z windą ułatwiającą transport osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Uczestnicy  

W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wydał  85  decyzji 

administracyjnych kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy z filią „Na Polnej”.  

Spośród wszystkich decyzji 15 wydanych było po raz pierwszy. W trakcie roku   nastąpiło 12 

uchyleń decyzji: 6 ze względu na zgon uczestnika, 2 uchylenia związane z przeniesieniem 

uczestnika do DPS, 2 uchylenia z przyczyny  pogarszającego się stan zdrowia, 2-zmiana 

miejsca zamieszkania oraz 4 wygaśnięcia decyzji czasowych. 

W roku sprawozdawczym zostały podpisane  porozumienia międzygminne w sprawie 

powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 

Z tej możliwości  skorzystała  Gmina Strzeleczki ( 3 osoby) i Gmina Gogolin (9 osób),  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 
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wymagających pomocy przy jedzeniu, korzystaniu z toalety. Dużą grupę stanowią osoby 

poruszające się na wózkach inwalidzkich lub za pomocą wsparcia (laski, balkoniki, kule).  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach korzysta z zapisów programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”. W roku 2021 jednostka otrzymywała 

podwyższoną kwotę dotacji dla uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością 

sprzężoną. Dokumenty kwalifikujące do składania wniosków posiadało w sumie 24 

uczestników.  

Rok 2021 w porównaniu z rokiem poprzednim był zdecydowanie łaskawszy dla naszych 

uczestników. Styczeń i luty to miesiące z zawieszonymi zajęciami stacjonarnymi, ale za to 

z intensywną pracą na platformach i w mediach społecznościowych. W dalszym ciągu osobom 

samotnym  dowoziliśmy ciepłe posiłki, ponadto chętnym uczestnikom dostarczane były 

materiały do terapii, zestawy zadań edukacyjnych, wypożyczaliśmy drobny sprzęt 

rehabilitacyjny oraz konspekty prostych ćwiczeń. W międzyczasie opracowane zostały 

procedury dotyczące powrotu do zajęć stacjonarnych. Przyjęliśmy podział na dwie grupy 

z obecnością naprzemienną. W tym systemie pracowaliśmy do końca sierpnia. Od września 

przywróciliśmy obecność wszystkich uczestników z uwzględnieniem maksymalnych środków 

bezpieczeństwa. Uczestnikom przed wejściem do budynków /samochodu mierzona była 

temperatura, odkażane dłonie.  W ciągu dnia kilkukrotnie obsługa dokonywała dezynfekcji 

miejsc newralgicznych: klamek, sedesów, poręczy i pochwytów. Niestety nie uchroniliśmy się 

od sytuacji pozytywnych wyników testów, zarówno wśród uczestników jak i personelu.  

Cały zespół wspierająco-terapeutyczny robił wszystko, aby zminimalizować sytuacje 

stresogenne, odbudować relacje pomiędzy uczestnikami, podnieść ich świadomość społeczną, 

a przede wszystkim integrować. Długotrwała izolacja spowodowała znaczący regres wśród 

sporej grupy uczestników, tak więc duży nacisk kładliśmy na zajęcia integrujące. 

 Wykres 14 Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na typ schorzeń ( A/B/C/D ) 

   
Źródło: opracowanie własne UMiG 

Tabela 40 Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na płeć 

Lp Nazwa Liczba Wskaźnik (%) 

1  Kobiety 48          56,5 

2  Mężczyźni         37 43,5 

3 Razem 85 100 

Źródło: opracowanie własne ŚDS 
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Tabela 41 Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na sposób poruszania się 

Lp. Nazwa Liczba Wskaźnik (%) 

1  Wózki inwalidzkie 11          12,9 

2 Osoby poruszające się przy pomocy: 

kul, balkoników, drugiej osoby 

23 27,1 

3 Osoby niewidome 1             1,2 

3 Osoby poruszające się samodzielnie 50           58,8 

4 Razem 85 100 

Źródło: opracowanie własne ŚDS 

Kalendarz imprez 

Pomimo wielu ograniczeń związanych z ogólną sytuacją pandemiczną udało nam się 

zrealizować kilka ciekawych projektów.  

W maju nasi uczestnicy po raz kolejny przystąpili do konkursu Aneks Twórczości Artystycznej 

ATA Namysłów 2021, zdobywając I i II miejsce w kategorii Rękodzieło artystyczne. 

Kolejnym konkursem, w którym z powodzeniem zaprezentowali się podopieczni placówki, to 

Sztuka Osób Niepełnosprawnych organizowany przez PFRON. W tym konkursie zdobyliśmy 

miejsce III w kategorii Malarstwo i witraż oraz wyróżnienie w kategorii Tkanina i aplikacja. 

W czerwcu grupa uczestników wyjechała do Izbicka w ramach projektu „Aktywni 

(nie)pełnosprawni” na dwudniowy turnus wspierająco- aktywizujący. 

W lipcu i sierpniu jednostka organizował krótkie wyjazdy po okolicy. Odwiedziliśmy Kamień 

Śląski, Rogów Opolski, Wzięliśmy udział w Festiwalu Niezwykłości w Kluczborku. 

We wrześniu odbył się trzydniowy wyjazd o charakterze integracyjnym do Białki Tatrzańskiej, 

w którym wzięli udział zarówno uczestnicy, jak i rodzice i opiekunowie. Wyjazd 

zorganizowany w ramach Modułu IV programu PFRON - „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi”. 

W październiku i listopadzie odbył się cykl spotkań ze specjalistami w dziedzinie zdrowego 

odżywiania. Kulinarne warsztaty, w których czynnie uczestniczyli podopieczni  cieszyły się 

niezwykłym zainteresowaniem. Tematem kolejnej prelekcji była prawidłowa higiena uszu. 

Chętni mogli wziąć udział w bezpłatnym badaniu słuchu.   

Grudzień to spotkanie z Mikołajem, kiermasz bożonarodzeniowy na krapkowickim rynku, 

gdzie zaprezentowaliśmy przepiękne prace wykonane przez naszych uczestników. 

Współpraca z innymi podmiotami i jej efekty 

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 roku ubiegłym Środowiskowy Dom Samopomocy z filią „Na Polnej” w Krapkowicach 

przystąpił do programu oferowanego przez PFRON. Jednostka złożyła dwa niezależne projekty 

w ramach Modułu IV – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Pierwszy projekt 

dotyczył organizacji 3 dniowego pobytu integracyjnego dla uczestników i ich rodziców, 

opiekunów w Białce Tatrzańskiej. Drugi projekt dotyczył organizacji wyżywienia w postaci 
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ciepłych posiłków w okresie świątecznym a także przygotowania paczek żywnościowych oraz 

z środkami higienicznymi. Tym zadaniem byli objęci uczestnicy jednostki oraz byli 

podopieczni, szczególnie osoby samotne i mieszkające na obszarach wiejskich, zagrożone 

wykluczeniem społecznym.  

Ściśle współpracujemy także ze Stowarzyszeniem Sami Pomocni, z którym wspólnie 

realizujemy projekty, które organizuje dla jednostki pomoc w formie paczek mikołajkowych 

dla podopiecznych jednostki.  

W ramach współpracy z jednostką prowadzącą możliwe było zorganizowanie dla 12-osobowej 

grupy podopiecznych szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera, korzystania 

z mediów społecznościowych, wyszukiwania potrzebnych stron i informacji. 

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 31.12.2021r  oba lokale były  zamieszkane, a rodziny objęte pomocą zobligowane do 

współpracy w realizacji planów wspomagających. Zadaniem naszym jest wzmocnienie bądź 

wypracowanie u lokatorów prawidłowych zachowań społecznych, gospodarowania środkami 

finansowymi, priorytetów w wydatkowaniu środków, umiejętności dbania o powierzony lokal 

oraz o dobra wspólne. Zadaniem pracownika jest także pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych: m.in. pomoc w złożeniu wniosku o przydział lokalu mieszkalnego, wnioski do 

PCPR, OPS. 

Lokale są wyposażone w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego w tym między innymi: 

zabudowę kuchenną wraz ze sprzętem AGD, łazienki z kabinami prysznicowymi, meble 

pokojowe wraz z miejscami do spania.  

Jeden z lokali w trakcie roku został zwolniony. Przeprowadzono w nim generalny remont, 

wymieniono zużyte meble i niesprawny sprzęt AGD. 

Wnioski końcowe i rokowania 

Środowiskowy Dom Samopomocy z filią „Na Polnej” w Krapkowicach jest jednostka znaną 

w społeczności lokalnej i odbieraną bardzo pozytywnie. To świadczy o tym, że bardzo rzetelnie 

i z wielkim zaangażowaniem pracujemy na swoją markę. Staramy się za wszelką cenę wyjść 

poza nawias pracy instytucjonalnej, a największym komplementem dla nas są  zapewnienia 

o domowej, rodzinnej atmosferze, jakiej doświadczają  podopieczni i ich najbliżsi. 

Placówka jest bardzo dobrze wyposażona : posiada wysokiej klasy sprzęt do terapii 

specjalistycznych i rehabilitacji. Uczestnicy mają możliwość wypróbowania swoich sił 

w przeróżnych formach artystycznych, daje to szerokie spektrum możliwości pracy 

arteterapeutycznej. Natomiast rehabilitacja z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pozwala 

uczestnikom na poprawę funkcji zdrowotnych. 

Plany na rok kolejny obejmują roboty modernizacyjne w obrębie toalet dla uczestników. 

Dostosowanie  tej przestrzeni do potrzeb osoby samodzielnej poruszającej się na wózku 

inwalidzkim to zadanie na którym będziemy się koncentrować w najbliższym czasie. 

Chcielibyśmy również doposażyć nowo utworzoną pracownię szkła i witrażu w specjalne 

meble, które pozwolą na bezpieczne przetrzymywanie tafli szkła oraz sprzęt do jego obróbki. 
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W zasięgu naszych planów jest także dodatkowy samochód do przewozu uczestników 

wyposażony w windę i obniżane stopnie wejściowe. 

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 2021 roku - 30 osób. 

Formy i metody realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej  

Podstawą pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w 2021 r. były ramowe programy 

terapeutyczne (roczne i miesięczne plany pracy) dla poszczególnych pracowni w ramach terapii 

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 trening czynności porządkowych tj. pranie, 

prasowanie. 

− trening umiejętności praktycznych i zawodowych m.in. Rehabilitacja Zawodowa  

− pracownia krawiecka: (m.in. projektowanie prac, przygotowanie formy, malowanie na 

tkaninie, szycie ręczne, aplikacja prosta, ścieg przeplatany, wykroje, gry edukacyjne, 

pacynki, technika warstwowa, aplikacja relifowa, obszywanie elementów malowanych, 

makrama, memory na tekturze, pompony, ramki, malowidło włóczką, prace z guzikami, 

patchwork, kwiaty ze wstążki) 

− pracownia ceramiczna: (m.in.: odlewy z gipsu, odlewy z gliny, odlewy z gliny, 

malowanie odlewów z gipsu, malowanie szkła, praca z modeliną, obrazek 

(kolorowanie. wyklejanie), praca z gliną (ugniatanie, lepienie), prace ze sznurkiem 

jutowym, wykonywanie dekoracji, kolaż z gazet, lampion z masy samoutwardzalnej, 

wianek, bombka z cekinów, maska z bandażu i gliny, diamentowy obraz, ramka z juty, 

obrazki z kory, mozaika ze skorupek, masa porcelanowa, zając z doniczki, decoupage, 

guelling, masa papierowa. 

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, porządkowanie 

pracowni, prace porządkowe na terenie WTZ, wyjazd do kina w Opolu – „Jak zostać Św. 

Mikołajem 2”, wyjście na cmentarz. Organizowane były wyjazdy grupowe oraz wycieczki 

tematyczne)  

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. 

W roku 2021 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, 
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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. 

Podjętych działań było mniej niż w poprzednich latach ze względu na epidemię COVID-19. 

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: 

25.05.2021 r. – wycieczka do ZOO do Opola  

10.06.2021 r. – wycieczka do Alpakaland 

28.06.2021 r. – wycieczka do ZOO do Opola 

28.07.2021 r. – wycieczka do Mosznej – zwiedzanie stadniny koni, parku i zamku 

24.09.2021 r. – wycieczka barką Irena 

25.10.2021 r. – wycieczka na Górę Św. Anny – zwiedzanie sanktuarium, groty, amfiteatru, 

pomnika 

29.11.2021 r. – wyjazd do Opola do kina na film „Jak zostać Św. Mikołajem 2” 

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej została zawieszona od dnia 01.01.2021 r. do dnia 

28.02.2021 r. na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego (nie prowadzona zajęć 

stacjonarnych).  

W czasie zawieszenia działalności WTZ były prowadzone prace związane z utrzymaniem 

obiektu, prace na rzecz uczestników i podopiecznych, również pracownicy WTZ utrzymywali 

stały kontakt z uczestnikami oraz monitorowali ich sytuację rodzinną.  

W okresie od dnia 01.03.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. wznowiono działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w trybie hybrydowym zgodnie z procedurami przyjętymi podczas pandemii.  

Zajęcia w formie stacjonarnej wznowiono od 01.07.2021 roku i trwały one do końca roku 

kalendarzowego z przerwą wakacyjną, która miała miejsce w sierpniu.                 

W 2021 roku dokonano oceny rocznych i trzyletnich uczestników dokonanych przez Radę 

Programową WTZ (porównanie z rokiem 2020). W  2021 ocenie rocznej podlegało 26 

uczestników, w tym ocenie trzyletniej zostało poddanych  8 uczestników. 

Analizując oceny 26 uczestników za rok 2021 i porównując je do roku 2020 - stwierdzono 

nabycie przez niektórych umiejętności i poprawę w wielu obszarach m. in.: 

1) w obszarze umiejętności wykonywania życia codziennego oraz zaradności osobistej, 

2) w obszarze stanu zdrowia i sprawności fizycznej, 

3) w obszarze zasobów intelektualnych, 

4) w obszarze funkcjonowania społecznego i umiejętności interpersonalnych, 

5) w obszarze umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  

Analizując trzyletnie oceny u 8 uczestników za rok 2019, 2020, 2021 stwierdza się nabycie 

przez niektórych umiejętności i poprawę w wielu obszarach: 

1)   w obszarze umiejętności wykonywania życia codziennego, oraz zaradności osobistej, 

2) w obszarze stanu zdrowia i sprawności fizycznej poprawę i wzrost umiejętności, 

3) w obszarze funkcjonowania społecznego i umiejętności interpersonalnych, 

4) w obszarze umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  

W 2021 roku 1 osoba podjęła pracę w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej  
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w Kędzierzynie - Koźlu.  

Mimo pandemii i czasowych ograniczeń rehabilitacja zawodowa i społeczna była prowadzona 

zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia oraz zawartymi umowami. Zajęcia w WTZ 

odbywały się w ograniczonym zakresie z uwagi na pandemię w sposób umożliwiający 

realizację Indywidualnych Programów Rehabilitacji uczestników. 

 

Ochrona zdrowia 

Działania w związku z pandemią COVID-19 

Na początku 2021 ruszył Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Gmina 

Krapkowice  czynnie włączyła się w jego organizację poprzez uruchomienie nieodpłatnego 

transportu dla osób niepełnosprawnych, które posiadają aktualne orzeczenie 

o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. 

schorzeniami, oraz osób, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym 

zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień przeciw 

COVID-19.  

Zgłoszenia tzw. potrzeb transportowych przyjmowane były pod numerami telefonów Urzędu 

Miasta i Gminy w Krapkowicach, jak i pod gminną infolinią specjalnie do tego uruchomioną. 

Transport był realizowany dostosowanymi do przewozu osób potrzebujących samochodami 

jednostek organizacyjnych Gminy Krapkowice  tj. Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Straży Miejskiej 

w Krapkowicach. Przy organizacji transportu pomagali również druhowie z jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarny gminy Krapkowice. Pierwszy dowóz na szczepienie miał miejsce 

26.01.2021 r. Łącznie w okresie od stycznia do lipca 2021 r. do punktów szczepień przeciwko 

wirusowi SARS- CoV -2 zostało przetransportowanych  71 osób z naszej gminy w tym: 

- 36 osób z aktualnym orzeczeniem o  niepełnosprawności, 

- 35 osób z obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie 

trudnościami w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień. 

Transport odbywał się w sposób sprawny, punkty szczepień przyjmowały osoby z ww. 

transportu poza kolejnością lub z pierwszeństwem wejścia na szczepienie. 

Profilaktyka szkolna  

Programy profilaktyczne realizowane w szkołach w roku szkolnym 2021/2022   

Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom 

w rozwoju i zachowaniu się uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań 

ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami. Ma 

szczególne znaczenie wśród młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie hierarchii, 

kształtują się relacje z innymi ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie. Działania 

profilaktyczne w szkole będą polegały na zrealizowaniu zadań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, skoordynowanej z działaniami wychowawczymi. 

Programy profilaktyczne realizowane w szkołach 

Lp. Placówka Tytuł programu  Odbiorcy 
Czas i rodzaj  

realizacji  

1 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1  

w Krapkowicach 

Warsztaty dotyczące zachowań 

ryzykownych w szczególności 

uzależnienia od narkotyków "Archipelag 

Skarbów" 

kl. VII-VIII warsztaty 

Spotkanie dla rodziców w związku z 

realizacją programu "Archipelag skarbów" 

komunikacja z nastolatkiem w okresie 

dorastania - czynniki wspierające dialog  

rodzice  

i nauczyciele 
prelekcja 
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w środowisku rodzinnym i szkolnym oraz 

szkolenie dla rady pedagogicznej na wyżej 

wymieniony temat. 

Zajęcia integracyjne i reintegracyjne 

prowadzone przez pracowników Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

 w Krapkowicach 

kl. I-VIII 1 spotkanie 

Spotkanie dla rodziców organizowane 

przez pracowników Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Krapkowicach na temat zaburzeń  

i lęków spowodowanych czasowym 

zamknięciem szkół przez COVID - 19  

rodzice  

kl. I-VIII 
1 spotkanie 

Trzymaj formę kl. V-VII cały rok 

Między nami kobietkami kl. VI 1 spotkanie 

Czerniak - profilaktyka nowotworowa kl. VI-VIII cały rok 

Program dla szkół - przetwory mleczne, 

owoce i warzywa 
kl. I - V cały rok 

Zapobieganie próchnicy - fluoryzacja kl. I-VI cały rok 

Bieg po zdrowie kl. IV cały rok 

Program "Wspieramy relacje" prowadzony 

przez pedagoga  

i psychologa szkolnego dla uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

rodzice, 

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele 

cały rok 

2 

Zespół Szkolno- 

Przedszkolny  

Nr 4  

w Krapkowicach 

Śniadanie daje moc kl. I-III  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  

3 

Publiczna 

Sportowa Szkoła 

Podstawowa Nr 5 

w Krapkowicach 

Trzymaj formę kl. VIII cały rok szkolny 

Bieg po zdrowie kl. IV cały rok szkolny 

Zdrowo jem więcej wiem kl. I-III cały rok szkolny 

Program dla szkół - przetwory mleczne, 

owoce i warzywa 
kl. I - V cały rok 

Program profilaktyczny „Archipelag 

skarbów” 
kl. VIII październik 
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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 

Realizacja programu profilaktycznego  

i wychowawczego szkoły 
kl. I-VIII cały rok szkolny 

Niesamowity świat higieny jamy ustnej kl. I prelekcja 

Ogólne zasady poruszania się po drodze  

i bezpieczeństwo w drodze do szkoły 
kl. I prelekcja 

Program "Autochodzik" 
kl. I-II, 

świetlica 
tydzień 

Akademia Bezpiecznego Puchatka kl. I cały rok szkolny 

4 

Zespół Szkolno- 

Przedszkolny  

w Kórnicy 

Profilaktyka czerniaka kl. 7-8 cały rok szkolny 

Pierwsza pomoc kl. 4-5 cały rok szkolny 

Zdrowe i bezpieczne wakacje kl. 1  cały rok szkolny 

Higiena okresu dojrzewania kl. 5 cały rok szkolny 

Fluoryzacja kl. 1-6 cały rok szkolny 

5 

Zespół Szkolno- 

Przedszkolny   

Nr 3   

w Rogowie 

Opolskim 

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 koronawirusa 

wszyscy 

uczniowie 
luty-marzec 

Między nami kobietkami kl. V - VI 1 spotkanie 

Prawidłowa higiena rąk 
wszyscy 

uczniowie 
luty-marzec 

Fluoryzacja kl. I-VI  cały rok szkolny 

6 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

 w Żywocicach 

Bieg po zdrowie kl. IV cały rok szkolny 

Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość kl. II cały rok szkolny 

Zapobiegamy  HIV/AIDS  kl. VIII cały rok szkolny 

Trzymaj formę kl. VII cały rok szkolny 

Czas przemian  kl. V cały rok szkolny 

Profilaktyka nowotworowa "Czerniak" kl. VII-VIII cały rok szkolny 

Realizacja programu profilaktycznego  

i wychowawczego szkoły 
kl. I-VIII cały rok szkolny 

Akademia Bezpiecznego Puchatka kl. I cały rok szkolny 

Zdrowo jem, więcej jem kl. I - III cały rok szkolny 

Kubusiowi przyjaciele natury kl. II i III cały rok szkolny 

7 

Stowarzyszeniowa 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Steblowie 

Radosny uśmiech, radosna przyszłość kl. II cały rok szkolny 

Czas przemian  kl. V cały rok szkolny 

Trzymaj formę kl. VI 
spotkania 

cykliczne 

Profilaktyka nowotworowa - czerniak kl. VI - VIII maj, czerwiec 

Bieg po zdrowie kl. IV cały rok szkolny 

Między nami kobietkami kl. VI prelekcja 

Program dla szkół - przetwory mleczne, 

owoce i warzywa 
kl. I-V cały rok szkolny 



Raport o stanie Gminy Krapkowice za 2021 rok 

str. 140 

 

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 

IX. Środowisko i przestrzeń 

Ochrona zadrzewienia 

Środowisko przyrodnicze miasta i gminy Krapkowice mimo wyjątkowo niekorzystnych 

warunków pogodowych (susza) oraz narastających złych czynników biotycznych (owady, 

grzyby, jemioła) stale wzbogaca się o kolejne elementy zieleni wysokiej. 

Rozwijanie zielonej infrastruktury to przede wszystkim sadzenie drzew i pielęgnowanie 

zadrzewień istniejących. 

W ramach pielęgnacji prowadzony jest stały monitoring zieleni wysokiej, pod względem jej 

stanu zachowania sanitarnego i bezpieczeństwa dla mienia oraz mieszkańców. 

W ramach wymiany drzewostanu usunięto część drzew zagrażających z terenu cmentarza 

komunalnego w Krapkowicach i wprowadzono nowe nasadzenia odtwarzające zieleń 

cmentarną. 

Utworzono także nową aleję drzew przy ul. Staszica z zastosowaniem gatunku – jarząb 

pospolity. 

W ramach tworzenia alei, wspólnie z mieszkańcami posadzono ponad 60 drzew (platan 

zachodni, brzoza pożyteczna) wzdłuż nowo powstałej ścieżki rowerowej w Otmęcie. 

Olbrzymim zasileniem  miasta w strefę zieleni stało się nasadzenie zieleni tworzącej ekran 

ochronny przy Zielonym Osiedlu w Krapkowicach wraz z utworzeniem tablic informacyjnych 

dotyczących poszczególnych gatunków drzew. 

W ramach strefy zieleni posadzono 648 drzew o zróżnicowanym składzie gatunkowym. 

Zdjęcie 34 Nasadzenia tworzące ekran ochronny przy Zielonym Osiedlu 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 
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Zdjęcie 35 Tablice informacyjne dot. nasadzonych drzew 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 

Ponadto na terenie miasta zastępuje się pojedyncze usuwane drzewa nowymi nasadzeniami. 

Tabela 42 Wykaz drzew usuniętych w ramach planowanych cięć 
 Drzewa do usunięcia Miejsce 

1 Brzoza brodawkowata (3 szt.) 

o obwodach pni: 60 cm,50 cm i 78 cm 

Jarząb pospolity (1 szt.) o obwodzie pnia 47 cm 

Klon zwyczajny (3 szt.) o obwodach: 66 cm, 75 cm 

i 82 cm 

Czeremcha zwyczajna (1 szt.) o obwodzie pnia : 94 

cm 

Lipa drobnolistna (2 szt.) o obwodach pni: 78 cm i 

72 cm 

Krapkowice, Oś. 1000 -lecia  

(przy bloku nr 8)  

Krapkowice, ul. Moniuszki  

Krapkowice, ul. Kilińskiego  

 

ul. Kilińskiego – zadrzewienie wzdłuż 

działek 

Krapkowice, ul. Limanowskiego  

- przy garażach 

2 Jesion wyniosły (2 szt.) o obwodach pni:  246 cm i 

208 cm 

Lipa drobnolistna (1 szt.) o obwodzie pnia: 256 cm 

Krapkowice 

ul. Żeromskiego 

  
3 Lipa drobnolistna (2 szt.) o obwodach pni: 162 cm i 

110 cm 

 Krapkowice 

- ul. Staszica (cmentarz komunalny) 

4 Wierzba krucha (2 szt.) o obwodach pni: 180 cm i 

207 cm. 

Krapkowice - oś XXX Lecia (pas zieleni 

przy chodniku) 

5 Lipa drobnolistna (1 szt.) o obwodzie pnia: 214 cm 

Topola  amerykańska (2 szt.) o obwodach pni: 267 

cm i 223 cm 

Topola sp (1 szt.) o obwodzie pnia: 160 cm 

Jesion wyniosły (2 szt.) o obwodach pni: 245 cm 

 i 138 cm 

Krapkowice, ul. Kozielska 

Krapkowice, ul. Ks. Duszy 

 

Krapkowice,  ul. Kolejowa 

 

Kórnica (ul. Główna) 

6 Sosna zwyczajna (1 szt.) o obwodzie pnia: 199 cm Krapkowice, ul. Kilińskiego 

(zadrzewienie przy działkach) 

7 Klon zwyczajny (3 szt.) o obwodach pni:165 

cm,155 cm i 260 cm  

Krapkowice, cmentarz przy ul. Staszica 
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Lipa drobnolistna (2 szt.) o obwodach pni: 197 cm 

 i 18, 6 cm. 

8 Dąb burgundzki (3 szt.) o obwodach pni 166 cm, 

242 cm i 198 cm 

Krapkowice, ul. Kozielska (Plac 

Magnolia) 

9 Robinia akacjowa (1 szt.) o obwodzie pnia 149 cm 

  

Lipa drobnolistna (1 szt.) o obwodzie pnia 177 cm 

Krapkowice, ul. Kozielska (Plac 

Magnolia) 

Krapkowice, ul. Czecha (park koło posesji 

p. Kulas) 
Źródło: zasoby własne UMiG 

Melioracje wodne 

Zwiększający się deficyt wód powierzchniowych i płynących wskazuje na potrzebę racjonalnej 

gospodarki istniejącymi zasobami wodnymi. 

Na terenie gminy Krapkowice znajdują się dwie rzeki stanowiące odbiorniki szeregu cieków 

szczegółowych i podstawowych. 

 

Większość z najważniejszych cieków administrowana jest przez PGW Wody Polskie oraz 

poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Prudniku oraz Krapkowicach. 

Rowy stanowiące własność osób fizycznych zarządzane są przez Gminną Spółkę Wodną 

w Krapkowicach, która wspierana jest także z budżetu Gminy Krapkowice w wys. 15 000 zł. 

 

Według istniejącej inwentaryzacji rowów Gmina Krapkowice prowadzi gospodarkę 

melioracyjną na terenie wszystkich sołectw oraz miasta Krapkowice.  

Łączna długość rowów komunalnych wynosi obecnie 21505 m.b. Ponadto własnością Gminy 

Krapkowice są kanały: Młynówka w Krapkowicach (o długości 535 m.b.) oraz kanał stawowy 

w miejscowości Pietna ( o długości 85 m.b.). 

 

W 2021 r. przeprowadzono konserwację kompleksu rowów położonych w miejscowościach 

Krapkowice, Ściborowice, Dąbrówka Górna oraz Borek.  Łączna długość konserwowanych 

cieków to: 3985 m. b. 

Z uwagi na szybką eutrofizację wód zarówno zbiorników wodnych jak też cieków istnieje 

potrzeba regularnej konserwacji, z nawrotami ok. 2-3 letnimi. Przy obecnym poziomie kosztów 

konserwacji rowy gminne podlegają konserwacji średnio co 6 lat. 

Odnawialne źródła energii 

Odnawialne źródła energii (OZE) bazują na ekologicznych i naturalnych zasobach, 

niemożliwych do wyczerpania. Taki sposób pozyskiwania energii gwarantuje przede 

wszystkim bezemisyjną produkcję energii elektrycznej i cieplnej.  

Głównym źródłem energii, z jakiego korzystamy w naszym kraju jest węgiel. Udział OZE 

w miksie energetycznym w Polsce rośnie, jednak dość powoli. W 2019 roku udział 

odnawialnych źródeł energii wynosił 12%, a już w roku 2020 17%. Zmiany te są w dużym 

stopniu powodowane prywatnymi inwestycjami. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala w znacznym stopniu obniżać koszty 

eksploatacyjne dzięki niskiej cenie energii odnawialnej. W związku z powyższym w ostatnich 

latach dokonywaliśmy zmian w sposobie utrzymywania obiektów gminnych. 

Zmodernizowaliśmy pozyskiwanie energii cieplnej dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej 

w Krapkowicach w postaci systemu kolektorów słonecznych wykorzystujących energię słońca 

w celu wytworzenia ciepłej wody użytkowej na potrzeby użytkowników hali oraz zastosowania 
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pomp ciepła do odzysku ciepła z ziemi w celu ogrzania pomieszczeń hali sportowej oraz 

zaplecza. Instalacja pomp ciepła wykorzystuje ciepło ziemi poprzez system 30 „studni” 

o głębokości 100 m każda. Na dachu Pływalni Delfin funkcjonują panele fotowoltaiczne. 

Odnawialne Źródła Energii wykorzystywane są także w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Kórnicy i sali sportowej  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach.  

Obserwuje się coraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w indywidualnych 

gospodarstwach domowych i firmach. Energia słoneczna, pompy ciepła i inne proekologiczne 

rozwiązania wykorzystywane są coraz częściej w budownictwie jednorodzinnym. Mieszkańcy 

Gminy Krapkowice mogą się ubiegać o dofinansowanie inwestycji wykorzystujących 

odnawialne źródła energii, w szczególności z Programu Czyste Powietrze.  

W okolicy Żywocic i Ligoty w 2021 roku rozpoczęła się budowa farmy fotowoltaicznej 

Krapkowice o mocy 85 MW. 

Na terenie Gminy Krapkowice funkcjonuje Elektrownia Wodna Krapkowice o mocy 1,26 MW 

i dwie małe elektrownie wodne o łącznej mocy 0,2 MW.  

W gminie Krapkowice  w 2021 roku powstały 2 elektrownie wiatrowe. To pierwsze elektrownie 

wiatrowe w tej części Opolszczyzny. Znajdują się na polach na zachód od Krapkowic, poza 

granicami miasta. Słupy wiatraków mierzą 125 metrów wysokości, a łopaty - 57 metrów. 

Sercem każdego z urządzeń są generatory o wadze blisko 100 ton o mocy 2 MW. W praktyce 

oznacza to, że przy dobrych wiatrach, każde z urządzeń może produkować prąd odpowiadający 

ok. 400 domowym instalacjom fotowoltaicznym. 

Gmina Krapkowice wspiera inicjatywy dotyczące produkcji i wykorzystywania energii ze 

źródeł odnawialnych z zachowaniem równowagi ekologicznej, jak również przestrzeganiem 

zasad współżycia społecznego. 

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 2021 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 1 093 798 m3  wody. Wydobycie wody podziemnej 

uległo zmniejszeniu o 5 692 m3  tj. o 0,5 % w stosunku do roku 2020.  

Sprzedaż wody, wraz z poborem wody na obiekty sportowe, w tym okresie wyniosła 880 973 

m3 i spadła o 20 946 m3 tj. o 2,3 % w stosunku do roku 2020.  

Spadek wydobycia wody ze studni i sprzedaży wynika z kilku 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, hoteli, kawiarni), trzecim problemem jest 

demografia – w okresie ostatnich dwóch lat ubyło około 3,7 % mieszkańców, co przekłada się 

na proporcjonalne zmniejszenie zużycia wody i zrzutu ścieków.   

 

Pewność dostawy wody  

W roku 2021 na terenie objętym działalnością spółki miało miejsce 26 zidentyfikowanych 

usuniętych awarii sieci oraz przyłączy wodociągowych. Każda z tych awarii wiązała się 
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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 2021 nie wystąpiły wymuszone przypadki ograniczeń w dostawie wody spowodowane 

brakiem na ujęciach lub skażeniem.  

W roku 2021 straty wody wyniosły 17,8 %. Niski poziom strat utrzymywany jest dzięki 

funkcjonującemu w spółce  systemowi monitoringu produkcji wody, który umożliwia szybką 

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.  

Na przestrzeni roku 2021 przyłączono do sieci wodociągowej 32 nowych klientów, w tym 

18 w mieście i 14 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 43 Podstawowe wyniki badań wody uzdatnionej 

  Lp.     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 
315 2 500 

3 Zawartość chlorków        mg/l 6,8 250 

4 Zawartość azotynów       mg/l <0,066 0,50 

5 Zawartość azotanów      mg/l <0,89 50 
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6 Zawartość żelaza            µg/l 92 200 

7 Zawartość manganu       µg/l 8,2 50 

8 Zawartość sodu              mg/l 8,4 200 

9 Zawartość siarczanów    mg/l 26 250 

10 Twardość ogólna             mg/l 62 Zakres zalecany 60 - 500 
*- wg obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2294) 
Źródło: opracowanie WiK Krapkowice 

Odbiór ścieków  

W roku 2020 do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 58 nowych obiektów, w tym 10 w mieście 

i 48 na terenach wiejskich. 

W roku 2021 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, wraz ze zrzutem ścieków z obiektów sportowych, 773 395 m3 ścieków. 

Ilość ścieków spadła o 24 284 m3 , tj. 3,0 % w stosunku do roku 2020. 

Do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 37 nowych obiektów, w tym 16 w mieście i 21 na 

terenach wiejskich. 

 

Pewność odbioru ścieków 

W roku 2021 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 2021, 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 2021 wyniosła 4,9 %. 

Rozbieżność powstała z powodu występujących w ciągu całego roku intensywnych opadów 

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 2021 na terenie objętym działalnością 

spółki miało miejsce 6 zidentyfikowanych oraz usuniętych awarii sieci kanalizacyjnych. 

 

Działalność w zakresie produkcji pomocniczej oraz utrzymania czystości i zieleni 

W roku 2021 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w wyniku prowadzonej  działalności 

pomocniczej uzyskała przychody na kwotę 2 456 543,72 zł. Wielkość ta uległa zwiększeniu 

o 629 734,32  zł. tj. o 34,5 % w stosunku do roku 2020.  Wzrost wynika z tytułu przejęcia do 

użytkowania obiektów sportowych. 

 

Działalność inwestycyjna na potrzeby własne 

Prowadzona działalność inwestycyjna spółki w roku 2021 obejmowała zadania: 

1) przyjęto do użytkowania następujące inwestycje: 
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− sieć wodociągowa ul. Opolskiej w Krapkowicach, 

− sieć wodociągowa ul. Jaśminowa w Krapkowicach, 

− sieć wodociągowa w dz. 1023/1,1023/2 w Dąbrówce Górnej, 

− sieć kanalizacyjna w dz. 1023/1,1023/2 w Dąbrówce Górnej, 

− sieć wodociągowa ul. Dębowej w Krapkowicach, 

− sieć wodociągowa w ul. Ligonia w Steblowie, 

− sieć wodociągowa w ul. Sąsiedzkiej w Krapkowicach, 

− sieć kanalizacyjna w ul. Sąsiedzkiej w Krapkowicach, 

− sieć kanalizacyjna w ul. Jaśminowej w Krapkowicach, 

− sieć kanalizacyjna w ul. Opolskiej w Krapkowicach, 

− modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Powstańców Śl. w Krapkowicach, 

− zbiornik C.W.U. na krytej pływalni, 

− pojazd specjalistyczny kanalizacyjny SCK, 

− cysterna do transportu wody pitnej, 

− sprzęt i oprogramowanie systemowe na krytej pływalni, 

− modernizacja systemu informatycznego spółki, 

− zakup obudów do zabezpieczania wykopów, 

− modernizacja obiektów stadionu przy ul. Olimpijskiej, 

− wykup środków leasingowanych w poprzednich latach, 

− zakup majątku trwałego od Gminy Krapkowice w postaci sieci kanalizacyjnych, 

2) prowadzono prace: 

− budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

− budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek etap I, 

− budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek etap II, 

− projekt budowlany sieci wod.-kan. Osiedle Kwiatów, 

− projekt budowlany sieci wod.-kan. Osiedle Zielone. 

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek” etap I 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. Ogółem kwota na wydatki inwestycyjne w roku 2021 wyniosła 5 154 183,21 zł. 

 

Na początku roku 2021 stan nakładów poniesionych na środki trwałe w budowie wynosił             

1 459 879,53 zł. W trakcie roku 2021 nakłady inwestycyjne wyniosły 3 694 303,68 zł., z czego 

przyjęto do użytkowania inwestycje za kwotę 2 871 564,40 zł, w tym majątek zakupiony 

od Gminy Krapkowice. Na dzień 31.12.2021 r. inwestycje w toku mają wartość 2 282 618,81 

zł. i dotyczą w większości budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Parkowej i Rodzinnej, 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Borek oraz budowy sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej na osiedlu kwiatów w Krapkowicach. oraz kosztów przygotowania kolejnych 

zadań. 

Dokonano także zakupu sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych za łączną kwotę 

1 765 725,11 zł, w tym od Gminy Krapkowice za kwotę 1 367 000,00 zł. 

Inwestycje finansowane były ze środków własnych w tym pochodzących z podniesienia 

kapitału zakładowego spółki. 
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Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów  

Zachowanie czystości w przestrzeni miejskiej jest niezwykle istotne – to wspólne dobro 

wszystkich mieszkańców, którzy z pewnością wolą przebywać w czystym i zadbanym 

otoczeniu. 

Utrzymanie porządku i czystości jest nie tylko obowiązkiem każdej gminy, ale również jej 

mieszkańców, którzy są właścicielami położonych na jej terenie nieruchomości. Każdy 

właściciel jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na terenie swojej 

nieruchomości. Jeśli dana nieruchomość będzie własnością gminy, to w takiej sytuacji gmina 

będzie odpowiedzialna za utrzymanie porządku na jej terenie nie tylko z racji tego, że jest to jej 

zadanie własne, ale również z uwagi na to, że przepis stawia takie właśnie wymagania 

właścicielowi, niezależnie od tego, czy jest on osoba prywatną, podmiotem państwowym czy 

samorządowym. 

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice (skwery, place, drogi, 

chodniki) odbywa się poprzez: 

1. Mechaniczne zamiatanie za pomocą zamiatarki samojezdnej ulic, parkingów, zatok 

parkingowych i przystankowych na terenie miasta Krapkowice: 

ogólna powierzchnia do jednorazowego oczyszczenia - 137 372 m2; 

- wykaz ulic do mechanicznego zamiatania (usługa zamiatania została wykonana na każdej  

z poniżej wymienionych ulic 45 razy): 

a) 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): 
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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, 

− 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. 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),  
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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), 

− Żywocice - przystanki, plac zabaw, remiza, siłownia (7). 

5. Jednokrotna dezynfekcja koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Krapkowice w okresie 

letnim – ilość koszy ulicznych przeznaczonych do dezynfekcji: 417 szt. 

Wszystkie wyżej wymienione usługi na terenie naszej gminy wykonuje spółka Wodociągi 

i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach. 

  

Gospodarka odpadami komunalnym 

Podmiotem odbierającym w 2021 roku odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych 
była firma Naprzód Sp. z o.o. z siedzibą w 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. 

Odbiór w/w odpadów odbywał się zgodnie z ustalonym harmonogramem tj.: 

w zabudowie jednorodzinnej: 

− 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,  
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− 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 odbioru 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. 
 

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 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. 

  
PSZOK-i czynne są naprzemiennie od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:30 i przez 

4 soboty w miesiącu w godzinach od 8:00 do 15:30. Szczegółowe informacje dot. zasad 

funkcjonowania PSZOK-ów znajdują się na specjalnie utworzonej stronie internetowej:  
https://pszok.krapkowice.pl/7041/2604/pszok-strona-glowna.html, do której przekierowanie 
znajduje się na stronie Gminy Krapkowice: www.krapkowice.pl 

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, 

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,  

https://pszok.krapkowice.pl/7041/2604/pszok-strona-glowna.html
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− 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, w tym m.in. przeterminowane lekarstwa, baterie, farby,   
− 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 2021 roku były:  

1. ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach,  
2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., 

3. Envipro Technologie Środowiskowe Sp. z o.o., 

4. REMONDIS Opole Sp. z o.o.,  
5. „Naprzód” Sp. z o. o., 

6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, 

7. Krystian Ficoń „FICOŃ”. 

W ramach uszczelniania oraz prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Krapkowice w 2021 roku, wzorem ubiegłych lat, podjęto 

następujące działania: 

− wystosowano 73 wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie danych zawartych  

w deklaracjach w związku z zamieszkaniem na nieruchomości dzieci urodzonych  

w okresie od grudnia 2020r. do listopada 2021r.  

− wydano 7 decyzji o wygaśnięciu zobowiązania z tytułu uiszczenia opłaty za odpady  

w związku ze zgonem jedynego użytkownika nieruchomości; 

− wezwano 7 właścicieli nieruchomości zamieszkałych do złożenia wyjaśnień 

w sprawie złożonych  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

− wydano 98 zawiadomień o numerach kont, na które należy dokonywać wpłat opłaty 

za odpady. 

 

W 2021 roku przeprowadzono kontrole posiadania przydomowych kompostowników przez 

właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarowali kompostowanie 

bioodpadów, tym samym korzystając z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 

Ponadto przeprowadzono 7 kontroli podmiotów wpisanych do rejestru działalności 

regulowanej pod kątem spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
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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 2021 r. w granicach gminy obowiązywało 74 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które opracowywano na przestrzeni 23 lat (1997-2021). 

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 19 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dla 

terenów istniejących i projektowanych). W 2021 r. Rada Miejska w Krapkowicach uchwaliła 

3 plany miejscowe dla Krapkowic i 2 zmiany planów na terenie gminy (Żywocice 

i Steblów). Ponadto podjęto 7 uchwał w sprawie przystąpienie do sporządzenia lub zmiany 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Drugą formą kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów są decyzje o warunkach 

zabudowy. Wydaje się je w miejscach, gdzie nie ma obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

W roku 2021 przeprowadzono 69 procedur dotyczących wydania decyzji o warunkach 

zabudowy, z czego większość 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 

oraz elektrownie fotowoltaiczne. Dodatkowo sporządzonych zostało 24 decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, które dotyczyły głównie kwestii infrastrukturalnych 

(sieci energetyczne, gazowe i kanalizacyjne).  
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Rysunek 5 Stan pokrycia planami miejscowymi 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 
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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 2021 roku: 

− liczba mieszkań w zasobie na koniec roku 2021 - 340 o powierzchni = 16 067,88 m2 

− liczba mieszkań najem socjalny   - 44 szt. 

− liczba lokali użytkowych na koniec roku 2021 - 77 o powierzchni = 6 426,26 m2 

− pomieszczenia tymczasowe na 31.12.2021  - 1 szt. 

− sprzedaż mieszkań w roku 2021   - 9 szt. o powierzchni = 494,68 m2 

− bieżące remonty w budynkach w roku 2021  - 273 838,81 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 2021 – 2 szt. 

− oddłużenia – odpracowanie zaległego czynszu poprzez wykonywanie prac (sprzątanie 

itp.) - 1 osoba (Opolska 29) 

Zasady polityki czynszowej: 

− wyjściowa stawka czynszu za najem powierzchni lokalu mieszkalnego – 5,28 zł/m2 

stawka czynszu jest wyliczona w oparciu o współczynniki podstawowe, obniżające lub 

podwyższające wartość użytkową lokalu mieszkalnego wg kryteriów określonych 

w tabeli kwalifikacyjnej dlatego też średni czynsz w 2021 r. wynosił 3,10 zł/m2 

− stawka za najem powierzchni użytkowej lokalu wynajmowanego na zasadzie najmu 

socjalnego wynosiła 0,71 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 1 m² powierzchni użytkowej lokalu  

w mieszkaniowym zasobie Gminy. 
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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. 

Zarządzanie infrastrukturą  

Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice 2021 r. 

W okresie od 18.03.2021 r. (data pierwszego zlecenie)  do 28.12.2021 r. (data ostatniego 

częściowego protokołu odbioru robót) dokonywano prac związanych z naprawą nawierzchni 

dróg na terenie Gminy. Poniżej przestawiono zestawienie ilościowe wykonanych prac. 
Lp. Opis zadania Szacunkowa 

ilość 

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 

623,12 m2 

2 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-

asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie – obok czynnego pasa jezdni, łaty 

 o powierzchni powyżej 10 m2 grubości 5 cm z wywozem i utylizacją materiałów 

938,07 m2 

3 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych – utrwalenie 

powierzchniowe za pomocą grysów – wyboje, ubytki i pęknięcia jezdni za pomocą 

remontera typu patcher 

200,00 t 

4 
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-

asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie o średniej grubości 5 cm – masa na zimno 
14,00 m2 

5 Tymczasowe oznakowanie robót remontowych 1 kpl. 

Szacunkowa wartość zadania nr 1: 213 431,6 zł brutto 

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 13 szt. 

2 Wykonanie regulacji pionowej dla włazów kanałowych 6 szt. 

3 
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 

do 10 cm na podsypce z miału kamiennego (kostka granitowa inwestora z odzysku) 
26,20 m2 

4 
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 

14-18 cm na podsypce z miału kamiennego (kostka granitowa inwestora z odzysku) 
28,20 m2 

5 
Wykonania remontów cząstkowych nawierzchni z płyt drogowych (bloczki betonowe) gr. 

14 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka kamienna inwestora 
147,00 m2 

6 Nawierzchnia betonowa – warstwa górna o grubości 18 cm 37,16 m2 

7 Wykonanie remontów cząstkowych  chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm 152,00 m2 

8 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 108,61 m2 

9 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 151,78 m2 

10 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników  338,96 m2 

11 Mechaniczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją urobku 871,49 m2 

12 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wykonaniem warstwy dolnej 

nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm (materiał wykonawcy) 
1220,32 m2 

13 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wykonaniem warstwy dolnej 

nawierzchni tłuczniowej gr. 8 cm (materiał wykonawcy) 
8892,3 m2 

14 
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni tłuczniowej z mechanicznym 

zagęszczeniem tłucznia, głębokość wyboi do 10 cm (materiał wykonawcy) 
13,40 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) 

386,86 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) 

268,02 m2 
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17 

Rozebranie krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją, wykopu rowka pod 

krawężnik i ławę betonową oraz ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm (materiał 

wykonawcy) 

329,80 m 

18 
Rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywozem i utylizacją, wykop rowka pod obrzeża 

i ławę betonową oraz ułożenie obrzeży betonowych 20x6 cm (materiał wykonawcy) 
354,90 m 

19 Ręczne plantowanie poboczy 454,60 m2 

20 Oczyszczanie przepustów o średnicy 0,60 m z namułu 8,30 m 

21 Oczyszczanie rowów z namułu o grubości 30 cm bez naruszania skarp rowu 77,00 m 

22 
Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z ręcznym przygotowaniem 

mieszanki 50 kg cementu na 1 m3 mieszanki 
19,10 m3 

23 Remont obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0,3 do 0,5 m3  10,23 m3 

24 Tymczasowego oznakowania robót. 1 kpl. 

Zrealizowana wartość zadania nr 2: 461 153,6 zł brutto 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Niektórych pracach nie udało się wykonać, zakres mniejszy od przewidywanego, poszczególne 

prace pokryły się z planowanymi, natomiast w szczególności robót z zakresu zad. 1 pn. 

„Remonty cząstkowe nawierzchni mineralno-bitumicznych mieszankami mineralno-

asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie”- łaty o powierzchni powyżej 10m2” oraz 

z zakresu zad. 2 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 15 Zestawienie kosztów 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

  

Publiczny transport zbiorowy 

Od września 2019 roku Gmina Krapkowice realizuje 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 

koszty planowane

koszty poniesione

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

1 2

W
ar

to
ść

 [
zł

]

Zad. 1 Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej Zad. 2 

Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

graniotwej, bloczków, trylinki, tłuczniowej z wymianą obrzeży, krawężników i 

regulacją urządzeń obcych

Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych

dotyczących remontów cząstkowych dróg
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funkcjonowanie 4 linie autobusowe, piąta linia uruchomiona została w styczniu 2021 roku  

a szósta linia we wrześniu 2021 roku.  

Od 01.02.2021 r. Gmina Krapkowice stała się członkiem Związku Powiatowo – Gminnego 

„Jedź z nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich, któremu to powierzyła zadanie organizacji 

transportu publicznego na terenie gminy. 

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) oraz uzyskano połączenie Krapkowic 

z „Centrum Przesiadkowym” w Gogolinie, 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. Ponadto rozbudowany został istniejący rozkład autobusowy. 

Poniżej opisane zostały szczegółowo poszczególne linie w zakresie, dotyczącym tras oraz 

sprzedaży biletów: 

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, 

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 2021 sprzedano 42 003 biletów, z czego: 

a) biletów normalnych – 22 958, 

b) biletów ulgowych – 19 045, z czego: 

− 2 900 to bilety z ulgą ustawową, 

− 16 145 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), 

Linia nr 72 – kierunek Gogolin „Centrum Przesiadkowe” 

Linia ta ma następującą trasę: Krapkowice – dworzec PKS, Krapkowice targowisko 

ul. Drzymały, Krapkowice ul. Opolska, Otmęt przy zakładach Śląskich, Osiedle Sady, Otmęt 

naprzeciw szpitala, Otmęt koło Martinexu, Otmęt Urząd Miasta i Gminy, Krapkowice 

ul. Księdza Koziołka, Gogolin ul. Krapkowicka, Gogolin „Centrum Przesiadkowe” 

i z powrotem. 

W ciągu całego roku 2021 sprzedano 9 596 biletów z czego: 

a) biletów normalnych – 8333 

b) biletów ulgowych – 1263 

Linia nr 73 – kierunek Żużela 

Linia ta ma następującą trasę: Otmęt ks. Duszy, Krapkowice ul. Koziołka, Krapkowice – 

dworzec PKS, Krapkowice ul. 1000-lecia, Żywocice, ul. Kozielska, Ligota Krapkowicka, 

Żużela i z powrotem. 

Linia została uruchomiona od 01.09.2021 r. Od czasu uruchomienia linii do końca roku 2021 

sprzedano 971 biletów jednorazowych oraz 39 biletów miesięcznych. 

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-
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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 oraz 

7 osób – bilet ulgowy (ulga ustawowa). 

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. 

W okresie 12 miesięcy skorzystało z niej 420 osób. 

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 ma 

powrotu, bo łączy się z linią 133. 

W zeszłym roku skorzystało z tej linii 65 osób. 

Łączny koszt gminy Krapkowice (z wyłączeniem biletów miesięcznych) to 364 649,45 zł.  
 

Tabela 44 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 

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 2021 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. 
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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 w liczbach: zakupiono łącznie 1.780 biletów miesięcznych 

ulgowych -  za kwotę  284 800,00 zł oraz 65 biletów miesięcznych normalnych – za kwotę 

20 392,45 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 do szkolnych biletów 

miesięcznych o wartości 273 639,40 zł, jaką Przewoźnik otrzymał od Marszałka Województwa 

Opolskiego. 

Koszt publicznego transportu zbiorowego Gminy Krapkowice w 2021 roku wyniósł  

943 481,30 zł (wliczając również bilety szkolne). 

Natomiast rzeczywiste koszty przy uwzględnieniu dofinansowania kształtowały się 

następująco: 943 481,30 zł – 273 639,40 (dopłata Marszałka) = 669 841,90 zł 

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. 
Ponadto Związek Powiatowo – Gminny „Jedź z nami”, którego Gmina Krapkowice jest członkiem, 

podjął działania zmierzające do redukcji emisji spalin, mające na celu pozyskanie dofinansowania na 

pojazdy autobusowe zeroemisyjne, co wpłynie na redukcję zanieczyszczeń powietrza.  

Oświetlenie uliczne 

Na terenie Krapkowic i sołectw w 2021 roku zlokalizowanych było 2687 punktów świetlnych, 

na których zamontowane jest 2770 opraw. Stanowią one własność: 

− Przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja – 1848 opraw (w tym 1732 opraw LED), 

− Gminy Krapkowice 922 opraw (w tym 365 opraw LED).  

Najważniejszym zadaniem zrealizowanym w ostatnim czasie przez Gminę Krapkowice  

(w porozumieniu z firmą Tauron Dystrybucja) w zakresie infrastruktury energetycznej była 

modernizacja w 2016 r. oświetlenia ulicznego na terenie miasta oraz sołectw, stanowiącego 

własność firmy Tauron. Polegała ona przede wszystkim na wymianie lamp drogowych na 

oprawy w technologii LED. Inwestycja została poprzedzona opracowaniem dokumentacji, tzw. 

masterplanem oświetlenia ulicznego przez pracownię specjalizującą się w tego typu projektach. 

Zawierała ona m.in. analizę rozmieszczenia istniejących systemów oświetleniowych, 
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proponowane zmiany w systemie oświetleniowym w odniesieniu do istniejącego zużycia 

energii, kosztów eksploatacji oświetlenia użytkowego oraz dobór opraw oświetleniowych wraz 

z technologią źródła światła, z uwzględnieniem walorów estetycznych i finansowych. Na 

podstawie przedmiotowej dokumentacji zrealizowano pierwszy etap inwestycji polegający na 

wymianie opraw (1633 szt.). Kolejnym etapem jest trwające tzw. „dogęszczanie”, obejmujące 

zarówno montaż lamp na słupach już istniejących, jak i dostawienie dodatkowych słupów  

z lampami ledowymi.  

Należy podkreślić, iż Gmina Krapkowice od wielu lat prowadzi również szereg działań 

mających na celu obniżenie kosztów związanych z funkcjonującą na terenie gminy 

infrastrukturą energetyczną. Oprócz wymiany istniejących opraw rtęciowych i sodowych na 

oprawy LED czy montażu specjalistycznych zegarów astronomicznych, Gmina Krapkowice 

uczestniczy 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. 

 

Cmentarze komunalne 

W Krapkowicach gmina dysponuje dwoma cmentarzami parafialno-komunalnymi 

wykorzystanymi w ok. 96% powierzchni, bez możliwości ich poszerzenia bądź rozbudowy, 

dlatego też koniecznością staje się budowa nowego cmentarza komunalnego.  

Wybór lokalizacji poprzedzony był analizami, debatami społecznymi oraz konsultacjami 

społecznymi. Wynika to z faktu występowania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów 

sąsiednich jak i długotrwałego charakteru tego sposobu zagospodarowania. W urbanistyce 

cmentarze zawsze były sytuowane na obrzeżach miast i wsi, dopiero rozwój miejscowości 

(głównie powojenny) spowodował, że znalazły się wśród terenów zabudowanych 

i zainwestowanych. W przedmiotowej sprawie wybór został dokonany ze szczególnym 

uwzględnieniem tego, jak miasto będzie wyglądać za kilkadziesiąt lat, a nie jak jest 

zagospodarowane obecnie. Rozpatrywane były dwie lokalizacje cmentarza komunalnego 

w oparciu o działki należące do gminy Krapkowice: przy ul. Wrzosów oraz przy 

ul. Limanowskiego. Biorąc pod uwagę założenie, że cmentarz będzie obsługiwał Krapkowice 

i miejscowości przyległe w perspektywie kilkudziesięcioletniej, została wybrana lokalizacja 

przy ul. Wrzosów jako bardziej korzystna ze względu na wielkość terenu, możliwości 

zagospodarowania oraz  oddziaływanie na tereny sąsiednie. 

Tereny pod cmentarz przy ul. Wrzosów obejmują ogółem 10,5 ha – przewidzianych w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice pod 

cmentarz (co zarazem wyklucza inny sposób zagospodarowania). Planuje się w tym obszarze 

realizowanie cmentarza wraz z budynkami obsługującymi, dróg dojazdowych i parkingów. 

Dodatkowo bezpośrednio przylegają do tych terenów trzy kolejne działki gminne, które 

stanowić mogą rezerwę na dalsze powiększenie cmentarza. Ogółem teren przy ul. Wrzosów 

mógłby liczyć w maksymalnym wariancie ok. 13,5 ha, i w bardzo ogólnych analizach 

przewiduje się możliwość wykorzystywania cmentarza przez następne min. 100 lat.  

W 2021 roku rozpoczęła się procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz wstępne prace koncepcyjne nad przestrzennym założeniem cmentarnym 

i jego architekturą.  

Cmentarz komunalny przy ul. Staszica w Krapkowicach 

Według danych otrzymanych od Zarządcy cmentarza komunalnego w Krapkowicach w dniu 

31.01.2022 r., na przedmiotowym cmentarzu znajdowało się 2945 wykorzystanych miejsc 
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grzebalnych oraz 111 niewykorzystanych miejsc grzebalnych nieopłaconych i pozyskanych 

przez zrzeczenie opiekunów grobów. 

Ilość przeprowadzonych pogrzebów, wymurowanych grobów i postawionych pomników: 

a) Ilość przeprowadzonych pogrzebów w okresie od 01.01.2021 do 31.01.2022 – 109, 

b) Ilość wymurowanych grobów w okresie od 01.01.2021 do 31.01.2022 – 1, 

c) Ilość postawionych pomników w okresie od 01.01.2021 do 31.01.2022 – 14. 

Cmentarz komunalny przy ul. 3 Maja w Krapkowicach 

Według danych otrzymanych od Zarządcy cmentarza komunalnego w Krapkowicach w dniu 

31.01.2022 r., na przedmiotowym cmentarzu znajdowało się 158 wykorzystanych miejsc 

grzebalnych oraz 26 niewykorzystanych miejsc grzebalnych. 

Ilość przeprowadzonych pogrzebów, wymurowanych grobów i postawionych pomników: 

a) Ilość przeprowadzonych pogrzebów w okresie od 01.01.2021 do 31.01.2022 – 33, 

b) Ilość postawionych pomników w okresie od 01.01.2021 do 31.01.2022 – 18. 

XI. Kultura, sport i turystyka  

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 2021 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 zawieszane z powodu Covid -19 i przeszły na ile to możliwe w formę online.  

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 online  po wprowadzeniu obostrzeń związanych z epidemią Covid-19. 
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Pracownia Ceramiki dla młodzieży i dorosłych (dzieci uczestniczą wraz  

z opiekunem/rodzicem) - (prowadząca Małgorzata Pacion), zajęcia odbywały się 

z częstotliwością cotygodniową, w dwóch grupach, porannej oraz popołudniowej. Zajęcia były 

zawieszane z powodu Covid -10 lub prowadzone w zaostrzonym rygorze sanitarnym.  

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 W 2021 roku w KDK działały 3 grupy teatralne. Grupa młodzieżowa, grupa 

dorosłych i grupa dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Przez ograniczenia związane 

z pandemią zajęcia były czasowo zawieszane. W konsekwencji udało się doprowadzić tylko do 

jednej premiery. Teatr X w czerwcu 2021 roku pokazał autorski spektakl "Nazywam się 

Dawid". Przedstawienie było grane dwa razy w czerwcu, a potem jeszcze w październiku 2021 

r. Od września 2021 roku znowu odbywają się próby w trzech grupach teatralnych. Ze względu 

na ograniczenia pandemiczne w 2021 r. nie odbyły się eliminacje miejsko-gminne do 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 

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.   

Zajęcia wokalne w Krapkowickim Studiu Piosenki odbywają się w różnych grupach 

wiekowych. W zajęciach uczestniczyło od 12 do 20 osób.  Indywidualne zajęcia prowadzone 

były codziennie, natomiast grupowe zajęcie odbywały się przed organizowanymi przez 

Krapkowickie Studio Piosenki koncertami, przy współpracy z muzykami. Już po raz 9 został 

zorganizowany koncert pn. Niepodległość muzyczne ma imię...” , koncert z okazji Dnia Kobiet 

oraz koncert na zakończenie miesiąca senior pn „Wspomnień czar”. Ponadto uczestnicy 

regularnie występowali na imprezach organizowanych przez Krapkowicki Dom Kultury 

i Urząd Miasta Krapkowice. 

Dla dorosłych działa grupa „Krapkowickie Niezapominajki”. Zajęcia dla Pań odbywały się 

dwa razy w tygodniu i uczestniczyło w nich od 2 do 4 osób. Dodatkowe zajęcia organizowane 

były w ramach przygotowań do koncertu.   

Obie grupy prowadzone są przez instruktora wokalnego – Panią Grażynę Mierzwa. 

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 

online (indywidualne i grupowe. Soliści z Klubu Wokalisty regularnie prezentowali swój talent 

w TVP3 Opole w programie „Opolskie o poranku”, a także w Radiu Opole.  

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 
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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.  

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 2021 zaoferował mieszkańcom Gminy 

Krapkowice następujące wydarzenia w ramach wakacji artystycznych: 

− zajęcia plastyczne i malarskie, ceramiczne 

− zajęcia wokalne 

− zajęcia teatralne 

W 2021 roku Krapkowicki Dom Kultury zorganizował i współorganizował: 

Styczeń 

4 stycznia – 15 stycznia – Ferie on-line (zajęcia ruchowe, plastyczne, artystyczne) 

            31 stycznia – 29 Finał WOŚP - online 

31 stycznia – Koncert Noworoczny – Feeling Good – online – w wykonaniu wokalistów 

z Klubu Wokalisty 

Marzec / Kwiecień  

7 marca – Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Krapkowickiego Studia Piosenki 

oraz Krapkowickich Niezapominajek 

Decyzją Premiera RP od 20.03.2021 r. do 25.04.2021 zawieszona zostaje działalność Kina 

Krapkowice oraz wszystkich sekcji funkcjonujących w Krapkowickim Domu Kultury.  

Czerwiec 

             1 czerwca – Dzień dziecka przy pływalni Delfin 

             12 czerwca – noc w Baszcie 

             12 czerwca – spektakl teatru X „Nazywam się Dawid” 

             13 czerwca – kiermasz sztuki amatorskiej 

  20 czerwca – Muzyczne powitanie lata – koncert Krapkowickiej Orkiestry Dętej na 

Rynku 

             26 czerwca – Park miejski w Otmęcie – Powitanie lata 

Lipiec  

             4 lipca – Koncert Oder Blass Band – Rynek w Krapkowicach 

            5 lipca/27 sierpnia - Wakacje artystyczne w Krapkowickim Domu Kultury 

(malarstwo, śpiew, plastyka, ceramika, teatr) 

16,23,30 lipca – Letnie Kino Plenerowe 

Sierpień 

6 i 14 sierpnia – Letnie Kino Plenerowe 

 28 sierpnia – Kiermasz Sztuki Amatorskiej (Plac Niepodległości)  

http://www.kdk.krapkowice.pl/wydarzenia/decyzja-premiera-rp-od-20032021-r-do-25042021-zawieszona-zostaje-dzialalnosc-kina
http://www.kdk.krapkowice.pl/wydarzenia/decyzja-premiera-rp-od-20032021-r-do-25042021-zawieszona-zostaje-dzialalnosc-kina
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Wrzesień  

 18-19 września – Rodzinny Piknik Dożynkowy (Plac Eichendorffa) 

Październik „Miesiąc Seniora”  

14 i 21 października – Kinowe Seanse Seniora 

            12 października - spektakl teatru X „Nazywam się Dawid” 

15 października - Promocja książki Miry Białkowskiej "Moja przyjaciółka Perypetia", 

koncert Klubu Wokalisty oraz wernisaż wystawy obrazów Grzegorza Sorbiana 

"Kobieta... jak to łatwo powiedzieć..." 

17 października – Koncert Vanessy Siwy z Klubu Wokalisty „I feel good” 

28 października – Koncert Krapkowickiego Studia Piosenki i Krapkowickich 

Niezapominajek pn. Wspomnień Czar – na zakończenie miesiąca seniora 

Listopad 

11 listopada – Obchody Narodowego Święta Niepodległości / Koncert młodzieży 

 z Krapkowickiego Studia Piosenki  „NIEPODLEGŁOŚĆ muzyczne ma imię… 9” 

14 listopada - wernisaż wystawy obrazów Czesławy i Damiana Szlązak pt. "...Dwa 

światy w jednym domu..." w Krapkowickim Domu Kultury 

21 listopada -  koncert pt. Ale Festiwale, w wykonaniu artystów scen poznańskich.  

Grudzień 

17 – 19 grudnia – Jarmark Bożonarodzeniowy na Krapkowickim Rynku 

19 grudnia - Świąteczne Magic Show w wykonaniu jednego z najlepszych iluzjonistów 

młodego pokolenia w Polsce - Bartosza Lewandowskiego, Finalisty programu Mam 

Talent. 

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. 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 2021 biblioteki miasta i gminy: 

− zrejestrowały czytelników              – 5 988 

− wypożyczono księgozbioru         – 157 474 

− odwiedziny w bibliotece           – 76 949 

− odwiedziny w czytelni internetowej                      –   899 

− inne odwiedziny w bibliotece (konkursy, imprezy czytelnicze, spotkania autorskie 

z ciekawymi ludźmi, kursy komputerowe, ferie i wakacje w bibliotece i inne) – 8 610 

− udzielono informacji                  – 28 915 
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Wykres 16 Wypożyczanie księgozbioru w poszczególnych latach 

 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

 

Znaczące imprezy czytelnicze, których organizatorem lub współorganizatorem była biblioteka: 

„Postać babci i dziadka w literaturze – wystawa” 

„Biblioteka jest kobietą”- wystawa 

„Tradycje i zwyczaje Wielkanocne” – wystawa połączona z konkursem 

„Głodni czytania” – czytanie online 

„Woda i jej oblicza” – wystawa 

„Halabardy w bibliotece” – wystawa rzeźbiarza Romualda Pastucha 

„Podnieś swoje kompetencje cyfrowe” – kurs komputerowy 

„Krapkowice w dokumentach źródłowych” – spotkanie uczestników 

 z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic 

W czasie pandemii przeorganizowano kalendarz imprez edukacyjnych, kulturalnych 

i czytelniczych. Wszystkie formy pracy z książką, zostały przeprowadzone w formie online.  

  

Działalność sportowo- rekreacyjna w 2021 roku 

Działalność sportowa na terenie Gminy Krapkowice prowadzona jest w oparciu o ustawę 

z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie - jako zadania własne.  Zadania te Gmina realizuje podejmując współpracę 

 z różnymi podmiotami, stowarzyszeniami i klubami sortowymi prowadzącymi działalność  

w sferze kultury fizycznej na terenie naszej gminy.  

Z budżetu (w drodze otwartych konkursów ofert i konkursu projektów) udzielone zostały 

dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej realizujących zadania z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej więcej informacji na ten temat znajdą Państwo „Sprawozdaniu z  Programu 

współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.  
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Działalność sportowa skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży 

zamieszkujących teren Gminy Krapkowice oraz do osób dorosłych, uprawiających sport 

amatorsko. Imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy Krapkowice wychodzą 

naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy. 

Organizacja 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, 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 2021 r. imprez sportowych nie odbyła się. 

Wśród imprez sportowo- rekreacyjnych, dla mieszkańców gminy Krapkowice które udało się 

przeprowadzić należy wymienić: 

Powitanie Lata 2021 - Impreza odbyła się w nowym, zrewitalizowanym parku w Otmęcie przy 

ul. Obuwników i Kilińskiego. Spotkanie mieszkańców pokazało, że Krapkowice zyskały 

kolejne świetne miejsce do organizacji podobnych pikników. Na przybyłych czekało wiele 

atrakcji. Gra w bule pod okiem doświadczonych graczy, między innymi Łukasza 

Stępniewskiego. Pokazowy mecz koszykówki ulicznej, w którym udział wzięli młodzi 

mieszkańcy Krapkowic. Występy wokalne zapewniło Studia Piosenki i Niezapominajki oraz 

gwiazda wieczoru w postaci zespołu Jumbo Africa, który rozruszał widownie zebraną w parku. 

Specjalnie dla zebranych osób, na pobliskiej hali widowiskowo- sportowej im. W. Piechoty 

odbył się mecz 1 ligowej drużyny KS Otmęt Krapkowice w którym wzięły udział najmłodsze 

zawodniczki jak i te, które już nie występują w biało zielonych barwach. 

Ponadto na obiektach sportowych których właścicielem jest gmina Krapkowice, w miarę 

epidemicznych możliwości odbywały się cykliczne imprezy sportowe, organizowane przez 

kluby sportowe, szkoły i stowarzyszenia działające na terenie Gminy. Ilość imprez sportowo 

rekreacyjnych, które odbywały się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.  za sprawą 

wprowadzonych obostrzeń dotyczących pandemii koronawirusa została znacznie ograniczona. 

Sport szkolny Koordynatorem i organizatorem współzawodnictwa sportowego dzieci 

i młodzieży na wszystkich szczeblach jest Szkolny Związek Sportowy. Na szczeblu miejsko-

gminnym gmina Krapkowice pokrywa koszty dowozu uczniów na zawody szkolne w naszej 

gminie oraz partycypuje w kosztach organizacji zawodów. Na szczeblu powiatu 

współfinansujemy zawody organizowane przez szkoły gminy Krapkowice. Na szczeblu 

wojewódzkim pokrywamy koszty udziału reprezentacji szkół gminy Krapkowice w zawodach 

finałowych oraz współfinansujemy i organizujemy finały wojewódzkie, które odbywają się 

w Krapkowicach. 

W związku z wyrażeniem zgody na likwidację Spółki Delfin Sp. z o.o.  z końcem 2020 r. przez 

to stworzeniem podstaw dla optymalizacji ekonomicznej, pozwalającej na efektywne 

wykorzystanie posiadanego potencjału techniczno-organizacyjnego i majątkowego innej 

Spółki gminnej. W 2021 r. zadania związane z prowadzeniem i zarządzaniem obiektami 

sportowo-rekreacyjnymi przejęły dwie spółki gminne tj. Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krapkowicach.  Celem ww. działania było 

osiągnięcie maksymalnych efektów w stosunku do ponoszonych kosztów utrzymania 

poszczególnych obiektów, jak też do polepszenia jakości świadczonych usług publicznych 

i zwiększenia ich efektywności. 
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Zadania związane z prowadzeniem pływalni krytej i obsługi obiektów sportowych powierzone 

zostały Spółce „Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.”, zadania związane z prowadzeniem hali 

sportowej - Spółce „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.” 

W związku ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii koronawirusa 

SaRS-COV- 2 oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia wprowadzanymi czasowo 
w zależności od rozwoju pandemii na ternie RP obiekty sportowo-rekreacyjne zostawały 

czasowo zamykane. 

Pływalnia „Delfin” Krapkowice – podczas ww. przerw w dostępności na krytej pływalni 

został -wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, w strefie saun oraz oświetlenia awaryjnego na 

obiekcie, naprawiono źródła światła w nieckach basenowych, 

− w szatniach zamontowano dodatkowe promienniki grzewcze, 

− wyremontowano sufity przy wejściu do przebieralni, 

− wykonano remont głównego wejścia do budynku, 

− wykonano remont pomieszczenia WC w strefie saun, 

− wykonano gruntowny remont sauny suchej i parowej, 

−  wykonano zabezpieczenie narożnika niecki basenowej dla dzieci, 

− zmodernizowano punkt kasowy,  nagłośnienie hali basenowej oraz wykonano 

instalację umożliwiającą ładowanie telefonów za pomocą kabla USB na trybunach 

hali basenowej, 

− rozbudowano sieć IT oraz monitoring poprzez rozprowadzenie dodatkowych kabli, 

− w podbaseniu wykonano szereg prac naprawczych mi.in. uszczelnienie ścian 

fundamentowych metoda iniekcji żywiczej, remont pomp basenowych i odstojników 

przy pompach, wymieniono zbiornik CWU, pompę C.O., zawory PVC, lampy UV 

w systemie uzdatniania wody, złoże filtracyjne w filtrze wanny jacuzzi, 

− wykonano remont zaplecza socjalnego, 

− zmodernizowano automatykę sterująco- monitorującą pracę systemów uzdatniania  

i ogrzewania wody basenowej oraz wentylatorownię. 

Większość z ww. prac remontowo-modernizacyjnych została przeprowadzona przez 

pracowników Spółki WiK w Krapkowicach. 

Działalność rekreacyjna Pływalni „Delfin” opiera się głównie na udostępnianiu obiektu 

korzystającym zgodnie ze zróżnicowanymi taryfami cennikowymi. W 2021 r. pomimo czasowo 

wprowadzanych obostrzeń, z Krytej Pływalni „Delfin” skorzystało kilkanaście tysięcy osób.  

Tabela 45 Liczba sprzedanych wejściówek 

Lp. Grupa cennikowa Ilość sprzedanych biletów  

1 Bilet normalny 13401 

2 Bilet ulgowy 6483 

3 Bilet zniżkowy 2492 

4 Bilet rodzinny rodzic 6671 

5 Bilet rodzinny dziecko 7324 

6 Bilet grupowy dorosły 11 

7 Bilet grupowy dziecko 14 

8 Karta Dużej Rodziny dorosły 986 

9 Karta Dużej Rodziny dziecko 1186 

10 Emeryt, Rencista 3399 

11 Osoby z niepełnosprawnościami  64 
Źródło: opracowanie WiK Krapkowice 

Ponadto na terenie krytej pływalni zostały zorganizowane dodatkowe atrakcje podczas: 

− Dnia Kobiet - wejście dla  Pań odbywało się na preferencyjnych warunkach, 
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− Dnia Dziecka- wodny tor przeszkód, 2 godzinne, nieodpłatne lekcje pływania dla dzieci 

oraz wejście na teren basenów za 1 zł dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, 

− Miesiąc Seniora w Gminie Krapkowice-  w każdy piątek października  seniorzy Gminy 

Krapkowice w określonych godzinach mogli nieodpłatnie korzystać z usług Pływalni, 

− obchody dnia Św. Mikołaja -  wejście na teren basenów za 1 zł dla dzieci i młodzieży do 

18 roku życia oraz słodki poczęstunek dla najmłodszych. 

Ponadto obiekt został udostępniony dla Druhów z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 

Steblów, Odrowąż oraz Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach na przeprowadzenie 

wspólnych ćwiczeń z ratownictwa wodnego  podczas których uczyli się korzystania 
z nowoczesnego sprzętu oraz wymieniali się zdobytym doświadczeniem. 

Kompleks boisk Orlik 2012 wraz z terenami rekreacyjnymi. W prace roku 2021 wykonano 

następujące prace remontowe: 

− modernizacja rozdzielni elektrycznej polegająca na zainstalowaniu modułu GSM  

pozwalającego na zdalne sterowanie  oświetleniem na kompleksie sportowym „Orlik 

2012”, 

− wizytacja etnobotaniaka prof. Łukasza Łuczaja Łąki Kwietnej zasianej w 2019 r. na 

terenach rekreacyjnych  przyległych do Pływalni Delfin. Podczas ww. wizyty został 

nakręcony film promujący sadzenie łąk kwietnych czego ww. była książkowym 

przykładem. Film został opublikowany na kanale Youtube ww. Profesora 

− ramach imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych na terenie kompleksu 

rekreacyjnego w okresie wakacyjnym odbyły się Turnieje siatkówki plażowej. 

Ponadto z boisk treningowych położonych na trenie obiektu w ciągu roku korzystają  młodzi 

adepci piłki nożnej. Tereny rekreacyjne służą mieszkańcom jako miejsce relaksu oraz  są 

wykorzystywane m.in. do nauki jazdy na rolkach i rowerach. 

Boisko piłkarskie przy ul. Wrzosów. Prace remontowe zrealizowane w 2021 roku:  

− wykonanie przyłącza energetycznego oraz wykonanie oświetlenia boiska 

treningowego, 

− wykonanie przyłącza elektrycznego do magazynu na sprzęt sportowy, 

− zainstalowanie modułu GSM  pozwalającego na zdalne sterowanie  oświetleniem na 

terenie boiska sportowego,   

Stadion miejski przy ul. Olimpijskiej wraz z basenami odkrytymi.  Prace modernizacyjne 

w 2021 roku: 

− wykonanie nowej instalacji budynku, 

− wykonanie ogrzewania obiektu za pomocą promienników UV, 

− wykonanie przyłącza wodociągowego do instalacji podlewania boisk, 

− wykonanie remontu sanitariatów,  

− wykonanie kontenerowej toalety dla użytkowników obiektu,   

− wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku, 

Przed wakacjami wykonano remont zewnętrznych niecek basenowych  celem przygotowania 

ich do sezonu kąpielowego na okres wakacji. Remont polegał w głównej mierze na skuciu starej 

warstwy farb, uzupełnieniu ubytków oraz pomalowaniu niecek. Pod koniec okresu 

wakacyjnego na obiekcie przy ul. Olimpijskiej odbyły się ćwiczenia przeciw - pożarowe 

funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. 

Większość z ww. prac remontowo-modernizacyjnych wykonanych na obiektach sportowo- 

rekreacyjnych została przeprowadzona przez pracowników Spółki WiK w Krapkowicach. 
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Pozostałe obiekty sportowo-rekreacyjnie, których właścicielem jest Gmina Krapkowice 
w 2021 r. prowadziły swoja działalność na obowiązujących zasadach sanitarno-

epidemiologicznych. 

Turystyka 

Gmina Krapkowice dzięki swojej historii oraz położeniu geograficznemu jest ciekawym 

miejscem pod względem turystyki. Historyczna część miasta to XIV wieczne zabytki, które do 

dziś można podziewać. Centrum turystycznym w Krapkowicach jest Baszta Bramy Górnej, 

której przeznaczenie to prezentowanie wystaw artystycznych oraz stałej wystawy poświęconej 

lokalnej historii. Baszta jest najczęściej odwiedzanym miejscem przez turystów, a w ubiegłym 

2021 roku ich liczba wyraźnie wzrosła. Mury miejskie, kościoły w Otmęcie i Krapkowicach 

oraz zamki (w Otmęcie ruiny) to kolejne, doskonałe miejsca dla gości naszego regionu. 

Obuwniczy Szlak w Krapkowicach to kolejna atrakcja łącząca historię, architekturę oraz sztukę 

Krapkowic. Osiem oryginalnych odlewów butów rozmieszczonych w najstarszych zakątkach 

gminy Krapkowice tworzy szlak edukacyjny, gdzie turyści mogę zapoznać się z historią miejsc 

oraz całego miasta. Z Obuwniczego Szlaku korzystają turyści oraz lokalna młodzież podczas 

wycieczek szkolnych. Dzięki temu lekcje z lokalnej historii są na pewno znaczeni ciekawsze. 

W 2021 roku Szlak odwiedziło  ponad 20 grup szkolnych i przedszkolnych z tereny gminy. 

Zdjęcie 36 Przedszkolaki na Obuwniczym Szlaku 

 

 Źródło: zasoby własne UMiG 
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Gmina Krapkowice w ofercie turystycznej posiada również piękne tereny zielone, 

przeznaczone do wycieczek pieszych lub rowerowych. 11 tras o długości blisko 90 km 

prowadzi przez najciekawsze przyrodniczo miejsca.  

W 2021 oddano do użytku kolejną ścieżkę rowerową, która połączyła ulicę Opolską z osiedlem 

XXX – lecia.  
Zdjęcie 37 Ścieżka rowerowa 

 Źródło: zasoby własne UMiG 

 

 

 Źródło: zasoby własne UMiG 

 

Przepływające przez Krapkowice rzeki (Osobłoga i Odra) utworzyły unikatowe miejsca 

w postaci rozlewisk, bagien i mokradeł. Jest to idealne miejsce dla dzikich zwierząt żyjących 

w takim terenie. 

Bazę noclegową w gminie Krapkowice tworzyły w 2021 roku hotel Zamkowy Młyn z ponad 

50 miejscami noclegowymi oraz 7 obiektów świadczących usługi hotelarskie o łącznej liczbie 

około 100 miejsc noclegowych. W krapkowickim porcie „Marina” znajduje się również 10 

stanowisk dla podróżujących camperami lub z przyczepami kempingowymi. 
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Zdjęcie 38 Port Jachtowy w Krapkowicach „Marina” 

 
Źródło: zasoby własne UMiG 
 

XII. Inne 

Promocja 

Promocja stanowi jedno z narzędzi efektywnego rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice. Przez 

działania promocyjne w 2021 roku kreowany był wizerunek Gminy jako miejsca 

„z atrakcyjnymi warunkami do życia, prowadzenia działalności gospodarczej 

 i odpoczynku, które gwarantuje rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna oraz 

bogate zaplecze do aktywnego wypoczynku”.  

Wizerunek miasta bezpiecznego i estetycznego, Gminy atrakcyjnej, otwartej, przyjaznej dla 

mieszkańców i gości, tworzony był przede wszystkim przy wykorzystaniu potencjału 

miejscowości i szans tkwiących w otoczeniu.  

W 2021 roku bardzo istotnym elementem była promocja spisu powszechnego ludności 

i mieszkań. Jej efektywność oceniamy bardzo wysoko. Świadczy o tym między innymi 

5 miejsce w województwie pod względem liczby spisanych osób przez tzw. samospis 

internetowy.  

Wszelkie działania podejmowane w 2021 roku we wszystkich pięciu obszarach promocyjnych 

uwarunkowane były sytuacją związaną z pandemią COVID-19. Z powodu obowiązujących 

ograniczeń wiele z inicjatyw nie odbyło się.  

 

Obszar I - Działania mające na celu pozyskiwanie inwestorów i promowanie lokalnej 

przedsiębiorczości 

W tym obszarze prezentowane były przedsięwzięcia  gospodarcze z terenu Gminy (Śluza), 

promowane tereny inwestycyjne Gminy, jako miejsca z „dobrym klimatem” do inwestowania, 
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kontynuowano współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Opolskim Centrum 

Rozwoju Gospodarki, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Agencją Nieruchomości Rolnych 

oraz innymi instytucjami okołobiznesowymi.  

Obszar II - Działania w zakresie wykorzystania potencjału kulturalnego Gminy. 

Kontynuowana była współpraca, jaka zawarta została w 2017 roku z gminą Gogolin. W jej 

ramach dyrektorzy miejsko-gminnych ośrodków kultury oraz koordynatorzy wydarzeń 

kulturalnych opracowali wspólny kalendarz przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, 

promocyjnych i rekreacyjnych. Ze względu na ponadlokalny charakter proponowanych 

wydarzeń uczestniczyć w nich mogą nie tylko mieszkańcy Krapkowic i Gogolina, ale także 

liczni mieszkańcy całego powiatu.  

Wydarzenia: 

− konkursy recytatorskie,  

− spotkania teatralne, 

− obchody z okazji rocznic narodowych – m.in. 3 maja, 

− koncerty okazjonalne, m.in. Dzień Kobiet,   

− spotkania tematyczne,  

− cykliczne imprezy kulturalne, m.in. Jarmark Bożonarodzeniowy,  

− wydarzenia kultywujące tradycje regionalne: Dożynki, Capstrzyk w Żużeli  

− integracja społeczności lokalnej przez organizowanie cieszącej się dużą popularnością 

lokalnej giełdy „Pchli targ” oraz „Kiermaszów Sztuki Amatorskiej”,  

− budki dla jerzyków, 

− dzień dziecka przy pływalni Delfin, 

− wsparcie akcji „Łazi na Tripie” (do Medjugorie rowerem), 

− promocja wystawy Adama Werwińskiego w bibliotece w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w  Opolu przy ulicy Minorytów,  

− rozpoczęcie akcji „Murale”. Powstanie pierwszego przy Odrze,   

− przeprowadzenie akcji „Posadź swoje drzewo”. Wspólne zasadzenie 60 drzew przy 

nowej ścieżce rowerowej na os. Sady,  

− akcja „Nie budź jeża” – budki i tabliczki.  

 

Obszar III - Działania w zakresie rozwoju turystyki, sportu i rekreacji  

Wydarzenia: 

− przywitanie lata w zrewitalizowanym parku miejskim w Otmęcie – wydarzenie 

organizowane z okazji otwarcia starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego po 

rewitalizacji,  

− kontynuacja projektu „Poznaj Historię”, którego założeniem jest zapoznanie turystów  

i mieszkańców z historią Krapkowic w niecodzienny sposób,  

− kontynuacja projektu „Obuwniczy szlak”. Oprowadzanie wycieczek po szlaku 

wytyczonym przez buty z brązu. Odlewy z kodami QR umieszczone zostały 

w miejscach ciekawych, ważnych historycznie. Forma buta znakomicie wpisuje się 

w historię Krapkowic. Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt” przez 

kilkadziesiąt lat były potentatem w branży obuwniczej. To do pracy w zakładach 

przyjeżdżali mieszkańcy z całej Polski. Dzięki temu Krapkowice są miejscem bogatym 

kulturowo. Otmęcki but to niemal synonim: wysokiej jakości wykonania i doskonałej 

opinii wśród klientów. Ponadto forma buta znakomicie wpisuje się w hasło promocyjne 

„Krapkowice, na skrzyżowaniu szlaków Europy”.  

− promocja tras rowerowych, 

− uczestnictwo w zjazdach Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,  

− Punkt Informacji Turystycznej w Baszcie,  
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− rozstrzygnięcie konkursu na nową trasę Krapkowickiego Biegu Ulicznego.  

 

Obszar IV - Działania w zakresie materiałów informacyjnych i promocyjnych 

Artykuły prasowe (Informator Gmin Krapkowice Gogolin), materiały zamieszczane na 

stronach internetowych. W 2021 roku kontynuowana była współpraca z mieszkańcami 

i lokalnymi artystami m.in. podczas tworzenia materiałów promocyjnych Gminy Krapkowice 

(m.in. p. Renata Kozioł), zwracając tym samym uwagę na ich wyjątkową twórczość. W ten 

sposób  chcieliśmy nowatorsko spojrzeć na promocję. Częściowo odejść od wytwarzanych 

seryjnie materiałów promocyjnych, które z Krapkowicami łączy jedynie nadruk logotypu, 

a promować się przez wyjątkową twórczość mieszkańców. W 2021 roku kontynuowana była 

także promocja nowego herbu Gminy Krapkowice. W tym celu sukcesywnie dostosowywano 

tablice informacyjne znajdujące się w przestrzeni miejskiej oraz oznaczano budynki gminne 

tablicami przedstawiającymi między innymi herb.  

Działania: 

− materiały informacyjne publikowane m.in. na stronie www.krapkowice.pl, funpage’u 

Gminy (także publikacja tekstów przekazanych przez radnych Rady Miejskiej 

i lokalnych liderów), 

− materiał prasowy Gminy Krapkowice przekazywany do „Informatora Gmin 

Krapkowice Gogolin”, 

− stały kontakt z mediami, bieżące informowanie regionalnych i lokalnych dziennikarzy  

o aktualnych wydarzeniach, 

− wydawnictwa promocyjne, m.in.: ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, 

podziękowania, listy gratulacyjne, kalendarze, 

− seryjne materiały promocyjne, m.in.: długopisy, kartki pocztowe, naklejki, maskotki 

Basztuś, odblaski, kubki, miarki, torby bawełniane. Materiały cechować będzie 

jednolita identyfikacja wizualna,  

− tablice informacyjne, 

− oznaczenie budynków,  

− patronaty i partnerstwo, 

− aktywizacja społeczności lokalnej przez organizowanie konkursów.   

− puzzle dla wszystkich uczniów klas 1  szkół podstawowych. 

 

Obszar V - Działania w zakresie promocji przez współpracę z gminami partnerskimi 

W ubiegłym roku pandemia Covid19, tak samo jak w roku 2020 uniemożliwiała wszelką 

współpracę z miastami partnerskimi Gminy Krapkowice. Wszelkie działania były wstrzymane, 

a żaden z partnerów nie wykazywał chęci do jakichkolwiek inicjatyw z obawy 

o bezpieczeństwo i zdrowie. Kontakty ograniczyły się wyłącznie do wymiany informacji za 

pośrednictwem poczty elektronicznej oraz rozmów telefonicznych o bieżącej sytuacji 

związanej z pandemią u partnerów.  

Wyjątkiem była jedna wizyta w mieście Partizanske na Słowacji, gdzie 4 osobowa delegacja 

z Krapkowic, na zaproszenie tamtejszego burmistrza Jozefa Bozika uczestniczyła 

w dwudniowych obchodach święta Miasta z okazji kolejnej rocznicy nadania praw miejskich 

(zgodnie z reżimem sanitarnym obowiązującym wówczas na terenie Słowacji). Wizyta miała 

miejsce w dniach 3 i 4 września 2021.  

 

 

http://www.krapkowice.pl/
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Sprawy administracyjne 

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach stanowi aparat pomocniczy Burmistrza Krapkowic, 

przy pomocy którego Burmistrz Krapkowic realizuje zadania wynikające z przepisów prawa 

oraz uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Krapkowicach. 

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania 

spoczywających na Gminie: 

1) zadań własnych; 

2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; 

3) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie zawartych 

porozumień z  organami tej administracji; 

4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia między jednostkami 

samorządu terytorialnego; 

5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego 

z jednostkami samorządu terytorialnego, które nie zostały powierzone gminnym 

jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom 

na podstawie umów. 

 

W 2021 roku wydano 12 847 decyzji administracyjnych. 
Tabela 46 Zestawienie wydanych decyzji 

Lp. Decyzje administracyjne 

2021 

liczba wydanych 

decyzji 

1 Warunki zabudowy i inwestycje celu publicznego 83 

2 Zjazdy 22 

3 Uzgodnienia sieci i przyłączeń, zajęcie pasa, inne 442 

4 Stypendia szkolne 122 

5 Zasiłki szkolne 10 

6 
Dofinansowanie  pracodawcom przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników 
19 

7 Nadanie stopnia awansu zawodowego 5 

8 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia) 788 

9 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa) 94 

10 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (zgony)  312 

11 
Wydanie decyzji administracyjnych (decyzje w sprawie zmiany imion 

i nazwisk) 
11 

12 Meldunki 37 

13 Dowody 10 

14 Sprawy wojskowe 56 

15 Imprezy masowe 0 

16 Podział nieruchomości 39 

17 Rozgraniczenie nieruchomości 3 

18 Opłata adiacencka 13 

19 
Nałożenie kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie kwartalnego 

sprawozdania za odbiór nieczystości ciekłych 
1 

20 
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych 
0 
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21 
Wygaśnięcie zobowiązania z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
7 

22 
O umorzeniu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
0 

23 Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów 26 

24 O środowiskowych uwarunkowaniach 12 

25 Na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 0 

26 Ustalenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2 

27 Sprawy podatkowe 9 764 

28 Zwrotu podatku akcyzowego 266 

29 Zezwolenia na alkohol, rezygnacje 84 

30 Działalność gospodarcza:   

 - założenie działalności gospodarczej 57 

 - zawieszenie działalności gospodarczej 86 

 - wznowienie działalności gospodarczej 39 

 - zmiany w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 360 

31 Zakończenie działalności gospodarczej  65 

32 Licencje na transport (autokary, taxi, itp.) 12 

 Ogółem 12 847 

Źródło: opracowanie własne UMiG 
 
Tabela 47 Zestawienie liczbowe załatwionych spraw 

Lp. Działania urzędu zgodnie z instrukcją kancelaryjną 
2021 

Liczba działań 

1 Pisma wpływające do urzędu w systemie PROTON 18124 

2 
Założone sprawy w systemie PROTON – Liczba utworzonych spraw 

wg teczek 
15303 

3 
Załatwione pisma w systemie PROTON – Liczba utworzonych pism wg 

teczek 
14051 

4 Udzielone odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej 96 

5 Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne 11 

6 Faktury, które wpłynęły do urzędu o dokonanie płatności 3091 

7 Wystawione faktury  658 

8 Skargi i wnioski załatwione bezpośrednio 0 

9 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia wg właściwości 3 

10 Petycje  3 

  Ogółem 51 337 

Źródło: opracowanie własne UMiG 
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Działalność kontrolna Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Łącznie Wydziały i Biura UMiG w Krapkowicach w roku 2021 przeprowadziły 291 różnego 

rodzaju kontroli i przeglądów.  

Tematyka kontroli obejmowała zagadnienia finansowe oraz realizację zadań przez Wydziały 

UMiG, jednostki organizacyjne gminy, instytucje i organizacje w ramach otrzymanych dotacji, 

osoby fizyczne w tym podatnicy. 

W roku 2021 kontrole 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 47 

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, 

Wydział Organizacji, Sportu i Turystyki  przeprowadził 1 kontrolę pn. : 

Wybrane zapisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadził 1 kontrolę obejmujące : 

− Kontrola wykonania dokumentacji projektowej dla OSP Dąbrówka Górna 

Wydział Komenda Straży Miejskiej przeprowadziła 138 kontroli obejmujących: 

− Kwarantanny i izolacje – 237 (osób), 

− Spalanie w piecach na prywatnej posesji – 17, 

− Deratyzacja – 85 (posesji), 

− Numery posesji – 1771 - ilość nie do końca do zweryfikowania. 

Biuro Rady Miejskie przeprowadziło 1 kontrolę obejmującą: 

Przestrzeganie przez Wydział Gospodarki Gruntami Ochrony Środowiska i Rolnictwa – UMiG 

w Krapkowicach obowiązków zakresie przekazywania informacji w sprawie realizacji 

wniosków zgłoszonych przez radnych w II półroczu 2020 r.  

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli przeprowadzono 4 kontrole obejmujące: 

− 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 Budżetowo Finansowy przeprowadził 3 kontrole. Kontrole obejmowały: 

− Kontrola rachunkowa sprawozdań finansowych. 

Biuro Planowania i Rozwoju przeprowadziło 66 kontroli. Kontrole obejmowały: 
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− Sprawdzenie poprawności wykonania umowy na udzielenie dotacji celowej z budżetu 

Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegającej na wymianie węglowego źródła 

ogrzewania na ekologiczne, 49 kontroli. 

− Sprawdzenie poprawności wykonania umowy na udzielenie dotacji na realizację zadania 

w ramach projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie 

Krapkowice” ze środków budżetu gminy Krapkowice przy udziale środków z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 

Ochrona powietrza, 17 kontroli. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przeprowadzono 1 kontrolę obejmującą: 

Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji spółki w ramach nadzoru 

właścicielskiego, realizacji zaleceń pokontrolnych oraz bilansu za okres 2020-2021. 

 
Tabela 48 Zestawienie przeprowadzonych kontroli: 

Lp. Wydział/Biuro 

2018 

Liczba 

kontroli 

2019 

Liczba 

kontroli 

2020 

Liczba 

kontroli 

2021 

Liczba 

kontroli 

1.  Wydział Podatków i Opłat lokalnych 11 3 3 3 

2.  Wydział Oświaty i Kultury 42 37 26 26 

3.  Wydział Gospodarki Gruntami, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
155 119 115 47 

4.  Wydział Organizacyjny, Sportu 

i Turystyki 
2 2 1 1 

5.  Wydział Spraw Obywatelskich 3 2 2 1 

6.  Wydział Komenda Straży Miejskiej 165 87 190 138 

7.  Biuro Rady Miejskiej 1 1 1 1 

8.  Biuro Audytu Wewnętrznego 

 i Kontroli 
5 5 4 4 

9.  Wydział Gospodarki Komunalnej 

i Inwestycji 
1 1 1 1 

10.  Wydział Budżetowo Finansowy 5 37 2 3 

11.  Biuro Planowania i Rozwoju - - - 66 

 Razem 390 294 345 291 
Źródło: opracowanie własne UMiG 

  

Kontrole zewnętrzne 

W urzędzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych mogą być przeprowadzane kontrole 

przez uprawnione do tego organy kontroli zewnętrznej. Kontrole te prowadzone są w urzędzie 

i gminnych jednostkach organizacyjnych jako: 

− kompleksowe - obejmujące ocenę realizacji całokształtu zadań kontrolowanych 

jednostek, 

− problemowe - obejmujące ocenę realizacji wybranego zagadnienia lub grupy zadań, 

− doraźne - obejmujące ocenę całokształtu lub wycinka działalności kontrolowanych 

jednostek w przypadku stwierdzenia zaniedbań, uzasadniających natychmiastową 

ingerencję, 

− sprawdzające - obejmujące ocenę stopnia realizacji zaleceń i wniosków wydanych 

w wyniku przeprowadzonych uprzednio kontroli. 
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Tabela 49 Wykaz  kontroli zewnętrznych 
 Nazwa podmiotu 

przeprowadzającego 

kontrolę 

Zakres kontroli Termin 

przeprowadze-

nia kontroli 

Efekt kontroli (ocena, 

zalecenia) 

1 Krajowe Biuro Wyborcze 

Delegatura w Opolu 

Kontrola związana z nadzorem nad 

prowadzeniem i aktualizowaniem 

rejestru wyborców. 

23.03.2022 r. – 

26.04.2022 r. 

Nie stwierdzono 

naruszeń. 

2 Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 

 w powiecie krapkowickim 

Kontrola przestrzegania przepisów prawa 

budowlanego w budynkach ochotniczej 

straży pożarnej (OSP Rogów Opolski, 

OSP Dąbrówka Górna, OSP Steblów). 

04.10.2021 r. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości 

3 Starostwo Powiatowe 

 w Krapkowicach 

Kontrola problemowa w zakresie oceny 

stanu przygotowań i realizacji zadań 

obrony cywilnej na obszarze działania 

Szefa Obrony Cywilnej Gminy 

Krapkowice. 

06.09.2021 r. Wydano zalecenia 

pokontrolne 

 i podjęto działania  

w celu ich realizacji.  

4 Urząd Komunikacji 

Elektronicznej Delegatura 

w Opolu 

Kontrola w zakresie sprawdzenia 

zgodności używania urządzeń radiowych 

 z warunkami pozwolenia radiowego 

RRL/A/0472/2020  z 5 czerwca 2020 r. 

oraz obowiązującymi wymaganiami 

technicznymi. 

28.06.2021 r. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

5 Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 

 w powiecie krapkowickim 

Kontrola na podstawie zapisów prawa 

budowlanego:  

1. Most na rzece Osobłoga w Steblowie,  

2. Most na rzece Osobłoga przy ulicy 

Kozielskiej. 

28.09.2021 r. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości 

6 Opolski Urząd 

Wojewódzki w Opolu 

Kontrola okresowa w Straży Miejskiej 

 w Krapkowicach. 

14.09.2021 r.- 

17.09.2021 r 

Nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

7 Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 

 w powiecie krapkowickim 

Kontrola drogi gminnej przebiegającej 

wzdłuż ul. Kozielskiej w Krapkowicach. 

16.11.2021 r. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości 

 

Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 

Od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2021 został przeprowadzony Narodowy Powszechny Spis 

Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji 

o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno –społecznej, 

zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych 

i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału 

terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Otrzymanie wyniki pomagają 

zarządzać państwem, województwem, powiatem czy gminą.  

 

W naszej gminie realizację zadań spisowych Burmistrz powierzył Wydziałowi 

Organizacyjnemu, Sportu i Turystyki. Powołany został Gminny Zespół Spisowy, który 

koordynował realizację spisu w naszej gminie. 

Działały dwa stanowiska komputerowe, przy których mieszkańcy mogli dokonać  samospisu, 

pomocą w wypełnieniu służyli przeszkoleni urzędnicy. Stanowiska te cieszyły się dużą 

popularnością. Zorganizowane zostały również mobilne zespoły spisowe, które w godzinach 

popołudniowych odwiedziły wszystkie miejscowości naszej gminy. Na terenie gminy 

pracowali również rachmistrze spisowi, którzy ze względu na panującą pandemię początkowo 

prowadzili wywiady wyłącznie telefoniczne, później przeszli do wywiadów bezpośrednich. 

Gmina udostępniła również pomieszczenie w którym rachmistrz mógł spotkać się 

z respondentem i w bezpieczny sposób przeprowadzić ankietę. Informacje pozyskane w NSP 

2021 wykorzystane zostaną miedzy innymi do: 
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− obliczenia kwoty dotacji dla poszczególnych gmin według liczebności populacji, 

− kształtowania polityki w zakresie oświaty bazując na strukturze demograficznej 

ludności, liczbie i wieku dzieci, 

− planowania zagospodarowania przestrzennego regionu, znając strukturę wiekową, 

zawodową, itp. ludności, 

− planowania środków na ochronę zdrowia w poszczególnych regionach Polski, 

− realizacji zadań państwa polegające na zaspokojeniu potrzeby mieszkalnictwa, co jest 

zapisane w Narodowym Programie Mieszkaniowym (NPM). Do celów NPM należą: 

poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stan techniczny zasobów 

mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej, a także zwiększenie 

dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub 

wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych, 

− obliczania wskaźników zwodociągowania i skanalizowania, stanowiących jedno 

z kryteriów przyznawania przez gminy pomocy finansowej na operacje typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa”. 

Gmina Krapkowice zajęła V miejsce w województwie w konkursie Prezesa GUS na 

najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.  
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