
 
 

 

 

 

 

 

 

 
RAPORT  

 
 

O  S T A N I E   
G M I N Y  C H R Z Ą S T O W I C E  

 
 

Z A  R O K  2 0 1 8  
 

 
 
 
 

 
 

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE 
 

URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE 
UL. DWORCOWA 38 

46-053 CHRZĄSTOWICE 
www.chrzastowice.pl 

 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2018 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – urokliwa gmina wiejska nieopodal miasta…”        

2 

 

SPIS TREŚCI 
 

 

WSTĘP ............................................................................................................................... 4 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE ........................................................................................... 5 

 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy ______________________________________ 5 

1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne ________________________ 6 

1.3. Sołectwa _________________________________________________________ 7 

1.4. Ludność i dynamika zmian __________________________________________ 9 

1.5. Gospodarstwa rolne _______________________________________________ 11 

1.6. Podmioty gospodarcze _____________________________________________ 12 
 

2. INFORMACJE FINANSOWE .................................................................................. 13 

 

2.1. Wykonanie budżetu Gminy Chrząstowice _____________________________ 13 

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych ________________________________ 16 

2.3. Realizacja funduszu sołeckiego ______________________________________ 23 

 

3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ..................................... 31 

 

3.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności  _________________ 31 

3.2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego ________________________ 33 

3.3. Dochody z tytułu wykonywania praw własności ________________________ 34 
 

4. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII   35 

 

4.1. Strategia Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024  _______________ 35 

4.2. Plany odnowy miejscowości  _______________________________________ 36 

4.3. Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  

Chrząstowice________________________________________________________ 38 

4.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego _____________________ 38 

4.5. Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Chrząstowice __________________ 41 

4.6. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Chrząstowice na lata 2017-2021 _________________________________________ 43 

4.7. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrząstowice na lata 

2018-2020 __________________________________________________________ 46 

4.8. Opieka nad zabytkami  ____________________________________________ 47 

4.9. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych ____________________________________________________ 48 

4.10. Plan gospodarki niskoemisyjnej  ____________________________________ 49 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2018 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – urokliwa gmina wiejska nieopodal miasta…”        

3 

4.11. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chrząstowice na lata 2017-2020 __ 53 

4.12. Gminna Strategia Rozwoju Problemów Społecznych na lata 2015-2024 _____ 59 

4.13. Wspieranie rodzin _______________________________________________ 60 

4.14. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych __________ 60 

4.15. Program przeciwdziałania narkomani  _______________________________ 61 

4.16. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi ___________________ 61 

 

5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY CHRZĄSTOWICE   ......................... 64 

 

5.1. Szczegółowy wykaz uchwał  ________________________________________ 64 

5.2. Omówienie realizacji uchwał _______________________________________ 68 

 

6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI  .... 73 

 

6.1. Porozumienia  ___________________________________________________ 73 

6.2. Stowarzyszenia JST _______________________________________________ 74 

6.3. Współpraca międzynarodowa _______________________________________ 74 
 

7. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA .................................................................. 75 
 

8. CZĘŚĆ ANALITYCZNA .......................................................................................... 77 

 

8.1. Infrastruktura techniczna ___________________________________________ 77 

8.2. Remonty dróg gminnych ___________________________________________ 78 

8.3. Edukacja _______________________________________________________ 83 

8.4. Polityka społeczna ________________________________________________ 86 

8.5. Kultura _________________________________________________________ 86 

8.6. Turystyka, sport i rekreacja _________________________________________ 87 

8.7. Gospodarowanie odpadami _________________________________________ 95 

8.8. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym ___________________ 98 

8.9 Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach  _________________________ 98 

 

9. PODSUMOWANIE .................................................................................................... 99 

 
 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2018 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – urokliwa gmina wiejska nieopodal miasta…”        

4 

 

WSTĘP 
 

 

 

 

Raport o stanie gminy Chrząstowice opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).  

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Chrząstowice w roku 2018, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Chrząstowice 

i budżetu obywatelskiego (funduszu sołeckiego). 

 

Prace nad raportem były realizowane na podstawie § 84 pkt 2 Statutu Gminy Chrząstowice 

przyjętego uchwałą nr XII.97.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 512, zm. z 2018 r. poz. 2835). 

 

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą 

i społeczną gminy Chrząstowice. Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane o aspektach 

funkcjonowania gminy w roku 2018.  
 

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do 

obiektywnej, opartej na faktach, oceny.  
 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy 

Chrząstowice, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących 

w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak również 

dane udostępnione przez Urząd Statystyczny w Opolu. 

Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Chrząstowice do zwiększenia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do 

prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy 
 

Gminę Chrząstowice utworzono uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dniem 

1 stycznia 1973 roku. 

Położona jest ona we wschodniej części województwa opolskiego, w bezpośrednim 

sąsiedztwie miasta Opola i obejmuje część równiny opolskiej, która wchodzi w skład Niziny 

Śląskiej. Gmina graniczy: 

• od północy z gminą wiejską Turawa (powiat opolski), 

• od wschodu z gminą miejsko-wiejską Ozimek (powiat opolski), 

• od południowego wschodu z gminą wiejską Izbicko (powiat strzelecki), 

• od południa z gminą wiejską Tarnów Opolski (powiat opolski), 

• od zachodu z miastem wojewódzkim Opole (miasto na prawach powiatu). 

 

Siedzibą gminy jest miejscowość Chrząstowice. 

Pod względem ukształtowania terenu gmina Chrząstowice należy do terenów płaskich. Przez 

jej teren przepływają rzeki: Jemielnica (Chrząstawa – potoczna nazwa), Cienka (Ptaszkówka – 

potoczna nazwa), Sucha, Swornica. 

Powierzchnia gminy wynosi 8.212,34 ha, z czego grunty rolne stanowią 51,7 % ogólnej 

powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 42,5 %, grunty zabudowane i zurbanizowane 5,4%, 

grunty pod wodami 0,3% a użytki ekologiczne 0,1 %. 

 

Rysunek 1.1.1. Rodzaje gruntów w gminie Chrząstowice 

Użytki rolne, w tym: grunty orne, sady, łąki,
pastwiska, grunty rolne zabudowane,
grunty pod stawami, grunty pod rowmi,
grunty zadrzewione i zakrzewione na
użytkach rolnych, nieużytki

Lasy i grunty leśne

Grunty zabudowane i zurbanizowane w
tym: tereny mieszkaniowe, przemysłowe,
rekreacyjno-wypoczynkowe, drogi, tereny
kolejowe inne tereny komunikacyjne

Grunty pod wodami

Użytki ekologiczne
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1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 
 

Rada Gminy Chrząstowice liczy 15 radnych.  

Przy Radzie Gminy Chrząstowice kadencji 2014-2018 działały w 2018 r. 4 stałe komisje: 

▪ Komisja Rewizyjna – 3 radnych 

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in. opiniowanie wykonania budżetu 

gminy, występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium Wójtowi, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie 

kontroli. 

 

▪ Komisja Gospodarki i Finansów Komunalnych – 4 radnych 

Zakres działania Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych obejmuje: tworzenie 

programów gospodarczych i ich realizacja, politykę finansową, kształtowanie dochodów 

i wydatków budżetowych gminy, kształtowanie podatków i opłat lokalnych, gospodarkę 

komunalną i mieszkaniową, wspieranie przedsiębiorczości, nadzór nad administracją 

samorządową. 

 

▪ Komisja Oświaty, Kultury Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 4 radnych 

Zakres działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

obejmuje: edukację szkolno-przedszkolną; politykę i pomoc społeczną, ochronę dziedzictwa 

narodowego, sport, rekreację i turystykę, partnerstwo międzygminne, bezpieczeństwo 

publiczne, profilaktykę i ochronę zdrowia, promocję gminy. 

 

▪ Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – 

4 radnych 

Zakres działania Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony 

Środowiska obejmuje: gospodarkę gruntami, łowiectwo i gospodarkę leśną, zaopatrzenie 

w wodę, ochronę środowiska naturalnego, kanalizację sanitarną, gospodarkę odpadami 

komunalnymi, gospodarkę przestrzenną gminy, utrzymanie porządku i czystości 

w sołectwach, obronę cywilną, ochronę przeciwpożarową, gospodarkę wodną i meliorację, 

zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz oraz odnawialne źródła energii, utrzymanie dróg 

gminnych, nazewnictwo ulic. 

 

Wraz z początkiem kadencji 2018-2023, oprócz wymienionych komisji, powołana została 

piąta stała komisja tj. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której weszło 4 radnych, 

będących jednocześnie członkami innych stałych komisji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta i gminnych 

jednostek organizacyjnych a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli. 

 

Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Chrząstowice. Mają istotny wpływ 

na politykę gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych posiedzeniach prowadzą 

szczegółowe dyskusje w ich sprawie. W praktyce, Rada Gminy Chrząstowice, na podstawie prac 

poszczególnych komisji, podejmowała w 2018 r. strategiczne dla gminy decyzje. 
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RADA 
GMINY  

SEKRETARZ GMINY SKARBNIK GMINY ZASTĘPCA WÓJTA 

WÓJT  

Referat Oświaty, Kultury, 
Sportu i Promocji 

Referat Spraw 
Obywatelskich 

 

Urząd Stanu Cywilnego 

Referat Organizacyjny Referat Podatkowy 

Referat Finansowy 

Referat Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji  

 

Referat Ochrony 
Środowiska, 

Nieruchomości i 
Gospodarki Przestrzennej  

 

Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

 

Planowanie Strategiczne 
i Kontrola Wewnętrzna 

Rysunek 1.2.1. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Chrząstowice w 2018 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W II półroczu 2018 r. stanowisko Zastępcy Wójta pozostało nieobsadzone, w związku 

z przejściem ówczesnego Zastępcy Wójta na emeryturę. 

 

Gminne jednostki organizacyjne: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach; 

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach; 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach; 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu; 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu; 

6) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Dębskiej Kuźni; 

7) Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach z oddziałem zamiejscowym w Suchym Borze. 

 

1.3. Sołectwa 
 

W skład Gminy Chrząstowice wchodzi 9 sołectw: 

1) Chrząstowice (Chronstau), 

2) Daniec (Danietz), 

3) Dąbrowice (Dombrowitz), 

4) Dębie (Dembio),  

5) Dębska Kuźnia (Dembiohammer), 

6) Falmirowice (Fallmirowitz), 

7) Lędziny (Lendzin),  

8) Niwki (Tempelhof), 

9) Suchy Bór (Derschau). 
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Rysunek 1.3.1. Podział gminy Chrząstowice na sołectwa 
 

 
 

Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. 

 

Tabela 1.3.1. Powierzchnia poszczególnych sołectw 

 

SOŁECTWO Powierzchnia w ha 

Chrząstowice 866,92 

Daniec 2204,41 

Dąbrowice 281,63 

Dębie 787,45 

Dębska Kuźnia 983,33 

Falmirowice 948,18 

Lędziny 1072,52 

Niwki 743,38 

Suchy Bór 324,52 
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Rysunek 1.3.2. Powierzchnia sołectw w ujęciu graficznym 

Chrząstowice

Daniec

Dąbrowice

Dębie

Dębska Kuźnia

Falmirowice

Lędziny

Niwki

Suchy Bór

 
 

1.4. Ludność i dynamika zmian 
 

Liczba stałych i czasowych mieszkańców gminy Chrząstowice, według stanu na dzień 

31 grudnia 2018 r., na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtowała 

się następująco: 

 

Tabela 1.5.1. Mieszkańcy gminy Chrząstowice 

 

Miejscowość Liczba osób 

zameldowanych na 

pobyt stały i czasowy 

Pobyt stały Pobyt czasowy 

Chrząstowice 1422 1388 34 

Daniec 1222 1214 8 

Dąbrowice 196 195 1 

Dębie 479 472 7 

Dębska Kuźnia 1276 1256 20 

Falmirowice 419 402 17 

Lędziny (w tym przysiółek Zbicko) 587 543 44 

Niwki 257 226 31 

Suchy Bór 990 958 32 

RAZEM 6848 6654 194 

 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2018 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – urokliwa gmina wiejska nieopodal miasta…”        

10 

Rysunek 1.5.1. Liczba mieszkańców sołectw gminy Chrząstowice w ujęciu graficznym 

1. Chrząstowice

2. Daniec

3. Dąbrowice

4. Dębie

5. Dębska Kuźnia

6. Falmirowice

7. Lędziny

8. Niwki

9. Suchy Bór

 
Rysunek 1.5.2. Dynamika zmian stanu ludności na przestrzeni lat 

6600

6650

6700

6750

6800

6850

6900

2014 2015 2016 2017 2018

Stan ludności

 

Wpływ na liczbę ludności w gminie Chrząstowice, oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo 

migracji. Fakt osiedlania się na terenie gminy nowych mieszkańców, przybywających z miasta 

Opola i innych okolicznych regionów, świadczy o jej atrakcyjności i ma duże znaczenie dla 

perspektyw dalszego rozwoju. Notuje się również przypadki powrotu do rodzinnych stron 

mieszkańców, którzy wcześniej wyemigrowali do Niemiec. 

 

Tabela 1.5.2. Urodzenia w gminie Chrząstowice 

 

Rok Chłopcy Dziewczynki Razem 

2014 24 24 48 

2015 28 21 49 

2016 28 25 53 

2017 32 38 70 

2018 35 35 70 
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Tabela 1.5.3. Zgony w gminie Chrząstowice  

 

Rok Mężczyźni Kobiety Razem 

2014 37 38 75 

2015 27 27 54 

2016 31 19 50 

2017 37 28 65 

2018 37 29 66 

 

 

1.5. Gospodarstwa rolne 
 

Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy w dalszym ciągu wiąże się 

z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie będzie miał rozwój funkcji 

usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych). 

 

 

 
Zielone oblicze gminy Chrząstowice 
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W gminie Chrząstowice w 2018 roku funkcjonowały 862 gospodarstwa rolne, w tym: 

 

Lp. Powierzchnia 

gospodarstw 

Ilość gospodarstw 

1 1 – 2 ha 397 

2 2,01 – 5 ha 308 

3 5,01 – 7 ha 45 

4 7,01 – 10 ha 39 

5 10,01 – 15 ha 53 

6 powyżej 15 ha 20 

 

 

 

1.6. Podmioty gospodarcze 
 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.  ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają 

główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Chrząstowice obejmowała 716 pozycji, 

z czego status „aktywny” posiadały 384 podmioty, status „wykreślony” posiadało 260 

podmiotów, status „zawieszony” posiadały 52 podmioty, a liczba podmiotów do prowadzenia 

działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 20 pozycji.  

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie 

zakłady rodzinne.  

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, przetwórstwo 

przemysłowe, przetwórstwo owoców i warzyw, obróbka drewna, handel i naprawy pojazdów 

samochodowych. Istotną rolę w rozwoju funkcji turystycznej odgrywa gastronomia. 
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2. INFORMACJE FINANSOWE 
 

 

2.1. Wykonanie budżetu Gminy Chrząstowice 
  

Budżet Gminy Chrząstowice na rok 2018 został przyjęty uchwałą nr XXVIII.218.2017 Rady 

Gminy Chrząstowice w dniu 20 grudnia 2017 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 

wprowadzone zostały ośmioma uchwałami Rady Gminy oraz trzynastoma zarządzeniami Wójta 

Gminy Chrząstowice. 

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknęło się dodatnią różnicą dochodów 

i wydatków budżetowych, tj.: nadwyżką budżetową w kwocie 210.868,60 zł. 
 

Tabela 2.1.1 Dochody i wydatki gminy Chrząstowice na przestrzeni lat 

 
Wykonanie 

dochodów 

i wydatków 

Gminy 

Chrząstowice 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Wykonanie 

dochodów wg 

stanu na 31.XII. 

17.284.732,20 18.168.178,57 21.391.711,32 24.612.422,22 26.919.664,28 

Wykonanie 

wydatków wg 

stanu na 31.XII. 

17.263.537,72 17.404.701,26 19.898.566,60 22.534.400,41 26.708.795,68 

Nadwyżka/ 

Deficyt 
+ 21.194,48 + 763.477,31 + 1.493.144,72 + 2.078.021,81 + 210.868,60 

 

Wykonanie dochodów gminy Chrząstowice na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło ogółem  

26.919.664,28 zł, z tego: 

1) dochody bieżące wyniosły 25.636.703,54 zł, w tym: 

− dochody z subwencji ogólnej wyniosły 7.425.092,00 zł, 

− dochody z tytułu dotacji na cele bieżące wyniosły 5.726.735,74 zł, 

− dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

(PIT) wyniosły 6.529.096,00 zł, 

− dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

(CIT) wyniosły 252.338,08 zł, 

− dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 4.909.625,16 zł, 

2) dochody majątkowe wyniosły 1.282.960,74 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 

stanowiły kwotę 17.943,39 zł, a dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 

na inwestycje wyniosły 1.265.017,35 zł. 
 

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło ogółem 26.708.795,68 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 23.118.597,72 zł, w tym wydatki na obsługę długu 

wyniosły 110.391,61 zł, 

2) wydatki majątkowe wyniosły 3.590.197,96 zł. 
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Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 13,34 %. 

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 

+ 2.518.105,82 zł. 

Wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (o 

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) za rok 2018 wyniosły 

2.672.611,02 zł. 

 

Rysunek 2.1.1. Porównanie poziomu dochodów i wydatków (w zł) na przestrzeni lat 
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Zadłużenie gminy Chrząstowice na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiło kwotę ogółem 

2.432.400,00 zł i dotyczyło:  

1) emisji obligacji komunalnych gminy Chrząstowice przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

w Warszawie, Seria A12 i B12 na kwotę 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe 

sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej 

w Chrząstowicach” realizowanego przy współudziale środków finansowych z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do spłaty pozostała 

kwota 1.700.000,00 zł; 

2) umowy z dnia 7 października 2014 r. o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 48/2014/G-09/OA-OE3/P na kwotę 346.900,00 

zł zwiększona aneksem nr 01/167/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. do łącznej kwoty 386.400,00 

zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 

budynku przedszkola w Suchym Borze”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone do 

31.12.2014 r. Do spłaty pożyczki pozostała kwota 96.400,00 zł; 

3) umowy z dnia 18 lipca 2017 r. o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 35/2017/G-09/OA-OE3/P na kwotę 166.000,00 zł na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ”Termomodernizacja i przebudowa budynku 
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archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone do 

31.12.2017 r. Do spłaty pożyczki pozostała kwota 136.000,00 zł. 

4) umowy z dnia 7 czerwca 2018 r. o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 10/2018/G-09/OW-OT/PM) na kwotę 

700.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Dąbrowice”. W 2018 roku została zrealizowana I transza przedmiotowej 

pożyczki w kwocie 500.000,00 zł. Druga transza pożyczki zostanie zrealizowana w  maju 

2019 r. w wysokości 200.000,00 zł. 

 

Wskaźnik planowanej łacznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w stosunku do dochodów gminy 

Chrząstowice na koniec 2018 r. wyniósł 1,49 %. 

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Chrząstowice na lata 2018-2022 przedstawia  

informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 cytowanej ustawy.  

 

Tabela 2.1.2. Poziom zadłużenia gminy Chrząstowice na przestrzeni lat 

 

Poziom 

zadłużenia  

wg stanu na 

dzień 31.XII. 

 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

5.245.007 zł 5.019.320 zł 4.161.400 zł 3.132.400 zł 2.432.400 zł 

 

 

Rysunek 2.1.2. Zadłużenie gminy Chrząstowice w ujęciu graficznym 
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Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy 

Chrząstowice za 2018 rok obrazuje stabilną sytuację finansową gminy. Poziom zadłużenia 

wykazuje tendencję spadkową. 

Szczegółowe sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania 

budżetu Gminy Chrząstowice za 2018 rok opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Chrząstowice (BIP) pod adresem http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=10474. 

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=10474
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2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

 
Poziom wydatków inwestycyjnych/majątkowych i ich udział w całkowitych wydatkach 

budżetowych gminy Chrząstowice, na przestrzeni 5 minionych lat, wzrósł znacząco w roku 

2018 r.: 

 

Tabela 2.2.1. Poziom wydatków inwestycyjnych na przestrzeni lat 

 

Rok Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne 
Udział inwestycji 

w wydatkach 

budżetowych 

2014 17.263.537,72 1.190.756,41 7 % 

2015 17.404.701,26 1.667.446,45 10 % 

2016 19.898.566,60 758.186,30 4 % 

2017 22.534.400,41 880.851,34 4 % 

2018  26.708.795,68 3.590.197,96 13 % 

 

 

Proporcje inwestycji do całkowitych wydatków budżetowych oraz struktura wydatków 

inwestycyjnych zostały w formie graficznej zilustrowane na poniższych wykresach. 
 

 Rysunek 2.2.1. Wydatki budżetowe ogółem a wydatki inwestycyjne (w zł) 
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Rysunek 2.2.2. Struktura wydatków inwestycyjnych 
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Tabela 2.2.2. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 r. 

Lp. Treść Plan 

na 2018 r. 

Wykonanie na 

31.12.2018 r. 

% Uzyskane 

dofinansowanie 

UWAGI 

1.  Rozbudowa sieci 

wodociągowej przy ulicy 

Słonecznej w Niwkach 

94.000,00 94.000,00 100,00 0,00 Zadanie 

zakończone 

2.  Zakup części sieci 

wodociągowej w miejscowości 

Dębska Kuźnia 

8.500,00 0,00 0,00 0,00 Przesunięto 

realizację zadania 

na rok 2019 

3.  Przebudowa drogi gminnej ul. 

Niweckiej w Dębskiej Kuźni 

547.000,00 539.815,39 98,69 W ramach 

PROW 2014-

2020 otrzymano 

dofinansowanie 

w wys. 

292.814,00 zł 

Zadanie 

zakończone 

4.  Przebudowa drogi gminnej nr 

103411 O Suchy Bór – 

Chrząstowice 

475.000,00 449.652,90 94,66 W ramach 

Programu 

Rozwoju 

Gminnej i 

Powiatowej 

infrastruktury 

drogowej na lata 

2016-2019 

otrzymano 

dofinansowanie 

w wys. 

219.221,70 zł. 

Zadanie 

zakończone 

5.  Przebudowa drogi gminnej nr 

103426 O ulicy Polnej w 

34.000,00 27.785,50 81,72 Wnioskowana 

kwota 

W roku 2018 

wykonano 
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Chrząstowicach  dofinansowania z 

Funduszu Dróg 

Samorządowych 

427.791,15 zł 

dokumentację 

projektową. 

Kontynuacja 

przebudowy drogi  

w 2019 r. 

(planowana kwota 

920.000 zł). 

6.  Budowa infrastruktury pieszo-

rowerowej w powiecie 

opolskim – etap II oraz budowa 

centrum przesiadkowego w 

Gminie Lewin Brzeski 

2.204.942,50 78,72 0,00 Wnioskowane 

dofinansowanie z 

RPO WO 2014-

2020  na kwotę 

1.642.231,30 zł 

Przesunięto 

realizację zadania 

na rok 2019.  

 

7.  Zakup działki nr 1415/297 

stanowiącej drogę łączącą ulice 

Polną z ulicą Niezapominajek 

w Suchym Borze 

27.000,00 25.145,50 93,13 0,00 Zadanie 

zakończone 

8.  Zakup działek nr 1186/223, nr 

1188/223 na poszerzenie dróg 

gminnych w Dębskiej Kuźni 

(ul. Wyzwolenia oraz ul. Os. 

Podlesie) 

6.000,00 5.790,40 96,51 0,00 Zadanie 

zakończone 

9.  Zakup działek nr 2024/109, nr 

2015/203 na poszerzenie drogi 

gminnej Suchy Bór - 

Chrząstowice 

6.000,00 5.773,50 96,23 0,00 Zadanie 

zakończone 

10.  Zakup elektronicznego systemu 

do głosowania, transmisji, 

obsługi Rady Gminy 

Chrząstowice wraz z 

projektorem multimedialnym i 

ekranem projekcyjnym 

60.000,00 57.784,17 96,31 0,00 Zadanie 

zakończone 

11.  Przebudowa miejsc 

postojowych przy budynku 

Urzędu Gminy Chrząstowice 

50.000,00 48.122,70 96,25 0,00 Zadanie 

zakończone 

12.  Dofinansowanie zakupu 

zestawu ratownictwa 

technicznego 

(nożycorozpieracz, 

trzystopniowa pompa, zestaw 

węży hydraulicznych) dla OSP 

w Chrząstowicach  

20.000,00 19.300,00 96,50 0,00 Zadanie 

zakończone 

13.  Modernizacja obiektu 

dydaktycznego Uniwersytetu 

Opolskiego przy ulicy Oleskiej 

48 w Opolu 

10.000,00 10.000,00 100,00 0,00 Przekazano środki 

14.  Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Dąbrowice 

1.900.000,00 1.873.436,48 98,60 Pozyskano 

dofinansowanie z 

PROW 2014-

2020 w 

wysokości: I etap 

– 1.017.001,37 

zł, II etap – 

773.104,00 zł. 

Zadanie 

kontynuowane w 

2019 r. 

(planowane środki  

1.600.000 zł). 

15.  Zakup części sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Dębska Kuźnia 

6.000,00 0,00 0,00 0,00 Przesunięto 

realizację zadania 

na rok 2019. 

16.  Dofinansowanie inwestycji z 20.000,00 20.000,00 100,00 0,00 Zadanie 
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zakresu ochrony środowiska 

służące ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń powietrza w 

budynkach i lokalach 

mieszkalnych na terenie Gminy 

Chrząstowice 

zakończone 

17.  Budowa oświetlenia przy ulicy 

Łąkowej w Suchym Borze 

(wydatek z Funduszu 

Sołeckiego) 

3.100,00 3.100,00 100,00 0,00 Zadanie 

zakończone 

18.  Budowa oświetlenia przy ulicy 

Pogodnej w Lędzinach 

(wydatek z Funduszu 

Sołeckiego) 

21.819,80 21.819,80 100,00 0,00 Zadanie 

zakończone 

19.  Budowa oświetlenia przy ulicy 

Ogrodowej w Chrząstowicach 

25.000,00 24.799,20 99,20 0,00 Zadanie 

zakończone 

20.  Budowa oświetlenia przy ulicy 

Krasickiego w Dębskiej Kuźni 

22.000,00 19.996,00 90,89 0,00 Zadanie 

zakończone 

21.  Przebudowa toalet w Klubie 

Samorządowym 

w Chrząstowicach 

53.000,00 49.110,03 92,66 0,00 Zadanie 

zakończone 

22.  Termomodernizacja klubu 

samorządowego z remizą OSP 

w Chrząstowicach 

33.372,68 15.570,00 46,65 Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania z 

RPO WO 2014-

2020 w 

wysokości 

479.434,43 zł 

Zadanie 

kontynuowane w 

2019 r. 

(planowane środki 

800.000 zł) 

23.  Wykonanie dokumentacji 

projektowej Klubu Senior + 

w Chrząstowicach przy ulicy 

Ozimskiej 3 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 Zadanie 

przesunięte do 

realizacji na rok 

2019. 

24.  Rozbudowa zaplecza 

sportowego na boisku 

w Chrząstowicach 

257.000,00 254.781,97 99,14 0,00 Zadanie 

zakończone 

25.  Budowa ogrodzenia boiska 

sportowego w Suchym Borze 

(wydatek z Funduszu 

Sołeckiego) 

15.000,00 15.000,00 100,00 0,00 Zadanie 

zakończone 

26.  Rozwój sieci miejsc 

przystankowych i aktywności 

ruchowej na szlakach 

rowerowych Gminy 

Chrząstowice 

12.500,00 9.335,70 74,69 Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania z 

PROW 2014-

2020 w 

wysokości 

257.758,00 zł. 

Zadanie 

kontynuowane 

w 2019 r.  (kwota 

460.000 zł). 

27.  Uzupełnienie sieci miejsc 

przystankowych w Gminie 

Chrząstowice poprzez 

zagospodarowanie obszarów 

zdegradowanych 

5.000,00 0,00 0,00 Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

w ramach LGD z 

PROW na w 

wysokości 

31.815,00 zł 

Zadanie 

przesunięte do 

realizacji na 2019 

r.  (kwota 90.000 

zł). 

Ogółem 5.936.234,98 3.590.197,96 60,48   
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Dzięki staraniom podjętym przez gminę w roku 2018 udało się dopełnić formalności 

i rozpocząć budowę infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O Suchy 

Bór – Lędziny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020. Inwestycję zakończono w 2019 r. W ramach projektu wybudowano łącznie 1,66 

km ścieżek rowerowych (0,88 km ścieżek wybudowano w miejscowości Suchy Bór oraz 0,78 km 

ścieżek wyznaczono na poszerzonej w ramach projektu drodze powiatowej poza terenem 

zabudowanym na trasie Suchy Bór – Lędziny). Wykonano także oświetlenie z latarniami typu 

LED poza terenem zabudowanym oraz wymieniono oprawy typu LED w miejscowości Suchy 

Bór. Ponadto powstał parking Park & Ride oraz Bike & Ride przy stacji PKP w Suchym Borze 

składający się m.in. z wiaty rowerowej na 12 rowerów, z czterech miejsc postojowych dla 

samochodów, w tym jedno miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej; MOP rowerowy 

w centrum wsi, a także parking Bike & Ride przy cmentarzu. Wartość inwestycji wyniosła ok. 

2,2 mln zł., z czego ok. 1,6 mln zł gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

poddziałanie 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej. 

Ścieżka rowerowa na drodze między Suchym Borem a Lędzinami 

 

W maju 2018 r. zakończono inwestycję związaną z „Przebudową drogi gminnej ul. 

Niweckiej w Dębskiej Kuźni” współfinansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 0,5 km, 

wybudowano chodnik, przebudowano zjazdy i wejścia do posesji oraz istniejącą zatokę 

autobusową, a także wykonano próg zwalniający w obrębie szkoły. Wartość zadania to ponad 0,5 

mln zł, z czego 63,63% inwestycji ma zostać dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Także w maju odebrane zostały roboty I etapu zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Dąbrowice”, w ramach którego wybudowano ponad 2,6 km tranzytu sieci 

kanalizacji z Dębskiej Kuźni przez Dębie oraz stację pomiaru ilości ścieków w Dębiu. Inwestycja 

ta wartości ponad 3,5 mln złotych jest również współfinansowana w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z której dofinansowanie ma wynieść 63,63% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji. W drugim etapie robót budowlanych, który zaczął się jesienią 2018 

r. powstanie tranzyt kanalizacji z Dębia do Dąbrowic oraz sieć szczegółowa w Dąbrowicach. 
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W wyniku realizacji zadania powstanie ponad 6 km sieci kanalizacyjnej z 58 przyłączami 

kanalizacyjnymi. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to maj 2019 roku. Na spłatę 

zobowiązań gmina pozyskała pożyczkę w wysokości ok. 1,4 mln złotych z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ul. Niwecka w Dębskiej Kuźni 

 

W czerwcu 2018 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na 

„Przebudowę drogi gminnej nr 103411 O Suchy Bór – Chrząstowice” w ramach Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W ramach zadania 

przebudowano drogę o szerokości 4 m na odcinku 1 km. Wartość zadania wyniosła 463.443,40 

zł, z tego 219.221,70 zł zostało przekazanych Gminie w formie dotacji ze środków krajowych, a 

pozostałą część wartości inwestycji stanowił budżet gminy.  
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W lipcu 2018 r. została zakończona inwestycja związana z przebudową miejsc postojowych 

przy budynku Urzędu Gminy Chrząstowice. Nowy parking mieści blisko 10 samochodów 

osobowych. 

W ramach funduszu sołeckiego w październiku 2018 r. zakończono budowę części 

ogrodzenia boiska sportowego w Suchym Borze. Wartość to 15 tys. zł. 

W klubie samorządowym w Chrząstowicach w październiku 2018 r. zakończono 

przebudowę toalet wraz z przedsionkiem. Wartości ok. 49 tys. zł.  

Również w październiku 2018 zakończono inwestycję związaną z rozbudową sieci 

wodociągowej przy ulicy Słonecznej w Niwkach na długości ok. 910 m. Jej wartość to 94.000 zł. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Niwkach 

 

Aby sprostać wymaganiom prawnym, gmina zakupiła system umożliwiający kompleksowe 

zarządzanie pracami Rady Gminy Chrząstowice. Zakupiono kamerę i mikrofony umożliwiające 

transmisję obrad, projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym, na którym w trakcie sesji 

wyświetlany jest porządek obrad, projekty uchwał, inne materiały oraz imienne wyniki głosowań 

radnych, a także laptop dla Biura Rady Gminy do interaktywnej obsługi posiedzeń i zarządzania 

systemem. Radni wyposażeni zostali w tablety, które umożliwiają im łatwy dostęp do 

dokumentacji, komunikację z Biurem Rady Gminy, zgłaszanie się do dyskusji oraz 

przeprowadzanie głosowań. Dzięki tabletom zrezygnowano z drukowania, kserowania 

i wysyłania stosu papierów jakie wcześniej dostarczano radnym przed każdym posiedzeniem. 

System kosztował ogółem 57.784,17 zł. 

Dostęp do transmisji sesji Rady Gminy Chrząstowice został zapewniony zarówno 

mieszkańcom gminy Chrząstowice jak i wszystkim zainteresowanym odbiorcom bezpłatnie, bez 

jakichkolwiek ograniczeń. W tym samym czasie, w którym odbywają się obrady Rady, odbiorcy 

nie będąc na sesji, mają możliwość przysłuchiwania się jej przebiegowi. A po zakończeniu sesji, 

w każdym momencie, można zajrzeć do nagrań archiwalnych. 
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Transmisja obrad Rady Gminy Chrząstowice 

 

W 2018 r. sfinansowano również, w kwocie 254.781,97 zł, rozbudowę zaplecza sportowego 

przy boisku w Chrząstowicach, gdzie wykonano m.in. posadzki, tynki, zamontowano instalację 

elektryczną i grzewczą, zamontowano sufit podwieszany, wypłytkowano posadzkę oraz ściany 

w pomieszczeniach sanitarnych oraz zamontowano stolarkę drzwiową.  

 
Rozbudowa zaplecza sportowego przy boisku w Chrząstowicach 

 

 

2.3. Realizacja funduszu sołeckiego 
 

 Budżet obywatelski jest co do zasady fakultatywny, bowiem obowiązek jego wprowadzenia 

dotyczy jedynie miast na prawach powiatu. W gminie Chrząstowice nie został wprawdzie 

utworzony budżet obywatelski, za to nieprzerwanie od 2010 r. w budżecie gminy wyodrębniane 

są środki w ramach funduszu sołeckiego (pierwsza decyzja o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie 
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funduszu sołeckiego podjęta została przez Radę Gminy Chrząstowice w 2009 r. i dotyczyła 

funduszu sołeckiego na rok 2010). 

 Zarówno gmina, jak i sołectwa, uruchamiając fundusz sołecki, muszą sprostać kilku 

wymogom ustawowym. Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi 

mogą przeznaczyć na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu 

sołeckiego, musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki: 

• służyć poprawie życia mieszkańców, 

• należeć do zadań własnych gminy, 

• być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

 Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach 

środków określonych dla danego sołectwa). 

 Sołtysi wszystkich miejscowości gminy Chrząstowice, w terminie do 31 lipca 2017 r. 

poinformowani zostali przez Wójta Gminy Chrząstowice o wysokości środków przypadających 

danemu sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. Z propozycjami podziału środków 

występowały uprawnione podmioty tj. sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców 

sołectwa, a ostateczną decyzję podjęły zebrania wiejskie. Uchwalone przez zebrania wiejskie 

wnioski na 2018 r. przedłożyli sołtysi Wójtowi w ustawowym terminie tj. do 30 września 2017 r. 

W trakcie 2018 r. trzy sołectwa tj. Dąbrowice, Lędziny i Suchy Bór zdecydowały się na zmianę 

zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć lub ich zakresu. Zmiany te nie doprowadziły do 

przekroczenia pierwotnie przyznanych sołectwom kwot i zostały przyjęte zgodnie z procedurą jak 

przy uchwalaniu wniosku (ponowne uchwalenie przez zebranie wiejskie). 

 

Tabela 2.1.1. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku 

 
Lp. Sołectwo Przedsięwzięcie Plan na 

2018 r.  

Wykonanie % 

1 Chrząstowice Wyasfaltowanie ul. Drzymały 

w Chrząstowicach 

15.962,90 15.962,90 100,00 

Zakup sprzętu nagłaśniającego dla 

sołectwa Chrząstowice 

5.000,00 5.000,00 100,00 

Doposażenie szatni przy boisku 

sportowym w Chrząstowicach  

10.000,00 10.000,00 100,00 

2 Daniec Zakup tłucznia na remont dróg polnych 

w Dańcu 

2.500,00 2.457,22 98,29 

Dofinansowanie zakupu sprzętu do 

ochrony przeciwpożarowej dla OSP 

Daniec 

6.000,00 6.000,00 100,00 

Dofinansowanie zakupu sprzętu 

sportowego i doposażenie pracowni dla 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Dańcu 

6.000,00 6.000,00 100,00 

Dofinansowanie imprez kulturalnych 

w sołectwie Daniec 

5.000,00 5.000,00 100,00 

Wymiana drzwi bocznych w klubie 

wiejskim w Dańcu 

3.000,00 3.000,00 100,00 

Adaptacja i doposażenie terenów 

rekreacyjnych (zielonych) wsi Daniec 

8.462,90 8.462,90 100,00 

3  

Dąbrowice 

Zakup tłucznia na drogi gminne wraz 

z robocizną  

4.006,72 3.999,96 99,83 

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 

w Dąbrowicach 

8.750,00 8.750,00 100,00 

4 Dębie Zagospodarowanie terenów zielonych 

w Dębiu 

4.569,00 4.568,74 99,99 
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Zakup umundurowania dla jednostki OSP 

w Dębiu 

7.500,00 7.500,00 100,00 

Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa 

Dębie 

8.800,00 8.800,00 100,00 

5 Dębska 

Kuźnia 

Dalsze zagospodarowanie terenu 

samorządowego przy ul. Kolonia 

w Dębskiej Kuźni 

25.962,90 25.926,90 99,86 

Organizacja dożynek wiejskich 5.000,00 5.000,00 100,00 

6 Falmirowice Zakup kosiarki do utrzymania terenów 

zielonych w Falmirowicach 

1.370,00 1.370,00 100,00 

Wymiana drzwi wejściowych 

i wewnętrznych w klubie wiejskim 

w Falmirowicach 

7.388,00 7.388,00 100,00 

Doposażenie kuchni klubu wiejskiego 

w Falmirowicach 

5.655,74 5.655,74 100,00 

Zakup i urządzenie altany na placu zabaw 

w Falmirowicach 

5.000,00 5.000,00 100,00 

7 Lędziny Budowa oświetlenia przy ulicy Pogodnej 

w Lędzinach 

21.819,80 21.819,80 100,00 

Wydanie kroniki (publikacji) o Lędzinach 1.681,04 1.681,04 100,00 

8 Niwki Organizacja festynu letniego 2.000,00 2.000,00 100,00 

Remont wnętrza budynku remizy etap II 7.200,00 7.200,00 100,00 

Częściowe ogrodzenie placu rekreacyjno-

sportowego w Niwkach 

3.000,00 2.999,99 100,00 

Zakup drewna na nowe ławy i trybunę na 

plac rekreacyjno-sportowy  

1.578,49 1.578,49 100,00 

9 Suchy Bór Zakup defibrylatora 6.000,00 5.998,00 99,97 

Zakup koszy na śmieci do posadowienia 

w miejscach publicznych 

2.000,00 2.000,00 100,00 

Wykonanie projektu oświetlenia ul. 

Łąkowej w Suchym Borze 

3.100,00 3.100,00 100,00 

Dofinansowanie imprez kulturalnych 1.062,90 1.062,90 100,00 

Wymiana płotu betonowego na wysoki 

panel ogrodzeniowy boiska sportowego 

od strony ul. Szkolnej oraz montaż bramy 

od strony parkingu 

15.000,00 15.000,00 100,00 

Budowa wiaty grillowej w Suchym Borze 3.500,00 3.500,00 100,00 

Oświetlenie boiska w Suchym Borze 300,00 300,00 100,00 

Ogółem 214.170,39 214.082,58 99,96 

 

Jak wynika z przedstawionej tabeli, wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego na 2018 r. zostały wykonanie. 
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Chrząstowice - wyasfaltowanie ul. Drzymały  

 

 

 
Dąbrowice - nowe ogrodzenie placu zabaw  
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Dębie – zagospodarowanie terenów zielonych w Dębiu  

(w 2018 r. zakupiono drewno na wiatę – budowę wiaty zakończono 2019 r.) 

 

 
Dębska Kuźnia – remont wnętrza budynku przy ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni 
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Falmirowice – altana przy placu zabaw 

 

 
Niwki - częściowe ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego  
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Suchy Bór - wymiana płotu betonowego na wysoki panel ogrodzeniowy przy boisku sportowym 

 

Prawidłowe wykonanie wydatków umożliwia Wójtowi wystąpienie do Wojewody 

z wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu 

sołeckiego. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 

r.  poz. 301), gmina Chrząstowice powinna otrzymać zwrot wykonanych wydatków w wysokości 

40%, jednak z powodu przekroczenia maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa w skali 

kraju, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z art. 12 cyt. ustawy, zastosował 

w ostatnich latach mechanizm korygujący, obniżający procentową wysokość zwrotu. 

W dniu 15 maja 2018 r. Wójt Gminy Chrząstowice wystąpił do Wojewody Opolskiego 

z wnioskiem o zwrot części wydatków Gminy Chrząstowice w ramach funduszu sołeckiego za 

rok 2017. Wówczas, na wykonaną kwotę 176.753,61 zł, po zastosowaniu mechanizmu 

korygującego przez MSWiA, gminie przysługiwał zwrot w wysokości 34,954 % tj. 61.782,11 zł 

i taka kwota zasiliła budżet gminy w sierpniu 2018 r. 

Z kolei z tytułu wykonania funduszu sołeckiego za rok 2018 w wysokości 214.082,58 zł, 

gminie przysługiwać będzie zwrot w wysokości 28,567% (mechanizm korygujący zastosowany 

przez MSWiA) tj. 61.156,97 zł. Ta kwota zasili budżet gminy Chrząstowice w roku 2019. 

 

 Dobre funkcjonowanie funduszu sołeckiego wymaga wysiłku i aby jego realizacja 

przebiegała sprawnie, nie wystarczy sama zgoda Rady. Wójt, pracownicy Urzędu, sołtysi, rady 

sołeckie, radni angażują się i współpracują, aby potencjalne niepowodzenia, związane ze 

sprostaniem wymogom formalnym, nie zniechęciły żadnej ze stron do dalszych działań. Zasady 

działania funduszu sołeckiego i jego zalety przybliża się mieszkańcom gminy Chrząstowice na 

spotkaniach, imprezach sołeckich i gminnych, w lokalnej gazetce i na portalach internetowych. 

Niewątpliwym pożytkiem zarówno dla mieszkańców wsi, jak i władz gminy, jest edukacja 

w zakresie finansów publicznych. Mieszkańcy, którzy uczestniczą w procesie planowania 

i uchwalania wniosków na kolejne lata, niejako przy okazji uczą się, jakimi prawami rządzą się 
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finanse gminy. Dowiadują się, na co można przeznaczać środki z budżetu gminy, które zadania są 

jej zadaniami własnymi, dlaczego nie można sfinansować zadań, które nimi nie są, dlaczego nie 

wolno i nie warto zaniżać szacunku kosztów i czym to może skutkować. 

Ponieważ pieniądze z funduszu sołeckiego mogą pomóc w realizacji wielu pomysłów, takich 

jak np. budowa nowego lub odnowienie już istniejącego placu zabaw, zakup sprzętu 

specjalistycznego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, wyposażenie lokalnej świetlicy 

w sprzęt i materiały edukacyjne, remont gminnej drogi, wykonanie ogrodzenia terenu gminnego 

itp., nie planuje się z niego rezygnować. Katalog możliwości jest bardzo szeroki, tak jak zakres 

zadań realizowanych przez gminę.  
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3. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

3.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności 

 
1) Grunty ogółem – 204,4777 ha (w tym oddane w użytkowanie wieczyste 26,0882 ha, 

w zasobie mienia komunalnego 178,3895 ha), w tym: 

a) orne: 30,2279 ha, 

b) łąki trwałe: 22,3014 ha, 

c) pastwiska trwałe: 1,2274 ha, 

d) cieki wodne i rowy: 17,6941 ha, 

e) lasy: 3,5379 ha, 

f) zadrzewione i zakrzewione: 0,4174 ha, 

g) drogi: 113,8655 ha, 

h) inne tereny komunikacyjne: 0,9476 ha, 

i) tereny mieszkaniowe: 2,0133 ha, 

j) inne tereny zabudowane: 4,8855 ha, 

k) tereny wypoczynkowe: 5,4847 ha, 

l) zurbanizowane tereny niezabudowane: 0,5561 ha, 

m) tereny przemysłowe: 0,4120 ha, 

n) nieużytki: 0,9069 ha. 

2) Lokale mieszkalne: 

a) Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – 3 lokale, 

b) Suchy Bór, ul. Tartaczna 2 – 1 lokal, 

c) Dębie, ul. Wiejska 4 – 3 lokale, 

d) Dębie, ul. Wiejska 18 – 2 lokale, 

e) Lędziny, ul. Szkolna 2 – 1 lokal, 

f) Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 1 lokal, 

g) Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8 – 2 lokale, 

h) Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5 – 1 lokal, 

i) Daniec, ul. Dębska 4 – 1 lokal, 

j) Chrząstowice, ul. Szkolna 1 – 1 lokal. 

3) Lokale socjalne: Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 3 lokale. 

4) Obiekty oświatowe: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1, 

b) Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu, ul. Utracka 8, 

c) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, ul Wiejska 18, 

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Dębskiej Kuźni, ul. Wiejska 53, 

e) Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach, ul. Ozimska 3A, 

f) Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze, ul. 

Pawlety 53. 

5) Obiekty kulturalne: 

a) Chrząstowice, ul. Dworcowa 1 – klub samorządowy, 

b) Chrząstowice, ul. Ozimska 3A – Gminna Biblioteka Publiczna, 

c) Daniec, ul. Dąbrowicka 4 – klub wiejski, 

d) Dąbrowice, ul. Wiejska 11 – świetlica wiejska, 

e) Dębie, ul. Zielona 2 – klub wiejski, 

f) Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – Samorządowy Dom Spotkań, 

g) Falmirowice, ul. Wiejska 37 – świetlica wiejska, 

h) Lędziny, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska, 
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i) Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska. 

6) Lokale użytkowe Gminy Chrząstowice: 

a) budynek użytkowy w Dębskiej Kuźni, ul. Kolonia 12 – o pow. 155,67 m², 

b) budynek w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 3 – 137,60 m² + zabudowania gospodarcze 

110 m², 

c) budynek po remizie OSP w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 8 – 39,00 m², 

d) budynek „Caritas” w Dębiu przy ul. Wiejskiej 4 – 88,24 m², 

e) budynek po remizie OSP w Niwkach przy ul. Wiejskiej – 33,40 m², 

f) budynek Urzędu Gminy Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 428,14 

m², 

g) lokal użytkowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 59,00 m², 

h) lokal biurowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 66,50 m², 

i) lokal użytkowy w budynku przy ul. Wiejskiej 37 w Falmirowicach – 87,13 m², 

j) pomieszczenie na strychu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębiu – 4 m², 

k) 1 garaż w Chrząstowicach przy ul. Szkolnej 1 – 18 m², 

l) 2 garaże w Dębiu przy ul. Wiejskiej 18 – 2 x 15 m², 

m) garaż w Dębskiej Kuźni przy ul. Wolności 1 – 16,00 m², 

n) budynek dworca PKP wraz z lokalem użytkowym o pow. 55,26 m² w Dębskiej Kuźni. 

7) Obiekty OSP: 

a) Chrząstowice, ul. Dworcowa 1, 

b) Daniec, ul. Dąbrowicka 3A, 

c) Dębie, ul Zielona 2, 

d) Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12, 

e) Falmirowice, ul. Wiejska 37, 

f) Suchy Bór, ul. Pawlety 66a. 

8) Obiekty wodociągowe: 

a) czynna sieć wodociągowa rozdzielcza o dł. 81,88 km, podłączenia do sieci wodociągowej 

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2132, 

b) obiekt przepompowni wody: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Daniec, 

c) studnie: Chrząstowice, Niwki, Daniec, 

d) odżelaziacz stalowy w Chrząstowicach. 

9) Kolektor kanalizacji sanitarnej o dł. 2.568 mb – Opole – Lędziny oraz piaskownik dla stacji 

zlewnej w Lędzinach. 

10) Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 65,32 km, liczba przyłączy 1475. 

11) Przepompownia i zlewnia ścieków położona w miejscowości Chrząstowice, ul. Ozimska 2a. 

12) Tereny zieleni: 5,64 ha, w tym boiska położone w: Chrząstowicach, Suchym Borze i 

Dębskiej Kuźni), cmentarze komunalne: 3 (położone w: Suchym Borze, Lędzinach i 

Chrząstowicach), place zabaw przy przedszkolach. 

13) Obiekty sportowe: 

a) Chrząstowice – szatnia LZS i boisko sportowe, 

b) Dębska Kuźnia – kompleks boiskowy „Orlik”, 

c) Pełnowymiarowa hala sportowa z łącznikiem do PSP w Chrząstowicach, 

d) „Siłownie na wolnym powietrzu”: Suchy Bór, Niwki, Chrząstowice, Dębie, 

e) Dębie – wielofunkcyjne boisko sportowe. 

14) Place zabaw: 

a) Chrząstowice, ul. Dworcowa 1, 

b) Daniec, Utracka 8, 

c) Dąbrowice, Wiejska 11, 

d) Dębie, Wiejska 18, 

e) Dębska Kuźnia, Niwecka 2-4, 
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f) Dębska Kuźnia, Krasickiego 5, 

g) Falmirowice, Wiejska 37, 

h) Lędziny, ul. Szkolna 2, 

i) Niwki, ul. Wiejska 17, 

j) Suchy Bór, ul. Szkolna 2. 

15) Most betonowy: 1 – Dębska Kuźnia, ul. Podstawie. 

16) Środki transportu: 

a) Volkswagen Transporter, 

b) 11 samochodów pożarniczych, 

c) Autobus: Autosan H 10,03 S (GIMBUS), 

d) Mikrobus: Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych. 

17) Maszyny do robót drogowych: 

a) zgarniacz uniwersalny MZ 300S, 

b) pług do odśnieżania 2100 Kacper. 

 

3.2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego 

 

W roku 2018 gmina Chrząstowice nabyła następujące mienie w drodze cywilno-prawnej 

(umów kupna): 

1) dz. nr 177/11 o pow. 0,3170 ha, k.m. 7, obręb Chrząstowice – przeznaczona na poszerzenie 

drogi gminnej – kwota 10.000,00 zł, 

2) dz. nr 1186/223 o pow. 0,0120 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia – przeznaczona na 

poszerzenie drogi gminnej – kwota 2.400,00 zł, 

3) dz. nr 1188/223 o pow. 0,0127 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia – przeznaczona na 

poszerzenie drogi gminnej – kwota 2.540,00 zł, 

4) dz. nr 947/219 o pow. 0,0014 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice – przeznaczona na poszerzenie 

drogi gminnej – kwota 280,00 zł, 

5) dz. nr 1415/297 o pow. 0,0380 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór – stanowiąca drogę łączącą ulicę 

Polną i Niezapominajek – kwota 24.057,50 zł, 

6) dz. nr 234 o pow. 0,0130 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice – przeznaczona na poszerzenie 

drogi gminnej – kwota 2.600,00 zł, 

7) dz. nr 2015/203 o pow. 0,0057 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór – przeznaczona na poszerzenie 

drogi gminnej – kwota 1.140,00 zł, 

8) dz. nr 2024/109 o pow. 0,0191 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór – przeznaczona na poszerzenie 

drogi gminnej – kwota 3.820,00 zł. 

 

W drodze cywilno-prawnej (umów darowizn) nabyte zostały następujące nieruchomości: 

1) dz. nr 405/214 o pow. 0,0093 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice – przeznaczona na poszerzenie 

drogi gminnej – wartość 1.860,00 zł, 

2) dz. nr 401/209 o pow. 0,0073 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice – przeznaczona na poszerzenie 

drogi gminnej – wartość 1.460,00 zł, 

3) dz. nr 308/94 o pow. 0,0430 ha, k.m. 2, obręb Chrząstowice – nabycie prawa użytkowania 

wieczystego – wartość 8.673,00 zł. 

 

W roku 2018 nastąpiła sprzedaż działek: 

1) dz. nr 1187/217 o pow. 0,0016 ha, k.m. 3, obręb Daniec – w drodze bezprzetargowej na 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – kwota 965,00 zł, 

2) dz. nr 1188/2217 o pow. 0,0093 ha, k.m. 3, obręb Daniec – w trybie bezprzetargowym na 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – kwota 5.558,00 zł. 
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Wpływ na stan mienia komunalnego miały również działki przejęte na podstawie decyzji 

Wójta Gminy Chrząstowice, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami: 

– dz. nr 320/164 o pow. 0,0212 ha, k.m. 7, obręb Chrząstowice, 

– dz. nr 557/154 o pow. 0,0069 ha, k.m. 2, obręb Chrząstowice, 

– dz. nr 560/154 o pow. 0,0250 ha, k.m. 2, obręb Chrząstowice, 

– dz. nr 1289/223 o pow. 0,0053 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia, 

– dz. nr 1125/182 o pow. 0,0279 ha, k.m. 1, obręb Lędziny, 

– dz. nr 1128/182 o pow. 0,0277 ha, k.m. 1, obręb Lędziny, 

– dz. nr 1127/104 o pow. 0,0084 ha, k.m. 1, obręb Falmirowice. 

 

3.3. Dochody z tytułu wykonywania praw własności 

 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 

31 grudnia 2018 r. wyniosły 1.285,00 zł. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. 

wyniosły 244.876,99 zł. 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na koniec roku 2018 r. wyniosły 

17.943,39 zł netto po odprowadzeniu podatku VAT. 
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4. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW 
I STRATEGII 
 

4.1. Strategia Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024 

 
Strategia rozwoju gminy jest najważniejszym dokumentem programowym w gminie. Ma 

charakter nadrzędny względem dokumentów o znaczeniu planistycznym. Wyznacza istotne ramy, 

myśląc o trwałym rozwoju. 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024 rozpoczęła się z chwilą 

podjęcia przez Radę Gminy Chrząstowice uchwały nr XXXIII.271.2014 w dniu 25 czerwca 

2014 r. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Chrząstowice. W ten sposób 

utworzono prawne ramy wdrażania strategii.  

Ze względu na fakt, iż gmina funkcjonuje w zmiennym otoczeniu, założono prowadzenie 

bieżących działań monitorujących w celu przeglądu uwarunkowań, ograniczeń i identyfikacji 

potencjalnego ryzyka. Strategia nie jest dokumentem zamkniętym, zakłada się możliwość jej 

aktualizacji, czyli wprowadzania zmian, uzupełnień i pomysłów uzasadnionych potrzebami 

społeczności lokalnej, a wynikających z pojawiania się wcześniej niezidentyfikowanych szans. 

Nad zapisami obecnie funkcjonującej strategii pracował Konwent Strategiczny, który odegrał 

istotną rolę w procesie planowania. Konwent Strategiczny powołany do prac nad opracowaniem 

Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024 liczył aż 30 osób, które 

reprezentowały samorząd terytorialny, mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje 

pozarządowe. Strategia w swoim zamyśle połączyła zatem wszystkich interesariuszy, aby czuli 

się współodpowiedzialni nie tylko za jej ustanowienie, ale przede wszystkim za jej realizację. 

Właścicielem strategii jest zatem cała społeczność tworząca Gminę, która za sprawą uchwalonej 

strategii zobowiązuje poszczególne instytucje, organy lub osoby do realizacji konkretnych zadań 

i celów. 

Sukces wdrażania strategii rozwoju zależy w największym stopniu od poziomu identyfikacji 

lokalnych interesariuszy z zapisami dokumentu, który wyznacza plan działania w kierunku 

podnoszenia konkurencyjności gminy na najbliższe lata. Można zatem przyjąć, że dokument ten 

jest pewnego rodzaju zaproszeniem do współpracy, połączenia wspólnych sił na rzecz 

podnoszenia konkurencyjności i rozwoju lokalnego. Strategia nie wskazuje w swych zapisach 

jedynie zadań wytypowanych do realizacji przez Urząd Gminy Chrząstowice, zidentyfikowane 

zostały również zadania, które pozostają w sferze aktywności mieszkańców, przedsiębiorców 

oraz organizacji działających na terenie gminy.  

Działania związane z zarządzaniem, monitorowaniem, ewaluacją i ewentualną aktualizacją 

dokumentu zostały powierzone pracownikowi na stanowisku ds. planowania strategicznego 

i kontroli wewnętrznej. 

Warto przypomnieć wyznaczoną wizję i misję Gminy Chrząstowice w roku 2024 r.:  

 

WIZJA ROZWOJU: 

Chrząstowice - urokliwa gmina wiejska nieopodal miasta.  

Tutaj dba się o środowisko naturalne, dziedzictwo i tradycje.  

Rozwija się aktywność mieszkańców i przedsiębiorczość.  

Tu zaczyna się przygoda …  

na spacer,  

na wycieczkę rowerową,  

na całe życie. 
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MISJA ROZWOJU: 

Gmina Chrząstowice nakręceni dobrą energią każdego dnia. 

 

W 2018 r. nie stwierdzono potrzeby ewaluacji, bądź aktualizacji przyjętej Strategii. 

Z pewnością duże znaczenie dla takiego stanu rzeczy miało szerokie spojrzenie Konwentu 

Strategicznego na cele, misję i wizję rozwoju gminy Chrząstowice w trakcie tworzenia 

dokumentu.  

Terminy realizacji zadań wskazanych w postulatywnej części dokumentu określono na lata 

2014-2024. Kreowane działania i realizacja komplementarnych przedsięwzięć wpisują się 

w poszczególne wyzwania, pozwalają osiągnąć założone cele i przyczyniają się do ziszczenia 

przyjętej wizji rozwoju.  

 

 

4.2. Plany odnowy miejscowości 

 
Plan odnowy miejscowości to najważniejszy element idei „Odnowy Wsi”. Powstaje 

w procesie szerokich konsultacji społeczności sołectwa. Za opracowanie planu odpowiedzialni są 

liderzy (lider), wskazani wcześniej przez mieszkańców (zakłada się tu zaangażowanie różnych 

gremiów: rada sołecka, nieformalna grupa odnowy wsi, władze istniejącego stowarzyszenia 

rozwoju wsi itp.) Plan odnowy jest tworzony na podstawie danych zebranych podczas zebrań 

wiejskich, dostępnych statystyk lokalnych, wojewódzkich i krajowych, analiz i opracowań, w 

tym opracowań historycznych miejscowości i całej gminy. 

Przygotowanie planu odnowy miejscowości dla każdego sołectwa jest ważne, ponieważ  plan 

jest niezbędnym załącznikiem do wniosku w przypadku ubiegania się o środki  w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi”. Plany odnowy miejscowości muszą zostać przyjęte przez 

zebrania wiejskie, a następnie zatwierdzone przez Radę Gminy. 

Właściwie przygotowany plan odnowy miejscowości stanowi doskonały instrument do 

wytypowania najbardziej wartościowych projektów (operacji) odnowy i rozwoju wsi. 

 

Miejscowości gminy Chrząstowice opracowały swoje plany odnowy wsi, nie tylko po to, by 

otrzymać pomoc finansową ze środków unijnych. Zawarte w nich zostały informacje 

charakteryzujące daną wieś. Ukazane zostały historie tych ziem. Innymi słowy, stworzono 

analizę zasobów ludzkich i materialnych oraz społecznych i gospodarczych, które przyczynią się 

do rozwoju miejscowości. W tym przypadku najlepsza okazała się analiza SWOT (plusy i minusy 

danej miejscowości), w której poddano wnikliwym badaniom mocne i słabe strony miejscowości 

oraz szanse i zagrożenia. Określone zostały także kierunki rozwoju oraz planowane 

przedsięwzięcia wraz z kosztorysami i harmonogramami planowanych działań.  

 

Na terenie gminy Chrząstowice, obejmującej 9 miejscowości, wszystkie sołectwa 

opracowały w latach 2009, 2010 i 2014 swoje pierwsze plany odnowy miejscowości. W roku 

2016 kończył się okres obowiązywania dokumentów wsi: Daniec, Dąbrowice, Lędziny, Niwki i 

Suchy Bór. Wówczas przeprowadzono rozmowy z lokalnymi liderami w sprawie konieczności 

opracowania nowych planów odnowy wsi. W pierwszym kwartale 2017 r. uchwalono aktualne 

plany odnowy miejscowości: Dąbrowice, Lędziny, Niwki i Suchy Bór na lata 2017-2024. 

Obecnie trwają prace nad nowym planem odnowy miejscowości Daniec, który zgodnie z 

zapewnieniami liderów lokalnych ma zostać uchwalony w 2019 r.   
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Tabela 4.2.1. Plany odnowy miejscowości w gminie Chrząstowice 

 

Lp. Sołectwo PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

Dokument aktualny w 2018 roku 

Uwagi 

1 Chrząstowice Uchwała nr XXXI.243.2014 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w 

sprawie zatwierdzenia planu odnowy 

miejscowości Chrząstowice (na lata 

2014-2020) 

Plan aktualny 

2 Daniec Brak Brak aktualnego planu. 

Ostatni uchwalony plan 

odnowy miejscowości Daniec 

dotyczył lat 2009-2016:  

1) uchwała nr XXXI.251.2014 

Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 26 marca 2014 r. o 

zmianie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu 

odnowy miejscowości 

Daniec (na lata 2009-

2016); 

2) uchwała nr XXXI.251.2014 

Rady Gminy Chrząstowice z 

dnia 26 marca 2014 r. o 

zmianie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu odnowy 

miejscowości Daniec 

3 Dąbrowice Uchwała nr XX.155.2017 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 11 stycznia 2017 r. 

w sprawie Planu Odnowy Miejscowości 

Dąbrowice na lata 2017 – 2024 

Plan aktualny 

4 Dębie Uchwała nr XXXVII/285/2010 Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 16 czerwca 

2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu 

odnowy miejscowości Dębie (na lata 

2010-2020) 

Plan aktualny 

5 Dębska 

Kuźnia 

1) Uchwała nr XXXIX/290/2010 Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 4 sierpnia 

2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu 

odnowy miejscowości Dębska Kuźnia 

(na lata 2010-2020); 

2) Uchwała nr XLI/311/2010 Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 27 

października 2010 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXIX/290/2010. 

Plan aktualny 

6 Falmirowice 1) Uchwała nr XXXIV/256/2010 Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 18 marca 

2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu 

odnowy miejscowości Falmirowice 

(na lata 2010-2020); 

Plan aktualny 
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2) Uchwała nr XLI/310/2010 Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 27 

października 2010 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXIX/256/2010 

7 Lędziny Uchwała nr XXI.164.2017 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 8 lutego 2017 r. w 

sprawie Planu Odnowy Miejscowości 

Lędziny na lata 2017 – 2024; 

Plan aktualny 

8 Niwki Uchwała nr XXI.165.2017 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 8 lutego 2017 r. w 

sprawie Planu Odnowy Miejscowości 

Niwki na lata 2017 – 2024; 

Plan aktualny 

9 Suchy Bór Uchwała nr XXII.176.2017 Rady  Gminy 

Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w 

sprawie Planu Odnowy Miejscowości 

Suchy Bór na lata 2017-2024; 

Plan aktualny 

 

Warto podkreślić, że plany odnowy miejscowości mają przede wszystkim przyczynić się do 

podniesienia standardu życia we wskazanej miejscowości poprzez m.in. realizacje określonych 

priorytetowych inwestycji. Planowane przedsięwzięcia mają zaktywizować mieszkańców do 

działań prospołecznych, a w konsekwencji przyczynić się do podniesienia atrakcyjności całej 

miejscowości. 

 

 

4.3. Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  

gminy  Chrząstowice  
 

Pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Chrząstowice uchwalone zostało w 2000 r. Zmiany do dokumentu wprowadzane były w latach  

2006, 2011 i 2014.  

Aktualna na rok 2018 wersja dokumentu przyjęta została uchwałą nr XXX.220.2014 Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice. 

Ostatnia ocena aktualności Studium miała miejsce w 2015 r.  

W Studium wskazane zostały działania mające wpływ na rozwój gminy Chrząstowice, do 

których w szczególności należy zaliczyć: 

• wyznaczanie nowych obszarów rozwojowych dla funkcji zabudowy mieszkaniowej, 

• wyznaczanie nowych obszarów dla rozwoju funkcji produkcyjnych, baz, składów 

i magazynów, które stwarzają możliwość lokalizacji nowych firm i zakładów, tworzących 

miejsca pracy i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego gminy; 

• wyznaczanie nowych obszarów dla rozwoju funkcji wypoczynkowej, sportu i rekreacji. 

Kolejna analiza dokumentu dokonana zostanie podczas oceny aktualności Studium 

planowanej na rok 2019. 

 

 

4.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

 
W 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęta była cała 

powierzchnia gminy Chrząstowice.  
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Ostatnia ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miała 

miejsce w 2015 r., a kolejna realizowana będzie w 2019 r. 

 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  

 

1) sołectwo Chrząstowice – plan zatwierdzony uchwałą nr X.69.2015 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chrząstowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2868); 

 

2) sołectwo Daniec – plan zatwierdzony uchwałą nr XXVII/185/2009 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Daniec (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego nr 62, poz. 1020); 

 

3) sołectwo Dąbrowice – plan zatwierdzony uchwałą nr XXIV/156/2009 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dąbrowice (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego nr 20, poz. 326); 

 

4) sołectwo Dębie – plan zatwierdzony uchwałą nr XXIV/157/2009 Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dębie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 17, poz. 257); 

 

5) część sołectwa Dębska Kuźnia – plan zatwierdzony uchwałą nr XXXV/229/2009 Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dębska Kuźnia (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego nr 2, poz. 30); 

 

6) część północna sołectwa Dębska Kuźnia – plan zatwierdzony uchwałą nr XXXIV.277.2014 

Rady Gminy Chrząstowice z dnia  10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębska Kuźnia (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 

2078); 

 

7) sołectwo Falmirowice – plan zatwierdzony uchwałą nr XXIV/158/2009 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Falmirowice (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego nr 21, poz. 354); 

 

8) sołectwo Lędziny – plan zatwierdzony uchwałą nr XXXIV/238/2006 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Lędziny (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego nr 29, poz. 1012); 

 

9) część sołectwa Niwki – plan zatwierdzony uchwałą nr XXVI/180/2009 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Niwki (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego nr 37, poz. 664); 

 

10) część sołectwa Niwki – plan zatwierdzony uchwałą nr L/241/2002 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania 
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przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Niwki, działka nr 637/54, 

638/54, 639/54 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 110); 

 

11) część sołectwa Suchy Bór – plan zatwierdzony został uchwałą nr XLIII/220/2002 Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego teren budownictwa jednorodzinnego wsi 

Suchy Bór (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 32, poz. 479); 

 

12) część sołectwa Suchy Bór, plan zatwierdzony uchwałą nr IV.26.2011 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 30  marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego nr 50, poz. 637). 

 

Obowiązujące zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Chrząstowice:  

 

1) sołectwo Dębie – plan zatwierdzony uchwałą nr X.68.2015 Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Dębie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2867); 

 

2) sołectwo Lędziny – plan zatwierdzony uchwałą nr IV.25.2011 Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 30  marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Dębska Kuźnia ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 50, poz. 636); 

 

3) sołectwo Niwki – plan zatwierdzony uchwałą nr XX.146.2012 Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Niwki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 365); 

 

4) sołectwo Suchy Bór – plan zatwierdzony uchwałą nr XLI/305/2010 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór (Dz. Urz. Woj. Op. nr 148, poz. 1751); 

 

5) sołectwo Suchy Bór – plan zatwierdzony uchwałą nr XXVI.184.2013 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1915). 

 

W trosce o dobro mieszkańców i interesy przedsiębiorców w 2018 r. przystąpiono do 

opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w: 

• Chrząstowicach (zmiana terenu drogi na zabudowę mieszkaniową),  

• Dębiu i Falmirowicach (zmiana terenu rolnego na istniejącą działalność składową), 

• Falmirowicach (przesunięcie drogi na terenie przemysłowym).  

 

W 2018 r. nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 

decyzji o warunkach zabudowy.  

 

W 2018 r. powstało 37 nowych punktów adresowych. 
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4.5. Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Chrząstowice 

 
Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Chrząstowice przyjęto uchwałą 

nr XXVII.203.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 listopada 2017 r. W programie  

wyodrębniony został obszar rewitalizacji gminy. Kryteria wyboru terenu to największa kumulacja 

negatywnych zjawisk, występujących problemów, jak również jego znaczny potencjał rozwojowy 

oraz szerokie spektrum możliwości realizacji działań naprawczych. 

 

Tabela nr 4.5.1. Charakterystyka obszaru rewitalizacji 

 

 Powierzchnia 

[km2] 

Udział w 

powierzchni 

Gminy [%] 

Liczba 

mieszkańców 

Udział  

w liczbie 

mieszkańców 

Gminy [%] 

Gmina Chrząstowice 82,12 100,00% 6633,00 100,00% 

Obszar rewitalizacji 

ogółem 
10,15 13,28% 1905,00 28,72% 

Podobszar 1 - 

Chrząstowice 
8,67 10,56% 1367,00 20,61% 

Podobszar 2 - Suchy Bór 1,37 1,67% 190,00 2,86% 

Podobszar 3 - Lędziny 0,12 0,14% 0,00 0,00% 

Podobszar 4 - Daniec 0,60 0,73% 244,00 3,68% 

Podobszar 5 - Dąbrowice 0,15 0,19% 104,00 1,57% 

 

 

Rysunek nr 4.5.1. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji gminy Chrząstowice 
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Misją Programu Rewitalizacji dla gminy Chrząstowice jest poprawa życia mieszkańców 

Gminy, wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej w gminie, poprawa ładu przestrzennego, 

a także poprawa stanu środowiska naturalnego. W tabelach poniżej przedstawiono zadania 

zawarte w głównych projektach rewitalizacyjnych, zaplanowanych w ramach tego programu. 
 

Tabela nr 4.5.2. Dostępna, nowoczesna i dostosowana do potrzeb ochrony środowiska 

zabudowa mieszkaniowa, usługowa i użyteczności publicznej 
 

Zadanie I: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Zadanie II: Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

Zadanie III: Termomodernizacja budynków oświatowych 

Zadanie IV: Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 

Zadanie V: Modernizacja źródeł ciepła 

Zadanie VI: 
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z niezbędną 

infrastrukturą uzdatniania wody 

 

Tabela nr 4.5.3. Zrównoważony, bezpieczny i dostępny transport 

 

`Zadanie I: 
Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej 

nr 1752O Suchy Bór-Lędziny i Dębska Kuźnia-Ozimek 

Zadanie II: Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych 

Zadanie III: 
Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach 

rowerowych Gminy Chrząstowice 

Zadanie IV: Budowa ścieżek rowerowych 

Zadanie V: 
Działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa drogowego  

i zrównoważonego transportu 

 

Tabela nr 4.5.4 Atrakcyjna, dostępna i bezpieczna przestrzeń publiczna 

 

Zadanie I: Remont, modernizacja i adaptacja budynków użyteczności publicznej 

Zadanie II: Odtworzenie ścieżki parkowej z Dębia do Dąbrowic 

Zadanie III: Adaptacja i nadanie nowych funkcji budynków i nieużytków 

Zadanie IV: Rozwój infrastruktury sportowej 

Zadanie V: Remont klubów i świetlic wiejskich 

Zadanie VI: Remont obiektów sakralnych 

Zadanie VII: Integracja lokalnej społeczności 

 

Tabela nr 4.5.5. Poprawa sytuacji na rynku pracy 

 

Zadanie I: 

Aktywizacja społeczno-gospodarcza osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez wskazywanie 

form pomocy w zakresie poszukiwania zatrudnienia oraz własnej 

działalności gospodarczej. 

Zadanie II: 

Pomoc doradcza lokalnym mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom 

w zakresie pozyskania środków finansowych na rozwój działalności 

gospodarczej. 

Zadanie III: Modernizacja tartaków oraz rewitalizacja terenów nieużytków 
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Informacje na temat finansowania oraz stopnia realizacji powyższych zadań przedstawiono 

w  rozdziale 4.11. 

 

4.6. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Chrząstowice na lata 2017-2021 

 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrząstowice na 

lata 2017-2021 został przyjęty uchwałą nr XXIII.182.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 

10 maja 2017 r. Dokument opracowano w celu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej gminy Chrząstowice, zapewnienia lokali socjalnych 

i zamiennych, a także zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich 

dochodach. 

Gmina posiada 21 lokali mieszkalnych w miejscowościach: 

1) Chrząstowice ul. Szkolna 1 – lokal mieszkalny o pow. użytkowej 72,5 m²,  składający się 

z 4 pokoi, ganku, przedpokoju, kuchni, łazienki i toalety, wyposażony w instalację 

elektryczną, wodną i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne 

ogrzewanie; 

2) Daniec ul. Dębska 4 – budynek mieszkalno-usługowy o pow. użytkowej 43,40 m², 

składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, kotłowni, wyposażony w instalację 

elektryczną, wodną i kanalizacyjną do bezodpływowego zbiornika na ścieki; 

3) Dąbrowice ul. Wiejska 49 - budynek wielorodzinny: lokal socjalny nr 1 o powierzchni 

użytkowej 24,7 m², składający się z 1 pokoju, wyposażony w instalację elektryczną, wodną 

i kanalizacyjną do bezodpływowego zbiornika na ścieki; lokal socjalny nr 2 o powierzchni 

użytkowej 24,7 m², składający się z 1 pokoju, wyposażony w instalację elektryczną, wodną 

i kanalizacyjną do bezodpływowego zbiornika na ścieki; lokal socjalny nr 3 o powierzchni 

użytkowej 18,4 m², składający się z 1 pokoju, wyposażony w instalację elektryczną, wodną 

i kanalizacyjną do bezodpływowego zbiornika na ścieki (lokale posiadają wspólną kuchnię, 

łazienkę, toaletę i korytarz); lokal komunalny nr 4 o powierzchni użytkowej 45,6 m², 

składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki, wyposażony w instalację elektryczną, wodną, 

centralnego ogrzewania i kanalizacyjną do bezodpływowego zbiornika na ścieki; 

4) Dębie:  

a) ul. Wiejska 4 – budynek wielorodzinny: lokal komunalny nr 1 o powierzchni użytkowej 

87,80 m², składający się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i spiżarni, wyposażony 

w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną do bezodpływowego zbiornika na ścieki 

i centralnego ogrzewania; lokal komunalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,10 m², 

składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i spiżarni, wyposażony 

w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną do bezodpływowego zbiornika na ścieki 

i centralnego ogrzewania; lokal komunalny nr 3 o powierzchni użytkowej 88,60 m², 

składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, toalety, łazienki, wyposażony w instalację 

elektryczną, wodną, kanalizacyjną do bezodpływowego zbiornika na ścieki i centralnego 

ogrzewania, 

b) ul. Wiejska 18 – budynek mieszkalny - wielorodzinny: lokal nr 1 - o powierzchni 

użytkowej 52,2 m², składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wyposażony 

w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną do bezodpływowego zbiornika na ścieki 

i centralnego ogrzewania; lokal nr 2 - o powierzchni użytkowej 52,5 m², składający się z 3 

pokoi, przedpokoju kuchni, łazienki, wyposażony w instalację elektryczną, wodną, 

kanalizacyjną do bezodpływowego zbiornika na ścieki i centralnego ogrzewania; 

5) Dębska Kuźnia: 

a) ul. Kolonia 8 – budynek mieszkalny wielorodzinny: lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 

43,9 m², składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wyposażony w instalację elektryczną, 
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wodną, kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej i centralnego 

ogrzewania; lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 53,6 m², składający się z 1 pokoju, 

kuchni, łazienki, spiżarni, przedsionka, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i 

kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej; lokal nr 3 o powierzchni 

użytkowej 34,3 m², składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki, spiżarni, przedsionka, 

wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci 

kanalizacyjnej, 

b) ul. Krasickiego 5 – 1 lokal, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, toalety 

i łazienki o powierzchni użytkowej 42,00 m², wyposażony w instalację elektryczną, 

wodną, kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej i centralnego 

ogrzewania, 

c) ul. Kolonia 12 – 1 lokal, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki 

o powierzchni użytkowej 44,50 m², wyposażony w instalację elektryczną, 

6) Lędziny ul. Szkolna 2 – 1 lokal o powierzchni użytkowej 85,70 m², składający się z 4 pokoi, 

przedpokoju, kuchni, łazienki, wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną 

z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, 

7) Suchy Bór: 

a) ul. Szkolna 2 – budynek wielorodzinny (3 lokale komunalne): lokal nr 1 o powierzchni 

użytkowej 70,30 m², składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, toalety, łazienki, 

spiżarki wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną z odprowadzeniem 

do sieci kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania; lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 

71,70 m², składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni i przedpokoju, wyposażony 

w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 

i centralnego ogrzewania;  lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 65,50 m², składający się 

z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z toaletą, wyposażony w instalację elektryczną, 

wodną, kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej i centralnego 

ogrzewania, 

b) ul. Tartaczna 2 –  jeden lokal o powierzchni użytkowej 67,20 m2, składający się z 2 pokoi, 

przedpokoju, kuchni, toalety, łazienki, spiżarni, wyposażony w instalację elektryczną, 

wodną, kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej i centralnego 

ogrzewania. 

 

W latach objętych programem gmina nie planuje budowy nowych mieszkań, jak również 

pozyskiwania lokali mieszkalnych na rynku wtórnym. Do 2020 r. planuje się adaptację 

pomieszczenia na poddaszu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębiu na lokal komunalny. 

 

Stan techniczny budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:  

✓ dobry: 11 mieszkań (5 budynków);  

✓ średni: 7 mieszkań (2 budynki);  

✓ zły: 3 mieszkania (1 budynek). 

 

Na rok 2018 zaplanowano termomodernizację: 

• budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębiu, 

• budynku przy ul. Wiejskiej 18 w Dębiu,  

• budynku przy ul. Szkolnej 1 w Chrząstowicach,  

oraz bieżące remonty i wymiany wynikające z sytuacji losowych. 

Termomodernizacji nie dokonano, z uwagi na korektę planu i przesunięcie przedsięwzięcia 

na lata następne. 
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Z ważniejszych prac remontowych wykonano w 2018 r. naprawę pokrycia dachowego 

w budynku w Suchym Borze przy ulicy Szkolnej 2 oraz wymieniono okna w lokalu mieszkalnym 

nr 3 przy ulicy Wiejskiej 4 w Dębiu.  

Koszty remontów i modernizacji lokali i budynków wraz z zakupem materiałów 

i wyposażenia wyniosły w 2018 r. 54.695,31 zł, natomiast koszty bieżące eksploatacji wyniosły 

4.098,57 zł. 

 

Lokale mieszkalne są zbywane na rzecz dotychczasowych najemców, mających zawarte 

umowy najmu na czas nieokreślony. W 2018 r. planowano sprzedaż jednego lokalu, jednak 

transakcji nie dokonano z uwagi na brak wniosku najemcy. 

 

Zasady polityki czynszowej mają zastosowanie do lokali mieszkalnych wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zmiany stawek czynszu wprowadzane są zarządzeniem 

Wójta i nie mogą być dokonywane częściej, niż co 6 miesięcy. Stawki czynszu lub innych opłat 

nie mogą przekraczać w skali rocznej, stawek przewidzianych w przepisach ustawowych, tj. 3% 

wartości odtworzeniowej lokalu. 

Ustalony przez Wójta czynsz, składa się z czynszu podstawowego i czynników 

podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu mieszkalnego. Stawka czynszu 

ulega: 

1) podwyższeniu z uwagi na wyposażenie lokalu lub budynku w urządzenia techniczne 

podwyższające jego wartość użytkową o 10% jeżeli lokal posiada:  centralne ogrzewanie, 

instalację wodno-kanalizacyjną, łazienkę i toaletę; 

2) obniżeniu o 10 % z uwagi na położenie lokalu: na terenie zakładu produkcyjnego, na 

poddaszu. 

Czynsz najmu płacony jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy 

Chrząstowice lub na wskazany przez Urząd rachunek bankowy.  

W 2018 r. nie dokonywano zmiany stawek czynszu.  

Najemca zobowiązany jest do zawarcia oddzielnych umów bezpośrednio z dostawcami 

mediów i usług związanych z eksploatacją lokalu mieszkalnego, a w szczególności energii 

elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odbioru nieczystości płynnych i odpadów stałych. 

 

Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

pozostają w kompetencji Wójta Gminy Chrząstowice, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Sprawy mieszkaniowe w Urzędzie Gminy Chrząstowice prowadzi Referat Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej. W kolejnych latach nie 

przewiduje się zmian w zakresie zarządzania. 

 

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są: czynsze za najem lokali 

mieszkalnych, środki z budżetu gminy, inne wpływy. 

 

W obecnej sytuacji prawnej istotnym zadaniem jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości 

mieszkań socjalnych dla osób o niskich dochodach. Ponadto Gmina ma obowiązek zapewnienia 

lokali dla osób eksmitowanych na mocy wyroków sądowych. Zasób mieszkań komunalnych 

powinien utrzymywać się na poziomie 18.  
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4.7. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrząstowice na 

lata 2018-2020 

 
Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawiona została szczegółowo w dziale 3. 

Zobrazowano tam również zmiany w stanie mienia komunalnego, czyli nabycia, zbycia, przejęcia 

jakie miały miejsce w roku 2018.  

W dniu 2 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Chrząstowice sporządził Plan wykorzystania 

gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrząstowice na lata 2018-2020, określając w nim 

główne kierunki działań związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym. Zarządzanie 

zasobem gminnym odbywa się w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz uchwałą nr XVII/106/99 

Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami. 

W Planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrząstowice na lata 

2018–2020 uwzględniono: 

1) zestawienie powierzchni zasobu oraz nieruchomości gminy oddanych  

w użytkowanie wieczyste; 

2) prognozę udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu; 

3) prognozę poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu; 

4) prognozę wpływów osiąganych z opłat z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego 

nieruchomości gminy oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomości gminy; 

5) prognozę aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy 

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 

Gminy; 

6) program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

 

Na rok 2018 planowano sprzedaż następujących nieruchomości w trybie przetargowym:  

 

Nr działki Obręb Powierzchnia Prognozowana cena 

803/140 Dąbrowice 0,1302 ha 85.000,00 zł 

804/140 Dąbrowice 0,1889 ha 85.000,00 zł 

484/121, 128, 127 

 

427/92 

Chrząstowice 

 

Chrząstowice 

3,9800 ha 

 

0,2076 ha 

400.000,00 zł 

 

80.000,00 zł 

 

Wymienione działki nie zostały sprzedane z uwagi na brak chętnych do ich nabycia. 

Organizowane przetargi i rokowania zakończyły się wynikami negatywnymi.  

W Planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrząstowice na lata 

2018–2020 założono na 2018 r. możliwość sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym na 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich na wniosek właścicieli działek 

przyległych, o ile wystąpią z takimi wnioskami. W tym trybie, na wniosek właścicieli 

nieruchomości sąsiednich, sprzedano w 2018 r. działki nr: 

− 1187/217 o pow. 0,0016 ha, k.m. 3, obręb Daniec, za kwotę 965,00 zł, 

− 1188/217 o pow. 0,0093 ha, k.m. 3, obręb Daniec za kwotę 5.558,00 zł.  

Do gminnego zasobu nieruchomości nabyte zostały nieruchomości niezbędne do realizacji 

zadań własnych gminy oraz działki powstające w wyniku podziału nieruchomości, które z mocy 

prawa przeszły na własność gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się 
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ostateczna. W 2018 r. nabyte zostały grunty pod drogami gminnymi, w celu uregulowania stanów 

prawnych tych dróg – szczegóły w rozdziale 3.2. 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 

31.12.2018 r. wyniosły 1.285,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

gminy wyniosły 244.876,99 zł. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, po 

odprowadzeniu podatku VAT, wyniosły 17.943,39 zł. 

Ze względu na fakt, iż na przestrzeni ostatnich lat nie dokonywano aktualizacji wysokości 

opłat z tytułu użytkowania wieczystego, w roku 2018 dokonano wyceny nieruchomości oddanych 

w użytkowanie wieczyste. Wpływy z tego tytułu w następnych latach będą znacznie wyższe. 

Poprzez realizację programu zagospodarowania nieruchomości zasobu dąży się do poprawy 

wykorzystania i racjonalizacji zasobu, w celu jak największego zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych mieszkańców Gminy, racjonalizacji i urealniania opłat czynszu, racjonalnego 

gospodarowania środkami z budżetu Gminy przeznaczonymi na utrzymanie gminnego zasobu. 

 

 

 

4.8. Opieka nad zabytkami  

Na terenie gminy Chrząstowice znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków 

województwa opolskiego – te korzystają z pełnej ochrony konserwatorskiej – oraz wpisane do 

ewidencji zabytków gminy. W rejestrze regionalnym ujęto trzy obiekty: pałac w Zbicku, 

wcześniej pełniący funkcję budynku dawnego nadleśnictwa (zachowany w dobrym stanie), park 

z aleją dojazdową (wymagający prac konserwatorkich) oraz kapliczkę eklektyczną z 1935 r. 

znajdującą się na terenie po byłym sanatorium w Suchym Borze.  

W Gminnej Ewidencji Zabytków ujętych było 132 nieruchomości, a po weryfikacji 

dokonanej w 2018 roku liczba ta spadła do 112. Większość z nich wpisana jest do Wojewódzkiej 

Ewidencji Zabytków.  

Ponadto na terenie gminy Chrząstowice znajdują się trzy zabytki ruchome wpisane do 

rejestru zabytków ruchomych województwa opolskiego: wyposażenie kościoła parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP w Chrząstowicach, rzeźba Św. Jana Nepomucena w kapliczce w Dębiu, 

wyposażenie kaplicy p.w. MB Nieustającej Pomocy w Lędzinach.  

Poza architekturą sakralną, duży udział zabytków wpisanych w rejestrze gminnym stanowią 

budynki mieszkalne z XIX lub początku XX wieku. W większości budynki te stanowią własność 

prywatną. Nieznaczna ich część stanowi własność kościołów i związków wyznaniowych, 

nadleśnictwa, PKP i Stowarzyszenia Monar w Zbicku. Gmina posiada prawo własności do 

obiektów, w których mieściły się lub mieszczą placówki oświatowe (Daniec, Dąbrowice, Dębie, 

Dębska Kuźnia, Lędziny, Suchy Bór) oraz remizy strażackie (Dębska Kuźnia, Niwki, Suchy 

Bór). 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustanowiono strefy ochrony 

konserwatorskiej, by chronić walory kulturowe. Aktualnie, na terenie gminy obowiązuje strefa 

„A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wokół obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W strefie 

tej zakłada się priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad aspektami wynikającymi 

z działalności inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej. Wszelka tego typu działalność (w tym 

również przebudowy, remonty, adaptacje, modernizacje, rozbiórki) nieruchomości znajdujących 

się w obszarze strefy, wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

W roku 2018 zweryfikowano Gminną Ewidencję Zabytków, sprawowano nadzór nad 

grobami wojennymi, współpracowano z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie 

prowadzonej ewidencji zabytków, a także przy remoncie zabytkowej remizy strażackiej 

w Niwkach, zaktualizowano bazę miejsc upamiętnień oraz udzielono finansowego wsparcia 

remontu Katedry Opolskiej w wysokości 5.000,00 zł. 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2018 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – urokliwa gmina wiejska nieopodal miasta…”        

48 

Ze względu na brak aktualnego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, w 2018 r. 

zlecono firmie zewnętrznej opracowanie dokumentu na kolejne 4 lata. Pod koniec 2018 r. projekt 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami przekazano do zaopiniowania Opolskiemu 

Konserwatorowi Zabytków (wymóg ustawowy), a następnie zostanie przedłożony do uchwalenia 

Radzie Gminy Chrząstowice.  

Projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami został opracowany w oparciu 

o obowiązujące przepisy oraz strategiczne cele polityki państwa w tym zakresie. Uwzględniono 

również relacje Programu z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa, powiatu oraz 

gminy.  

Opracowanie zawiera charakterystykę zasobów i analizę stanu dziedzictwa krajobrazu 

kulturowego gminy Chrząstowice, w tym: wykaz zabytków nieruchomych, ruchomych 

i archeologicznych – proponowanych do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków. Uwzględnia  

także, w oparciu o analizę szans i zagrożeń, założenia programowe dla gminy ze wskazaniem 

instrumentów prawnych, finansowych i społecznych oraz przykładowe źródła finansowania 

realizacji zadań w obszarze opieki nad zabytkami.  

Zaktualizowaną Gminną Ewidencję Zabytków również przedłożono do zaopiniowania 

Opolskiemu Konserwatorowi Zabytków. Po uzyskaniu jego akceptacji Gminna Ewidencja 

Zabytków zostanie przyjęta zarządzeniem Wójta. 

 

 

 

4.9. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych  

 
Uchwałą nr XXX.238.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 marca 2018 r. został 

przyjęty Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych 

na terenie Gminy Chrząstowice na lata 2018-2022. 

Przedmiotowy plan, opracowany zgodnie z wymogami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i odprowadzaniu ścieków, wyznacza kierunki działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego obsługującego teren gminy Chrząstowice, czyli firmy „PLADA” 

Sp. z o. o. w Chrząstowicach, w której eksploatacji znajdują się urządzenia wodociągowe 

i kanalizacyjne z terenu Gminy.   

 

Działania ujęte w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i Kanalizacyjnych i zrealizowane w roku 2018: 

1) w zakresie sieci wodociągowych: 

• budowa sieci wodociągowej Chrząstowice-Suchy Bór-Lędziny PEHD DN200 o długości 

2700mb I etap w tym projekt, 

• budowa rurociągu PEHD DN 160 na odcinku od SUW Niwki do Jeziora Średniego 

długość 2000 mb z wykonaniem nowych przyłączy na ul. Dębowej w Niwkach I etap 

o długości 980 mb od ul. Dębowej w Niwkach do Jeziora Srebrnego w Turawie, 

• budowa sieci wodociągowej PEHD DN90 w ul. Słonecznej w Niwkach długość 960 mb, 

• wymiana i montaż zasuw na odgałęzieniach sieci wodociągowych oraz montaż aparatury 

pomiarowej dla poszczególnych miejscowości w gminie w roku 2018 w miejscowości 

Chrząstowice i Dębska Kuźnia, 

• wymiana hydrantów na terenie gminy Chrząstowice – etap II – miejscowości Lędziny 

i Daniec, 
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• przebudowa SUW Niwki - budowa nowego zbiornika magazynowego wody; budowa 

nowej stacji pomp, zasilania i AKPiA - NOWA STACJA w lokalizacji na działce gminy 

Chrząstowice z budową nowej sieci rozdzielczej PEHD DN160 dla miejscowości Niwki; 

2) w zakresie sieci kanalizacyjnych: 

• rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej PEHD DN 63 na ul. Ozimskiej w Lędzinach od 

nr 6 do działek budowlanych nr 145 długość 170 mb, 

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice z tranzytem przez 

miejscowość Dębie - środki PROW prowadzi gmina Chrząstowice, 

• budowa zbiornika przepompowni z nowym wyposażeniem i sterowaniem plus 

przełączenie rurociągów tłocznych z Suchego Boru; 

 

Oprócz zadań ujętych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i Kanalizacyjnych w 2018 roku zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia: 

1) w zakresie sieci wodociągowych: 

• budowa sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w Chrząstowicach PEHD DN90 

L=180 mb.; 

• budowa sieci wodociągowej PEHD DN90 na ul. Ozimskiej w Lędzinach do posesji nr 

6e – 96 mb;  

2) w zakresie sieci kanalizacyjnych: 

• budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej na ul. Ogrodowej w Chrząstowicach PEHD 

DN63 L=180 mb.; 

• budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej PEHD DN63 na ul. Ozimskiej w Lędzinach do 

posesji nr 6e – 96 mb;  

 

 

 

4.10. Plan gospodarki niskoemisyjnej  

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chrząstowice przyjęto uchwałą nr 

XXX.228.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 marca 2018 r. 

Plan został opracowany, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej (co ma 

zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej), a także poprawę jakości 

powietrza. W dokumencie  określono cel redukcyjny do osiągnięcia w 2020 r. w gminie 

Chrząstowice, w stosunku do roku bazowego (2009) w następujących wielkościach - 

zmniejszenie o 2,66 % zużycia energii finalnej, tj. o 3949,29 MWh i zmniejszenie o 3,64 % 

wielkości emisji dwutlenku węgla, tj. o 1814,44 Mg CO2. Ponadto wyznaczono cel zwiększenia 

udziału energii pochodzącej z OZE do osiągnięcia w 2020 r. w stosunku do roku bazowego 

o 0,09% (119,55MWh). Osiągnięcie założonych celów do roku 2020 spowoduje również 

obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM 2,5 oraz B(a)P, co jest zgodne z celami 

ujętymi dla Gminy Chrząstowice w Programie Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej. 

 

Planowane zadania inwestycyjne długoterminowe ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Chrząstowice: 
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1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38 

 
Sektor Budynek użyteczności publicznej 

Jednostka  odpowiedzialna Gmina Chrząstowice 

Okres realizacji Lata po 2020 

Koszty realizacji 850 000 zł 

Szacowany efekt redukcji energii 

finalnej 

188,69 (MWh/rok) 

Szacowany efekt redukcji CO2 65,29 (MgCO2/rok) 

Udział OZE 0 MWh/rok 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Budżet gminy, dostępna oferta finansowa 

Wskaźniki monitorowania Zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], spadek zużycia energii do 

ogrzewania budynków w stosunku do stanu pierwotnego [%], 

oszczędność energii cieplnej [GJ/rok] 

 
 

2) Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem 

Przedszkolnym w Dębiu przy ul. Wiejskiej 18 

 

Sektor Budynek użyteczności publicznej 

Jednostka  odpowiedzialna Gmina Chrząstowice 

Okres realizacji Lata po 2020 

Koszty realizacji 975 000 zł 

Szacowany efekt redukcji energii 

finalnej 

178,82 (MWh/rok) 

Szacowany efekt redukcji CO2 76,13 (MgCO2/rok) 

Udział OZE 0 MWh/rok 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Budżet gminy, dostępna oferta finansowa 

Wskaźniki monitorowania Zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], spadek zużycia energii do 

ogrzewania budynków w stosunku do stanu pierwotnego [%], 

oszczędność energii cieplnej [GJ/rok], 

 
 

3) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach 

 

Sektor Budynek użyteczności publicznej 

Jednostka  odpowiedzialna Gmina Chrząstowice 

Okres realizacji Lata po 2020 

Koszty realizacji 735 000 zł 

Szacowany efekt redukcji energii 

finalnej 

162,28 (MWh/rok) 

Szacowany efekt redukcji CO2 56,15 (MgCO2/rok) 

Udział OZE 0 MWh/rok 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Budżet gminy, dostępna oferta finansowa 

Wskaźniki monitorowania Zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], spadek zużycia energii do 

ogrzewania budynków w stosunku do stanu pierwotnego [%], 

oszczędność energii cieplnej [GJ/rok], 
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4) Termomodernizacja budynku mieszkalnego z gabinetem rehabilitacyjnym w Dębiu 

przy ul. Wiejskiej 4 

 

Sektor Budynek użyteczności publicznej 

Jednostka  odpowiedzialna Gmina Chrząstowice 

Okres realizacji Lata po 2020 

Koszty realizacji 126 000 zł 

Szacowany efekt redukcji energii 

finalnej 

71,61 (MWh/rok) 

Szacowany efekt redukcji CO2 29,11 (MgCO2/rok) 

Udział OZE 0 MWh/rok 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Budżet gminy, dostępna oferta finansowa 

Wskaźniki monitorowania Zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], spadek zużycia energii do 

ogrzewania budynków w stosunku do stanu pierwotnego [%], 

oszczędność energii cieplnej [GJ/rok] 

 

 

5) Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, ul. 

Szkolna 1 

 

Sektor Budynek użyteczności publicznej 

Jednostka  odpowiedzialna Gmina Chrząstowice 

Okres realizacji Lata po 2020 

Koszty realizacji 950 000 zł 

Szacowany efekt redukcji energii 

finalnej 

413,31 (MWh/rok) 

Szacowany efekt redukcji CO2 145,66 (MgCO2/rok) 

Udział OZE 0 MWh/rok 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Budżet gminy, dostępna oferta finansowa 

Wskaźniki monitorowania Zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], spadek zużycia energii do 

ogrzewania budynków w stosunku do stanu pierwotnego [%], 

oszczędność energii cieplnej [GJ/rok] 

 

 

Zadania krótko i średnioterminowe planowane do realizacji lub zrealizowane przez Gminę 

Chrząstowice: 

 

1. Termomodernizacja budynku klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach. 

 

Sektor Budynek użyteczności publicznej 

Jednostka  odpowiedzialna Gmina Chrząstowice 

Okres realizacji Lata 2017 - 2018 

Koszty realizacji 713 400 zł, z czego  w 2018 r. 15 570,00 zł 

Szacowany efekt redukcji energii 

finalnej 

102,11 (MWh/rok) 

Szacowany efekt redukcji CO2 31,35 (MgCO2/rok) 

Udział OZE 0 MWh/rok 
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Potencjalne źródła 

finansowania 

Budżet gminy, Program Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, środki NFOŚiGW/WFOŚiGW, RPO 

WO na lata 2014-2020 

Wskaźniki monitorowania Zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], 

spadek zużycia energii do ogrzewania budynków w stosunku 

do stanu pierwotnego [%], oszczędność energii cieplnej 

[GJ/rok], 

 

 

2. Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 Suchy 

Bór – Lędziny.  

 

Sektor Drogi publiczne 

Jednostka  odpowiedzialna Gmina Chrząstowice 

Okres realizacji Planowany na lata 2017 – 2018, zrealizowany w 2019 r.  

Koszty realizacji Ok. 2 000 000,00 zł 

Szacowany efekt redukcji energii 

finalnej 

6,95 (MWh/rok) 

Szacowany efekt redukcji CO2 1,73 (MgCO2/rok) 

Udział OZE 0 MWh/rok 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Budżet Gminy, Program Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, środki NFOŚiGW/WFOŚiGW, RPO 

WO na lata 2014-2020 

Wskaźniki monitorowania Długość ścieżki rowerowej [mb]; 

 

 

3. Przebudowa drogi gminnej – ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni  

 

Sektor Drogi publiczne 

Jednostka  odpowiedzialna Gmina Chrząstowice 

Okres realizacji Inwestycja zrealizowana w latach 2017 - 2018 

Koszty realizacji 564 955,39 zł, z czego w 2018 r. 539 815,39 zł 

Szacowany efekt redukcji energii 

finalnej 

2,55 (MWh/rok) 

Szacowany efekt redukcji CO2 0,66 (MgCO2/rok) 

Udział OZE 0 MWh/rok 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Budżet gminy, dotacja z PROW na lata 2014 – 2020  

Wskaźniki monitorowania Długość przebudowanej drogi [mb]; 
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4.11. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chrząstowice na lata 2017-2020 

 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chrząstowice na lata 2017 – 2020 przyjęty został 

uchwałą nr XIX.145.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. Program 

obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w Gminie w odniesieniu m.in. do: 

gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, ochrony powietrza 

atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W opracowaniu znajduje się ich 

charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Sformułowane 

zostały cele nadrzędne oraz strategie ich realizacji. Na tej podstawie opracowano harmonogram 

rzeczowo-finansowy realizacji działań, przedstawiający listę przedsięwzięć, jakie zostaną 

zaplanowane do realizacji na terenie gminy do roku 2020. 

 

W 2019 r. został opracowany „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Chrząstowice na lata 2017 – 2020 za rok 2017 i 2018”. Poniżej przedstawiamy wyniki 

raportu dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, jakie zostały wykonane na 

terenie gminy Chrząstowice w roku 2018, oraz stopień realizacji zadań zaplanowanych 

w Programie ochrony środowiska. 

 

 

Tabela 4.11.1. Realizacja zadań w zakresie poprawy klimatu akustycznego w roku 2018 
 

Zadanie 
Poniesione 

nakłady [zł]  

Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach 

rowerowych Gminy Chrząstowice, które jest planowane przy współudziale środków 

finansowych w ramach PROW na lata 2014- 2020 

9 335,70 

Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O 

Suchy Bór – Lędziny / Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie 

opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski  

78,72 

Wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym na ul. Szkolnej 

w Suchym Borze 
12.398,40 

 

 
 

Tabela 4.11.2. Realizacja zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w roku 2018 
 

Zadanie 

Poniesione 

nakłady [zł]  

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w Niwkach 94.000 

Przebudowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy Chrząstowice  48 122,70 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice – I etap 1 873 436,48 

Wykonanie kolektora przydrożnego o dł. 100 mb wraz z dwoma studzienkami 

rewizyjnymi na poboczu odcinka ulicy Polnej w Chrząstowicach  
20.910 

Zakup hydroforów do wodociągu gminnego 14.900,00 

Melioracje wodne 

Wykonanie zadań melioracyjnych na terenie gminy 48.489,42 
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Tabela 4.11.3. Realizacja zadań w zakresie poprawy powietrza atmosferycznego w roku 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 
Poniesione 

nakłady [zł] 

Remonty i utrzymanie dróg 

Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni 539 815,39 

Przebudowa drogi gminnej nr 103411O Suchy Bór – Chrząstowice 449 652,90 

Przebudowa drogi gminnej nr 103426O ulicy Polnej w Chrząstowicach – projekt 

techniczny  
27 785,50 

Utwardzenie i wyasfaltowanie ulicy Drzymały w Chrząstowicach  15.962,90 

Utwardzenie: drogi do przedszkola w Chrząstowicach, ul. Leśnej i ul. Dębowej w 

Dębskiej Kuźni, ul. Szerokiej i ul. Małej w Dańcu  
33.210  

Utwardzenie ulicy Rumiankowej w Suchym Borze i odcinka ulicy Polnej w 

Niwkach  
13.837,50  

Wyrównanie ulicy Ślepej w Dańcu oraz odcinka ul. Kopalina w Chrząstowicach  2.435,40  

Dotacja z budżetu gminy na remont chodnika przy ul. Ozimskiej w Chrząstowicach 31.584,16 

Poszerzenie ul. Leśnej w Dębskiej Kuźni na odcinku ok. 30 m  688,80  

Równanie wraz z uzupełnieniem materiału bocznej odnogi ulicy Szkolnej w 

Lędzinach 
2.458,77  

Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Chrząstowice polegającego 

na wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych: 

- ul. Stawowa w Chrząstowicach (38 mb),  

- ul. Hadasza w Chrząstowicach (126 mb),  

- ul. Brzozowa w Chrząstowicach (113 mb),  

- ul. Drzymały w Chrząstowicach (185 mb + studnia chłonna – zadanie częściowo 

sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Chrząstowice),  

- ul. Wrzosowa w Falmirowicach (50 mb),  

- ul. Kopernika w Lędzinach (207 mb),  

- ul. Łąkowa w Suchym Borze (282 mb),  

- ul. Podstawie w Dębskiej Kuźni (97 mb + ściek z korytek),  

- ul. Nowa w Dębskiej Kuźni (78 mb),  

- ul. Ozimska (boczna) w Dańcu (260 mb + przepust),  

- ul. Dębska w Dańcu (123(mb),  

- ul. Główna w Niwkach (266 mb),  

- ul. Działkowa w Niwkach (90 mb).  

369.000  

Zakup tłucznia na remont dróg polnych w Dańcu (fundusz sołecki) 2.457,22 

Zakup tłucznia na drogi gminne wraz z robocizną w Dąbrowicach 3.999,96 

Termomodernizacje, wymiany kotłów, wymiany stolarki okiennej, odnawialne źródła energii 

Termomodernizacja klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach, która 

jest realizowana przy współudziale środków finansowych z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 

15.570,00 

Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służących ograniczeniu 

emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 

Gminy, zgodnie z przyjętą uchwałą nr XXXII.249.2018 Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych 

ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie 

powietrza 

20.000,00 
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Tabela 4.11.4. Realizacja zadań w zakresie ochrony gleby w roku 2018 
 

Zadanie 
Poniesione 

nakłady [zł]  

Dotacja na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu 

podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby 
3.326,77 

 

 

Tabela 4.11.5. Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami w roku 2018. 
 

Zadanie 
Poniesione 

nakłady [zł]  

Gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym m. in.: odbiór i zagospodarowanie odpadów 

(w tym biodegradowalnych, niebezpiecznych (PSZOK), wielkogabarytowych, remontowo-

budowlanych pochodzących z sektora komunalnego (PSZOK)),selektywna zbiórka surowców 

wtórnych 

Gospodarka odpadami komunalnymi 1.161.483,00 

Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 

Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest 
13.757,19 

(WFOŚIGW) 

 

W roku 2018 gmina Chrząstowice usuwała również wyroby azbestowe w ramach 

programu priorytetowego ogłoszonego przez NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W Gminie Chrząstowice 

koszty takiego przedsięwzięcia pokrywane były w następujących proporcjach - 85% 

dofinansowanie z WFOŚiGW,  15% środki własne właściciela nieruchomości. W 2018 r. 

zdemontowano i poddano unieszkodliwieniu - 31,260 Mg wyrobów azbestowych.   

 

 

Tabela 4.11.6. Realizacja zadań zakresie ochrony zieleni w roku 2018 

 

 

 

 

Zadanie 
Poniesione 

nakłady [zł]  

Utrzymanie zieleni w gminie 

Wykonanie ścinki pobocza ul. Wiejskiej w Falmirowicach wzdłuż granicy z działką 

429/151 na długości ok. 100 mb  
1.414,50  

Adaptacja i doposażenie terenów rekreacyjnych (zielonych) wsi Daniec (fundusz 

sołecki) 
8 462,90 

Zagospodarowanie terenów zielonych w Dębiu (fundusz sołecki) 4 568,74 

Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Dębie (fundusz sołecki) 8.800,00  

Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych w Falmirowicach  

(fundusz sołecki) 
1.370,00  
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Tabela 4.11.7. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych w roku 2018 

 

Zadanie 
Poniesione 

nakłady [zł]  

Zadania związane z gminnym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami 31.980,73 

 

Tabela 4.11.8. Realizacja zadań zaplanowanych w Programie ochrony środowiska 

 

Kierunek Działania Realizacja 

Ochrona klimatu i 

jakości powietrza 

Realizacja PGN – 

przebudowa drogi 

gminnej ul. Niweckiej 

w Dębskiej Kuźni 

Zadanie zrealizowano. 

Realizacja PGN - 

termomodernizacja 

i przebudowa Urzędu 

Gminy Chrząstowice 

Wykonano przebudowę i termomodernizację budynku 

archiwum. 

Działania edukacyjne i 

promocyjne w zakresie 

kolektorów 

słonecznych 

Działania w latach 2017-2018 nie były prowadzone. 

Zagrożenia hałasem 

i pola 

elektromagnetyczne 

Nasadzenia i odnowa 

zieleni ochronnej przy 

drogach gminnych 

Działania w latach 2017-2018 nie były prowadzone. 

Preferowanie mało 

konfliktowych 

lokalizacji źródeł 

promieniowania 

niejonizującego 

Zapisy uchwalanych planów uwzględniają zapisy dotyczące 

minimalizacji zagrożeń promieniowania pola 

elektromagnetycznego do środowiska. Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  zawiera 

zapisy o ochronie przed polami elektromagnetycznymi. W 

przypadku budowy nowych urządzeń lub instalacji 

emitujących pola elektromagnetyczne, dąży się, aby ich 

lokalizacja była społecznie akceptowana, a stacje bazowe 

telefonii komórkowej projektowane były w taki sposób, aby 

obszary o wartości średniej gęstości mocy pól 

przekraczających dopuszczalny poziom koncentrowały się 

na dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla 

ludzi. Takie działanie pozwoli uniknąć w przyszłości 

zagrożeń spowodowanych skutkami przekroczenia 

poziomów emitowanego pola elektromagnetycznego przez 

takie urządzenia. Szczególną ochroną należy objąć miejsca 

gdzie przekroczenie dopuszczalnych norm promieniowania 

niejonizującego może spowodować największe zagrożenie 

dla zdrowia, czyli w miejscach dostępnych dla ludności, tam 

gdzie zlokalizowane są osiedla zabudowy mieszkaniowej, 

żłobki, przedszkola i szkoły. 

Uwzględnianie terenów 

narażonych na 

oddziaływanie hałasu i 

pól 

elektromagnetycznych 

w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Zwracanie szczególnej 

uwagi na lokalizację 

zabudowań 

mieszkalnych oraz 

miejsc dostępnych dla 

ludności (żłobków, 

przedszkoli, szkół) 

Zadanie ciągłe, realizowane. Samorząd Gminy wiele uwagi 

przywiązuje do racjonalnego gospodarowania przestrzenią 

poprzez planowanie zagospodarowania wychodzącego 

naprzeciw potencjalnym inwestorom. W celu określenia 

polityki przestrzennej gminy Rada Gminy Chrząstowice w 

2006 r. dokonała zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice. 

Ustalono tam utrzymanie mieszkalnictwa i rolnictwa – jako 

funkcji podstawowych w gminie. Warunkiem rozwoju 

gminy przy utrzymaniu dotychczasowych funkcji 
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Kierunek Działania Realizacja 

podstawowych jest udostępnienie atrakcyjnych terenów pod 

zabudowę mieszkaniową jako oferty dla ludności spoza 

terenu gminy oraz restrukturyzacja rolnictwa i poprawa 

jakości przestrzeni rolniczej. Wszystkie sołectwa posiadają 

plan zagospodarowania przestrzennego. 

Gospodarowanie 

wodami i 

gospodarka wodno- 

ściekowa 

Rozbudowa i 

modernizacja 

istniejącej sieci 

wodociągowej 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji.  

Rozbudowa istniejącej 

sieci kanalizacyjnej 

poprzez budowę 

nowych przyłączy 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji. 

Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w 

układzie ciśnieniowo – 

grawitacyjnym wraz z 

przyłączami do 

budynków w m. 

Daniec, Dębie, 

Dąbrowice i 

Falmirowice 

Zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 - 2020.  Inwestycja składa się z dwóch etapów. 

W pierwszym etapie w 2018 roku, powstał tranzyt sieci 

kanalizacji sanitarnej z Dębskiej Kuźni przez Dębie. W 

drugim etapie powstał tranzyt kanalizacji z Dębia do 

Dąbrowic. W wyniku realizacji zadania powstanie ponad 

6 km sieci kanalizacyjnej z 58 przyłączami kanalizacyjnymi. 

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 

to kwiecień 2019 roku. 

Edukacja oraz 

propagowanie postaw i 

zachowań 

motywujących ludność 

do oszczędzania wody 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji. 

Bieżące konserwacje 

koryt rzek 

Zadanie ciągłe (według obecnego podziału kompetencji 

działanie jest realizowane przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie). 

Gospodarka 

odpadami i 

zapobieganie 

powstawaniu 

odpadów 

Odbieranie i 

zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

od właścicieli 

nieruchomości 

na terenie Gminy 

Chrząstowice 

Zadanie ciągłe, realizowane w ramach gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Przeprowadzanie 

przetargu na odbieranie 

i zagospodarowanie 

odpadów, w tym 

opracowanie SIWZ dla 

potrzeb przetargu na 

odbiór bądź odbiór i 

zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

Zadanie realizowane w ramach obsługi systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Sporządzanie 

corocznych 

sprawozdań z realizacji 

zadań z zakresu 

gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Zadanie ciągłe, realizowane. Na gminy nałożono obowiązek 

składania marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska rocznych sprawozdań z 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Współdziałanie na 

rzecz tworzenia 

Zadania ciągłe, realizowane. Odpady komunalne zmieszane 

i odpady zielone odebrane z obszaru Gminy Chrząstowice 
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Kierunek Działania Realizacja 

struktur 

ponadgminnych dla 

realizacji regionów 

gospodarki odpadami 

komunalnymi 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczone do składowania,  zagospodarowywane były na 

instalacjach regionalnych, działających w ramach 

Centralnego RGOK.  

Bieżąca likwidacja 

„dzikich wysypisk” 

W roku 2018 „dzikie wysypiska” nie występowały na 

terenie gminy. 

Propagowanie 

przydomowego 

kompostowania 

odpadów 

Zadanie realizowane poprzez stosowny zapis w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku w Gminie Chrząstowice. 

Zasoby 

przyrodnicze 

Budowanie i 

aktualizacja bazy 

danych z zakresu 

ochrony przyrody 

Zadanie ciągłe, realizowane przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu. 

Utrzymanie 

istniejących terenów 

zieleni urządzonej, 

nowe nasadzenia drzew 

i krzewów 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji.  

Zagospodarowanie 

ścieżek dydaktyczno-

przyrodniczych na 

wzgórzu Kamionka 

w Dębiu 

Zadanie zostało zrealizowane w latach poprzednich.  

 

Monitoring stanu 

obiektów chronionych. 

Uzupełnienie oznaczeń 

i zabezpieczeń 

pomników przyrody 

Zadanie ciągłe realizowane przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu obiektów 

chronionych.  Uzupełnianie oznaczeń i zabezpieczenia 

pomników przyrody realizowane jest na bieżąco w ramach 

obowiązków pracowników UG w Chrząstowicach. 

Działania 

edukacyjne 

Bieżąca działalność 

edukacyjno-

informacyjna, w tym 

organizowanie 

tradycyjnych akcji 

proekologicznych 

„Sprzątanie Świata” 

Na terenie Gminy Chrząstowice organizowane są akcje 

„Sprzątanie Świata” oraz spektakle ekologiczne „SmoG 

Wawelski” w zakresie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
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4.12. Gminna Strategia Rozwoju Problemów Społecznych na lata 2015-2024 

 
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024 przyjęta 

została uchwałą nr VI.37.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. Ma istotne 

znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców, w szczególności grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób bezrobotnych. Zorientowana jest na 

rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami 

działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, 

bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu, pomoc osobom bezrobotnym.  

W kontekście rozpoznanych na terenie gminy Chrząstowice problemów społecznych celem 

głównym strategii była „Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy Chrząstowice 

zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym”. Tak sformułowany cel strategii objął 

wszystkie jej obszary problemowe i adresowany był do wszystkich potencjalnych mieszkańców 

gminy Chrząstowice, których warunki i poziom życia odbiegają od przeciętnego poziomu życia 

mieszkańców. 

Do celów szczegółowych zaliczono: 

1) przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców gminy Chrząstowice; 

2) rozpoznanie przyczyn trudnej sytuacji zdrowotnej mieszkańców gminy oraz umożliwianie 

mieszkańcom jak najpełniejszego powrotu do zdrowia; 

3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

4) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym alkoholizmowi i narkomanii; 

5) zagwarantowanie dostępu do usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych i wspomagających 

osobom w wieku starszym; 

6) zagwarantowanie kompleksowego wsparcia rodzinom dysfunkcyjnym, w których 

wychowują się dzieci. 

W 2018 r. na bieżąco realizowano cele Strategii.  

Rodziny dysfunkcyjne, w których wychowują się dzieci, wspierano poprzez zatrudnionego 

asystenta. Asystent rodziny pracował z ośmioma rodzinami. Jego rolą była pomoc rodzinom 

w życiu codziennym, uczenie prawidłowego prowadzenia domu, jak również podstawowych 

czynności np. opłacanie miesięcznych rachunków, gotowanie obiadów, a także pomoc 

w wychowywaniu dzieci, pomoc w nauce, czy odrabianiu lekcji itp. Diagnozowanie rodzin 

odbywa się podczas wywiadu środowiskowego, ustalania planu pomocy, monitorowania rodzin 

przez pracowników socjalnych. 

Prowadzono procedury Niebieskiej Karty pomagając wyjść rodzinom z trudnych 

i skomplikowanych sytuacji przemocy fizycznej, psychicznej, czy też emocjonalnej. Do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Chrząstowicach w 2018 r. wpłynęło 6 Niebieskich Kart. Osoby 

pokrzywdzone kierowane były do psychologów i prawników. Podpisano porozumienie ze 

Stowarzyszeniem Quisisana z siedzibą w Opolu w zakresie pomocy pokrzywdzonym 

przestępstwem. W roku 2018 zabezpieczone zostało małoletnie dziecko i umieszczone w rodzinie 

zastępczej. 

W celu znalezienia zatrudnienia dla osób tego potrzebujących, prowadzona była współpraca 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu.  

Osoby uzależnione od alkoholu kierowane były na Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych lub do terapeutów uzależnień. Na bieżąco trwa również współpraca ze 

Stowarzyszeniem MONAR - Ośrodkiem Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Zbicku. 

Szczególnie ważne dla osób uzależnionych są przeprowadzane rozmowy motywujące. 
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Podejmowano również działania zapewniające bezpieczeństwo socjalne, poprzez udzielanie 

różnych form pomocy finansowej i rzeczowej, realizowano program rządowy zapobiegający 

problemom niedożywienia. 

 

 

4.13. Wspieranie rodzin 

 
Gmina Chrząstowice realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie Dużej Rodziny. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Chrząstowice Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Chrząstowicach upoważniony został do realizacji zadań wynikających z cytowanej ustawy. 

W 2018 r. przyjęto 24 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 94 karty dla 94 osób.  

Ponadto w 2014 r. podpisano umowę współpracy pomiędzy Województwem Opolskim, 

Marszałkiem Województwa Opolskiego oraz Gminą Chrząstowice, której przedmiotem jest 

wdrażanie inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora. O wydanie Opolskiej Karty Rodziny 

i Seniora wpłynęło w 2018 r. 12 wniosków.  

Pod koniec 2018 roku rozpoczęto prace nad Gminnym programem wspierania rodziny na 

lata 2019-2022, który przedłożony zostanie do uchwalenia Radzie Gminy Chrząstowice w maju 

2019 r. 

 

  

4.14. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. 

przyjęto uchwałą nr XXVIII.215.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2017 r.  

Program opracowano w oparciu o lokalną diagnozę problemów – sporządzoną na podstawie 

informacji uzyskanych m. in. z placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Chrząstowicach, Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, Poradni Odwykowych, 

Policji, Izby Wytrzeźwień, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Głównym celem programu było ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych (motywowanie osób z problemem 

alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego, kontrola punktów sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych), ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych 

i rozwojowych dzieci wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym (Gminny Punkt 

Konsultacyjny ds. Uzależnień czynny w każdy czwartek od godz. 16.00 – 19.00), wdrażanie 

procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, realizacja programów 

profilaktycznych, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci, udzielanie pomocy prawnej 

rodzinom osób uzależnionych), opóźnienie wieku inicjacji picia alkoholu i sięgania po inne 

substancje psychoaktywne (edukacja młodzieży szkolnej w ramach szkolnych programów 

profilaktycznych, realizacja warsztatów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, 

organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych) oraz kształtowanie lokalnej polityki 

rozwiązywania problemów alkoholowych (ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

i podawanie napojów alkoholowych w gminie, ustalenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych). 

Problem alkoholowy nadal jest ukrywany przez ludzi żyjących w otoczeniu osoby 

nadużywającej alkoholu. Ujawnia się w sytuacji kiedy zachodzi konflikt z prawem (przemoc 

domowa, wypadki spowodowane przez pijanych kierowców, zwolnienia z pracy, zachowanie 

dzieci w stosunku do rówieśników, kłopoty dzieci w szkole). Wnioski o zobowiązanie do 

podjęcia leczenia odwykowego wpływają z Policji lub Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Chrząstowicach, głównie wskutek przeprowadzanych interwencji domowych, wywołanych 

przez pijanego domownika, stosującego przemoc. Zgłaszalność osób wzywanych na posiedzenie 
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Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest znikoma. Najczęściej 

w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu, po uzyskaniu opinii biegłych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu,  jest sporządzany wniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego do Sądu Rejonowego.  

W dniu 22 lutego 2019 r. Wójt sporządził szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018. Rada Gminy 

Chrząstowice przyjęła je bez uwag na sesji w dniu 27 marca 2019 r. Dokument opublikowany 

został w BIP pod adresem www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=10763.  

 

 

4.15. Program przeciwdziałania narkomani  

 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 został przyjęty uchwałą 

nr XI.86.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 grudnia 2015 r. 

Nie posiadamy danych na temat zagrożenia narkomanią na terenie gminy Chrząstowice. 

Przeprowadzona w 2018 r. diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – badaniem objęła 

młodzież gimnazjalną z terenu gminy. Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że 

w tej grupie młodzieży zjawisko narkomanii jest znikomym problemem. Zdarzają się przypadki 

inicjacji sięgnięcia po substancje psychoaktywne, głównie na imprezach. Większym problemem 

okazują się uzależnienia behawioralne (od czynności, a nie od substancji) tj. nadmierne 

korzystanie z Internetu i telefonii komórkowej. Gmina prowadzi działania edukacyjne z zakresu 

profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, gdyż przyczyny i mechanizmy sięgania po substancje psychoaktywne 

są takie same. Podejmujemy działania mające na celu podniesienie poczucia własnej wartości, 

nabycia mechanizmów asertywności, budowania właściwych relacji w grupie, zdrowego stylu 

życia itp. głównie w celu zapobiegania lub opóźnienia inicjacji sięgnięcia po papierosy jak 

i środki psychoaktywne. 

W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień, w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii przyjmuje psycholog, specjalista terapii uzależnień, 

z doświadczeniem z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych. Konsultacji można 

zasięgnąć w każdy wtorek od godz. 16.00 do 20.00. 

W dniu 22 lutego 2019 r. Wójt sporządził szczegółowe sprawozdanie za rok 2018 z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020. Rada Gminy 

Chrząstowice przyjęła je bez uwag na sesji w dniu 27 marca 2019 r. Dokument opublikowany 

został w BIP pod adresem www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=10763.  

 

  

4.16. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  
 

Na terenie gminy Chrząstowice funkcjonuje 19 organizacji, w tym 6 jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych. Dodatkowo pięć organizacji działa na rzecz mieszkańców gminy 

Chrząstowice, a są to: LKS Ziemia Opolska, Polski Związek Niewidomych – Rejon Opole, 

Opolski Klub Karate Kyokushin w Opolu, Stowarzyszenie Kalejdoskop oraz Polski Związek 

Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Ozimku. 

W 2018 roku, w ramach realizacji Programu współpracy gminy Chrząstowice 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, Wójt Gminy Chrząstowice ogłosił sześć 

otwartych konkursów ofert. Wzięło w nich udział łącznie 11 organizacji pozarządowych 

działających na rzecz mieszkańców gminy Chrząstowice.  

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=10763
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=10763
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Na wykonywanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań 

publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dotacje w 2018 r. 

otrzymały następujące stowarzyszenia: 

1) 1. FC Chronstau-Chrząstowice na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach piłki nożnej” – 

41.000,00 zł (zadanie polegało m.in. na prowadzeniu treningów piłki nożnej oraz udziale 

drużyn w rozgrywkach zgodnie z terminarzem Opolskiego Związku Piłki Nożnej); 

2) Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa-Daniec na zadanie „Uczestnictwo w rozgrywkach 

organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla 

młodzieży” – 14.000,00 zł (zadanie polegało m.in. na prowadzeniu treningów piłki nożnej 

oraz udziale w rozgrywkach zgodnie z terminarzem Opolskiego Związku Piłki Nożnej); 

3) Opolski Klub Karate Kyokushin na zadanie „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć karate kyokushin na terenie gminy Chrząstowice” – 5.500,00 zł (w ramach zadania 

odbywały się treningi karate kyokushin). 

4) Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” na  zadanie „Badminton to jest to” - 10.000,00 zł. 

(w ramach projektu odbywały się w hali sportowej w Chrząstowicach zajęcia badmintona 

prowadzone pod okiem profesjonalnego trenera); 

5) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie „Gram 

w piłkę nożną i szlifuję język niemiecki” – 10.500,00 zł (zadanie polegało na prowadzeniu 

treningów piłki nożnej dla dzieci; zajęcia prowadzili wykwalifikowani trenerzy, którzy 

wprowadzali elementy języka niemieckiego, dzięki czemu dzieci trenując piłkę, szlifowały 

jednocześnie umiejętności językowe); 

6) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór na zadanie „Gmina Chrząstowice wspiera 

Nordic Walking – III edycja Marszu” – 7.000,00 zł (w ramach zadania obył się marsz nordic 

walking. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 osób nie tylko z Gminy Chrząstowice, ale 

i z różnych miejscowości województwa opolskiego. 

W konkursie ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej dotację w wysokości 100.000,00 

zł na zadanie pn. „Pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych 

w środowisku domowym; ambulatoryjna i domowa rehabilitacja lecznicza, rehabilitacja 

społeczna” otrzymał Caritas Diecezji Opolskiej.  

25.000,00 zł dotacji otrzymało Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach 

na wsparcie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 

i wychowania. 

W otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie działalności na rzecz 

mniejszości narodowych dotacje otrzymały: 

1) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie 

pn. „Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości niemieckiej w gminie Chrząstowice” 

- 14.000,00 zł  

2) Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej na zadanie pn. 

„Budowanie przyjaznych stosunków młodzieży niemieckiej z innymi grupami 

społecznymi” -  1.000,00 zł. 

W ramach realizacji zadań odbywały się wydarzenia kulturalne, organizowano wycieczki, 

rajdy rowerowe, spotkania okolicznościowe oraz jarmarki świąteczne.  

Na wykonywanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań 

publicznych Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

dotacje w 2018 r. otrzymały następujące dwa stowarzyszenia tj. Stowarzyszenie Kalejdoskop 

na zadanie pn. „Warsztaty taneczne „Pokonać swoje słabości” –  10.400,00 zł oraz 

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” na zadanie pn. „Wzmocnij siebie i uwierz w swoje 

możliwości ” – 9.600,00 zł. Pierwsze zadanie polegało na przeprowadzeniu zajęć tanecznych 

i akrobatycznych, dodatkowo zorganizowano wyjazdy na turnieje taneczne. W ramach drugiego 
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zadania odbyły się warsztaty z wykonania witraży, zajęcia z komunikacji interpersonalnej, 

spotkanie ze stylistką a także zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2-4 lat. 

Dotację na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych gminy przez organizacje 

pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym otrzymały następujące Stowarzyszenia: Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn. „Zorganizowanie warsztatów 

muzycznych połączonych z wyjazdem studyjnym do Filharmonii Opolskiej oraz Narodowego 

Forum Muzyki we Wrocławiu” – 6.000,00 zł; Opolski Klub Karate Kyokushin, na zadanie pn. 

„Organizacja półkolonii w Dębskiej Kuźni dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej 

na terenie gminy Chrząstowice” – 7.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Organizacja obozu letniego 

dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy Chrząstowice” – 9.000,00 zł; 

a także Fundacja „W rozwoju” na zadanie pn. „Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży 

gimnazjalnej” – 6.000,00 zł. Wszystkie zadania, poza ofertą aktywnego spędzania czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży, zawierały elementy profilaktyki przed niepożądanymi zachowaniami 

i zagrożeniami takimi jak: narkotyki, alkohol, dopalacze czy papierosy. 

Łączna kwota dotacji przyznanych w otwartych konkursach ofert organizacjom 

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

o działalności pożytku publicznego wyniosła w 2018 r. 276.000,00 zł (w 2017 r. było to 

185.000,00 zł). Weryfikacja sprawozdań z realizacji zadania publicznego, które każda 

organizacja ma obowiązek złożyć w terminie 30 dni od zakończenia zadania, pozwala na 

stwierdzenie, że zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2018 r. przebiegały bez 

zarzutu. Nie brakowało chętnych do udziału w poszczególnych projektach, a zaangażowanie 

wolontariuszy oraz zasobów rzeczowych poszczególnych organizacji pozarządowych stanowiło 

dodatkową wartość dodaną poszczególnych zadań. Organizacje z wyprzedzeniem informowały 

o planowanych zmianach, co skutkowało zawarciem aneksów do umów. W trzech przypadkach 

konieczny był zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji. Łączna kwota zwróconych dotacji to 

1.175,38 zł, co stanowi 0,42% ogólnej kwoty przyznanych dotacji.  Łączna kwota dotacji 

przyznanych w otwartych konkursach ofert została wykorzystana w 99,58%. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sprawozdaniu z realizacji Programu 

współpracy gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. 
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5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
CHRZĄSTOWICE 

 

 

5.1. Szczegółowy wykaz uchwał 
 

 Szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2018 r. przez Radę Gminy Chrząstowice 

kadencji 2014-2018 

 

Lp. Numer uchwały Data 

podjęcia 

Tytuł 

1.  XXIX.220.2018 17.01.2018 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 12 grudnia 

2017 r. na działalność Wójta Gminy Chrząstowice 

2.  XXIX.221.2018 17.01.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Chrząstowice 

3.  XXIX.222.2018 17.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na 

terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 

dotacji 

4.  XXIX.223.2018 17.01.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Chrząstowice na rok 2018 

5.  XXIX.224.2018 17.01.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 

6.  XXX.225.2018 13.03.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 rok 

7.  XXX.226.2018 13.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Chrząstowice na rok 2018 

8.  XXX.227.2018 13.03.2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących 

w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania 

polegającego na aktualizacji obszaru i granic 

aglomeracji Opole 

9.  XXX.228.2018 13.03.2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Chrząstowice 

10.  XXX.229.2018 13.03.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania 

Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice 

11.  XXX.230.2018 13.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu 

12.  XXX.231.2018 13.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

13.  XXX.232.2018 13.03.2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2018 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – urokliwa gmina wiejska nieopodal miasta…”        

65 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu 

14.  XXX.233.2018 13.03.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta 

Opola 

15.  XXX.234.2018 13.03.2018 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Opolskiego 

16.  XXX.235.2018 13.03.2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia 

diety za utrzymanie w gotowości bojowej 

samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego 

przez kierowców mechaników ochotniczych straży 

pożarnych w gminie Chrząstowice 

17.  XXX.236.2018 13.03.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Chrząstowice na rok 2018 

18.  XXX.237.2018 13.03.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 

19.  XXX.238.2018 13.03.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju 

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i 

Kanalizacyjnych na terenie Gminy Chrząstowice na 

lata 2018-2022 

20.  XXX.239.2018 13.03.2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu 

utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady 

Powiatu Opolskiego 

21.  XXXI.240.2018 25.04.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chrząstowice 

22.  XXXI.241.2018 25.04.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszarów wsi Dębie i 

Falmirowice 

23.  XXXI.242.2018 25.04.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice 

24.  XXXI.243.2018 25.04.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę 

Chrząstowice zadań Powiatu Opolskiego 

25.  XXXI.244.2018 25.04.2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na 

dofinansowanie zadania realizowanego przez 

Uniwersytet Opolski 

26.  XXXI.245.2018 25.04.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Chrząstowice na rok 2018 

27.  XXXI.246.2018 25.04.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 

28.  XXXII.247.2018 27.06.2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Chrząstowice 

29.  XXXII.248.2018 27.06.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice 

30.  XXXII.249.2018 27.06.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice 

na realizację zadań służących ochronie powietrza 
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31.  XXXII.250.2018 27.06.2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Chrząstowice 

32.  XXXII.251.2018 27.06.2018 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 

Gminy Chrząstowice” 

33.  XXXII.252.2018 27.06.2018 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 

Gminy Chrząstowice” 

34.  XXXII.253.2018 27.06.2018 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 

Gminy Chrząstowice” 

35.  XXXII.254.2018 27.06.2018 r. w sprawie sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Chrząstowice za rok 2017 

36.  XXXII.255.2018 27.06.2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Chrząstowice z tytułu wykonania budżetu za rok 

2017 

37.  XXXII.256.2018 27.06.2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta 

38.  XXXII.257.2018 27.06.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Chrząstowice na rok 2018 

39.  XXXII.258.2018 27.06.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 

40.  XXXIII.259.2018 19.09.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 

Chrząstowice 

41.  XXXIII.260.2018 19.09.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie gminy Chrząstowice 

42.  XXXIII.261.2018 19.09.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody 

43.  XXXIII.262.2018 19.09.2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomnika przyrody 

44.  XXXIII.263.2018 19.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Chrząstowice 

45.  XXXIII.264.2018 19.09.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków 

rolnego, leśnego i od nieruchomości 

46.  XXXIII.265.2018 19.09.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie 

obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży 

dla sołtysów Gminy Chrząstowice 

47.  XXXIII.266.2018 19.09.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Chrząstowice na rok 2018 

48.  XXXIII.267.2018 19.09.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 

49.  XXXIV.268.2018 10.10.2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy 

Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok 

50.  XXXIV.269.2018 10.10.2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa w 

Lędzinach 

51.  XXXIV.270.2018 10.10.2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uzgodnienia 
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przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika 

przyrody 

52.  XXXIV.271.2018 10.10.2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomnika przyrody 

53.  XXXIV.272.2018 10.10.2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

54.  XXXIV.273.2018 10.10.2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 

55.  XXXIV.274.2018 10.10.2018 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków 

transportowych 

56.  XXXIV.275.2018 10.10.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy 

Chrząstowice 

57.  XXXIV.276.2018 10.10.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Chrząstowice na rok 2018 

58.  XXXIV.277.2018 10.10.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 

 

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2018 r. przez Radę Gminy Chrząstowice 

kadencji 2018-2023 

 

Lp. Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Tytuł 

1.  I.1.2018 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Chrząstowice 

2.  I.2.2018 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Chrząstowice 

3.  II.3.2018 05.12.2018 r. w sprawie wyboru Sekretarza obrad 

4.  II.4.2018 05.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

5.  II.5.2018 05.12.2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 

Chrząstowice oraz ustalenia ich składów osobowych 

6.  II.6.2018 05.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji 

7.  II.7.2018 05.12.2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta 

8.  II.8.2018 05.12.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Chrząstowice na rok 2018 

9.  III.9.2018 19.12.2018 r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Chrząstowice i szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

10.  III.10.2018 19.12.2018 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023 

11.  III.11.2018 19.12.2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
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osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023 

12.  III.12.2018 19.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów 

uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w 

zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023 

13.  III.13.2018 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice 

na 2019 rok 

14.  III.14.2018 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

15.  III.15.2018 19.12.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Chrząstowice na rok 2018 

16.  III.16.2018 19.12.2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego 

17.  III.17.2018 19.12.2018 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych radnym 

18.  III.18.2018 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

zawarcia umowy w trybie przetargowym na najem 

lokalu użytkowego w Chrząstowicach ul. Dworcowa 

38 

 

 

 

5.2. Omówienie realizacji uchwał 
 

W 2018 r. Rada Gminy Chrząstowice obradowała na 9 sesjach zwyczajnych, w tym 

6 w kadencji 2014-2018 i 3 w kadencji 2018-2023. Podczas sesji Rada podjęła ogółem 76 

uchwał, z tego 58 w kadencji 2014-2018 i 18 w kadencji 2018-2023. 

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy Chrząstowice uchwały zostały w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, przekazane do organów nadzoru jakimi są – w zakresie 

zgodności z prawem – Wojewoda Opolski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu.  

Tylko w jednym przypadku organ nadzoru – Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie 

nadzorcze stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XXXI.242.2018 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice. Przyczyną 

stwierdzenia nieważności uchwały był brak określenia skali mapy na załączniku graficznym do 

uchwały. Podczas kolejnej sesji, w dniu 27 czerwca 2018 r., Rada Gminy Chrząstowice podjęła  

uchwałę nr XXXII.248.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice, uwzględniającą skalę 

mapy na załączniku graficznym. 

 

Największa liczba podjętych w 2018 r. uchwał dotyczyła sfery ogólnobudżetowej, w tym 

m.in.: zmian budżetu Gminy Chrząstowice na 2018 r., zmian wieloletniej prognozy finansowej, 

udzielonych dotacji, pomocy finansowej, zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
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za rok 2017, udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017, 

uchwalenia budżetu gminy Chrząstowice na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na 

kolejne lata.  

W zakresie podatków i opłat lokalnych podjęto w 2018 roku uchwały w sprawie:  

− stawek podatku od nieruchomości, 

− rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019,  

− opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Chrząstowice – począwszy od 1 września 2018 r.  

Realizacja budżetu za rok 2018 została szczegółowo opisana w sprawozdaniu Wójta Gminy 

Chrząstowice z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2018 rok. 

 

Dziesięć podjętych w 2018 r. uchwał dotyczyło sfery podmiotów samorządu gminnego, 

w tym powołania Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice dwóch Wiceprzewodniczących, 

Sekretarza obrad, stałych komisji Rady Gminy, ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnym i sołtysom a także ustalenia wynagrodzenia Wójta.  

 

Uchwałą nr XXXIV.275.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. 

wprowadzono zmianę Statutu Gminy Chrząstowice. Zakres zmian wynikał wprost z ustawy 

z dnia  11 stycznia  2018 r.  o zmianie  niektórych  ustaw  w celu zwiększenia udziału  obywateli  

w procesie  wybierania,  funkcjonowania  i kontrolowania  niektórych organów publicznych. 

Wprowadzono wówczas zapisy dotyczące obligatoryjnej „komisji skarg, wniosków i petycji”, 

interpelacji i zapytań radnych, transmisji i utrwalania sesji, inicjatywy uchwałodawczej 

mieszkańców gminy, głosowania jawnego za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie 

i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, przedkładania przez Wójta, do dnia 31 maja, 

raportu o stanie gminy za rok poprzedni. Ponadto dodano zapisy dotyczące możliwości 

zwoływania sesji nadzwyczajnych, w sprawach koniecznych i niecierpiących zwłoki.  

 

W zakresie nagród i wyróżnień w roku 2018, Rada Gminy Chrząstowice podjęła trzy 

uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice”. Do grona osób 

wyróżnionych tym tytułem dołączyło w dniu 27 czerwca 2018 r. trzech mieszkańców Dębskiej 

Kuźni – społecznicy, osoby szczególnie zasłużone dla lokalnej społeczności: Maria Kwiecińska, 

Adelajda Pasoń i Józef Ledwoch. Na sesji w dniu 19 września 2018 r. nowi Honorowi Obywatele 

Gminy odebrali z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice akty nadania tytułu, kwiaty 

oraz medale. 

 

W 2018 r. podjęto tylko jedną uchwałę z zakresu nadawania nazw ulic i placów, dotyczyła 

ona nadania nazwy ulicy Klonowej w Lędzinach. Warto jednak podkreślić, że nadawanie nowych 

nazwy ulic i placów, a także ich ewentualne zmiany, wynikają z bieżących potrzeb i takie zostały 

w 2018 w pełni zaspokojone.  

 

W zakresie gospodarki komunalnej podjęta została uchwała nr XXX.238.2018 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju 

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Gminy Chrząstowice na 

lata 2018-2022. Informacje o realizacji tejże uchwały ujęte zostały w rozdziale 4.9. 

 

W skorowidzu podjętych uchwał, pod hasłem „gospodarka nieruchomościami i mieniem 

komunalnym” znajdziemy w 2018 r. dwie uchwały, które dotyczyły wyrażenia zgody na 

odstąpienie od zawarcia umowy w trybie przetargowym na najem lokalu użytkowego w 

Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 (najem pomieszczeń dla Poczty Polskiej) oraz powołania 

Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego. Wspomniana Komisja 
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pracowała na przełomie roku 2018/2019, a efektem jej prac była podjęta w 2019 r. uchwała nr 

V.26.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie komunalizacji mienia 

Skarbu Państwa. Do Wojewody Opolskiego wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji 

komunalizacyjnej dla nieruchomości, które służyć będą celowi publicznemu: 

1) 172 k.m. 1 obręb Falmirowice - droga gminna, ul. Wiejska i plac przydrożny; 

2) 1197/97 k.m. 2 obręb Dębska Kuźnia - droga gminna, ul. Os. Podlesie; 

3) 1199/97 k.m. 2 obręb Dębska Kuźnia - dojście do peronu PKP; 

4) 2005/276 k.m. 1 obręb Suchy Bór - droga gminna, ul. Szkolna; 

5) 2006/276 k.m. 1 obręb Suchy Bór - droga gminna, ul. Dębska; 

6) 2008/276 k.m. 1 obręb Suchy Bór - droga gminna, ul. Polna; 

7) 2009/276 k.m. 1 obręb Suchy Bór - droga gminna, ul. Grudzicka; 

8) 2010/276 k.m. 1 obręb Suchy Bór - droga gminna, ul. Leśna i Krótka; 

9) 809/208 k.m. 2 obręb Dąbrowice - teren pod placem z kapliczką i krzyżem oraz dojazd do 

ul. Wiejskiej. 

 

W grupie uchwał dotyczących ochrony środowiska, parków i rezerwatów znalazły się 

w 2018 r. cztery uchwały dotyczące uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

pomnika przyrody –   alei   dębów szypułkowych  przy  ul.  Parkowej  w Dębiu. Po wichurze jaka 

miała miejsce w roku 2018 r. aleja dębowa w Dębiu wymagała wykonania cięć sanitarno-

pielęgnacyjnych polegających na usunięciu gałęzi martwych, zamierających i nadłamanych, 

zgodnie z zakresem wykazanym w inwentaryzacji dendrologicznej, celem zachowania 

bezpieczeństwa dla ruchu na drodze oraz polepszenia stanu zdrowotnego drzew. 

 

Z zakresu ochrony środowiska i ekologii podjęto cztery uchwały, które dotyczyły: przyjęcia 

do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chrząstowice, aktualizacji 

Inwentaryzacji wyrobów azbestowych z terenu gminy Chrząstowice, określenia zasad udzielania 

dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących 

ochronie powietrza oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. O realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chrząstowice 

w roku 2018 piszemy w rozdziale 4.10., natomiast o działaniach prowadzonych z zakresu 

ochrony środowiska szerzej w rozdziale 4.11. 

 

Pod hasłem „pomoc społeczna” w skorowidzu uchwał Rady Gminy Chrząstowice figurują 

w 2018 r. cztery uchwały, których tematyka dotyczyła: 

− oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chrząstowice za rok 2017,  

− ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023,  

− podwyższenia od 1 stycznia 2019 r. kwot dochodów uprawniających do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,  

− ustalenia od 1 stycznia 2019 r. zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

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

 

W ramach zapobiegania patologiom społecznym w 2018 r. podjęto uchwały ustalające 

zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 
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Chrząstowice oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

gminy Chrząstowice. Określono również tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Chrząstowice i szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

 

W roku 2018 Rada Gminy Chrząstowice rozpatrzyła jedną skargę na Wójta Gminy 

Chrząstowice. Skarga dotyczyła zarzutu poświadczenia nieprawdy tzw. fałszu intelektualnego 

całości korespondencji, tj. ustaleń i następstw z uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. przez Wójta 

Gminy Chrząstowice. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, nie 

potwierdzono słuszności zarzutów podniesionych w skardze. Rada, jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym, uznała skargę za bezzasadną. Treść uchwały nr XXIX.220.2018 z dnia 17 stycznia 

2018 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 12 grudnia 2017 r. na działalność Wójta Gminy 

Chrząstowice przesłana została skarżącemu a także opublikowana w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP) oraz w Bazie Aktów Własnych (BAW). 

 

W skorowidzu podjętych uchwał, pod hasłem „stypendia” widnieje w 2018 r. uchwała 

nr XXX.229.2018 z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania 

Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice. W nowelizacji uwzględniono klasę VII i VIII szkół 

podstawowych, wynikającą z reformy oświatowej, ustalono wymaganą średnią ocen w podziale 

na klasy, dopisano informację dotyczącą przyznawania tylko jednemu uczniowi jednego 

stypendium bez względu na zasługi, oraz zwiększono wysokość stypendium z 200 do 250 zł. 

W wyniku realizacji uchwały w 2018 r. przyznano 62 stypendia. 

 

W zakresie współdziałania z samorządami i innymi instytucjami podjęto 5 uchwał, które 

dotyczyły: 

− zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących 

w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru 

i granic aglomeracji Opole; 

− udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola (udzielono  pomocy  finansowej  

w wysokości 5.000 zł dla  miasta  Opola  w  formie  dotacji  celowej,  z przeznaczeniem  na 

sfinansowanie  zadań  związanych z remontem Katedry Opolskiej); 

− pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego (udzielono pomocy 

finansowej dla Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem na  dofinansowanie  zadania  pn.  

„Remont  chodnika  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  1711O  w m. Chrząstowice”  

w wysokości 33.000,00 zł); 

− wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Chrząstowice zadań Powiatu Opolskiego 

(wyrażono  zgodę  na  przejęcie  przez  Gminę  Chrząstowice  realizacji  zadania  z zakresu  

właściwości Powiatu  Opolskiego,  wykonywanego przez  Zarząd  Dróg  Powiatowych,  

pn.:  „Budowa  infrastruktury  pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O Suchy 

Bór –Lędziny”); 

− udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet 

Opolski (udzielono  dotacji  celowej  Uniwersytetowi  Opolskiemu  w wysokości  

10.000,00 zł na  dofinansowanie  zadania  pn.  „Modernizacja  obiektu  dydaktycznego  

Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”. 

 

W grupie uchwał dotyczących organizacji wyborów widnieją w 2018 r. dwie uchwały, 

dotyczące: 

1) podziału Gminy Chrząstowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 
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2) podziału Gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Na ich podstawie przeprowadzone zostały w dniu 21 listopada 2018 r. wybory samorządowe. 

 

Z zakresu regulaminów świadczenia usług, w dniu 17 stycznia 2018 r. Rada Gminy 

Chrząstowice podjęła uchwałę nr XXIX.221.2018 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chrząstowice, w ramach 

której, zgodnie z poleceniem Prokuratury Rejonowej w Opolu, uchylono zbędne zapisy 

dotyczące pobierania opłat za przyłączenie do sieci kanalizacyjno-wodociągowej. Z kolei 

w dniu 19 września 2018 r. Rada podjęła uchwałę nr XXXIII.263.2018 w sprawie 

zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Chrząstowice. Uchwałę przekazano do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, czyli 

Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Po uzyskaniu opinii PGWWP, Rada Gminy Chrząstowice 

podjęła w dniu 27 marca 2019 r. uchwałę nr VI.31.2019 w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chrząstowice. Uchwała opublikowana 

została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 4 kwietnia 2019 r. poz. 

1224 i weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2019 r. 

 

W ramach grupy „programy i strategie” podjęte zostały w 2018 r. następujące uchwały: 

1) nr XXX.225.2018 z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok – 

o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 rok piszemy w rozdziale 4.14; 

2) nr XXX.226.2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Chrząstowice na rok 2018 – w ramach realizacji programu, w 2018 r. wyłapano 

6 bezdomnych psów, wysterylizowano 4 koty, udzielono pomocy weterynaryjnej 

29 zwierzętom poszkodowanym w wyniku wypadków drogowych. Koszt realizacji 

wymienionych zadań wyniósł 31.980,73 zł. 

3) nr XXXIV.268.2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy 

Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok – o realizacji Programu 

piszemy w rozdziale 4.16. 
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6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 
SAMORZĄDOWYMI 

 

 

6.1. Porozumienia 
 

Gmina Chrząstowice współpracuje z samorządami i innymi instytucjami przy realizacji 

wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy. 

W dniu  30 kwietnia 2018 r. zawarte zostało porozumienie z Powiatem Opolskim w sprawie 

przekazania do realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie 

opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”, w ramach 

którego realizowano budowę infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752O 

Suchy Bór – Lędziny. 

Z Fundacją Collegium Nobilium Opoliense Opole zawarte zostało w dniu 18 maja 2018 r. 

porozumienie w zakresie złożenia wspólnej oferty o udzielenie mikrograntu w ramach projektu 

„Obywatel,IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia 

w województwie śląskim i opolskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, 

Działanie nr 3.1” Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

W dniu 5 czerwca 2018 r. zawarte zostało porozumienie siedmiu gmin tj. Chrząstowice, 

Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Opole, Prószków, Tarnów Opolski dotyczące 

współdziałania  przy realizacji zadania polegającego na zaktualizowaniu obszaru i granic 

aglomeracji Opole, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych. 

W dniu 8 czerwca 2018 r. sześć gmin tj. Chrząstowice, Izbicko, Krapkowice, Prószków, 

Tarnów Opolski i Turawa zawarło porozumienie dotyczące realizacji części zadań własnych 

gmin z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym 

poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. 

W dniu 12 czerwca 2018 r. z Województwem Opolskim zawarte zostało porozumienie 

dotyczące współfinansowania wydatków związanych ze współorganizacją III Tanecznych 

Mistrzostw Województwa Opolskiego „Czasem zakręceni” 2018. 

Z Krajowym Biurem Wyborczym w dniu 20 czerwca 2018 r. podpisane zostało porozumienie 

w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi 

urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania. 

W dniu 20 czerwca 2018 r. z czterema gminnymi jednostkami oświatowymi zawarto  

porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji zadań w ramach organizacji wakacyjnych 

zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży. 

Ponadto z Powiatem Opolskim podpisane zostało w dniu 31 lipca 2018 r. porozumienie 

w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej zawarte zostały w 2018 r. 

porozumienia dotyczące włączenia jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. 

Z Wielkopolskim Związkiem Kolarskim z siedzibą w Kaliszu oraz Opolskim Związkiem 

Kolarskim zawarte zostało porozumienie w zakresie określenia wzajemnych praw i obowiązków 

związanych z tworzeniem i działalnością Kolarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego. 
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6.2. Stowarzyszenia JST 

 

Gmina Chrząstowice współpracuje z czterema stowarzyszeniami jako członek zwyczajny: 

1) od maja 2008 r. ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, 

którego celem jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach, której 

pozyskiwane są środki na rozwój obszarów zgodnie z wolą społeczności lokalnej; jak 

również podejmuje są inicjatywy i działania mające na celu budowanie i promocję 

wizerunku regionu, rozwój produktów lokalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów 

ludzkich, poprawę estetyki miejscowości i bezpieczeństwa mieszkańców; prowadzone są 

działania na rzecz ochrony środowiska; nawiązywane są kontakty w celu pozyskiwania 

obcych źródeł finansowania; 

2) od marca 2011 r. ze Stowarzyszeniem Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, 

którego głównym zadaniem jest opracowywanie i rozwijanie działań na rzecz promocji 

i rozwoju turystyki; 

3) w październiku 2013 r. utworzono wraz z 20 gminami Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska, w ramach którego określono następujące dziedziny  współpracy członków: 

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 turystyka; 

4) od grudnia 2015 r. ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, celem 

którego jest działalność na rzecz rozwoju polsko – czeskich terenów przygranicznych 

w dziedzinach: planowania gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska naturalnego, 

rozwoju gospodarczego, handlu i usług, turystyki, sportu i rekreacji, transportu 

i łączności, oświaty, nauki, kultury, sztuki, ochrony zdrowia, kontaktów międzyludzkich 

i wymiany młodzieży, zapobiegania przestępczości, wzajemna pomoc na wypadek 

katastrof i klęsk żywiołowych, odnowa wsi i rolnictwa. 

 

6.3. Współpraca międzynarodowa 
 

Gmina Chrząstowice współpracuje z niemiecką gminą Glashütte (dawniej 

Reinhardtsgrimma) w Saksonii. Początki współpracy sięgają 1997 r. Od tego czasu delegacje 

obu gmin spotykają się podczas przeróżnych wydarzeń, głównie kulturalnych i sportowych, ale 

nie tylko.  

W kwietniu 2018 r. delegacja z Gminy Chrząstowice wzięła udział w pogrzebie Jürgena 

Raaba – długoletniego zastępcy burmistrza gminy Reinhardtsgrimma, który zapoczątkował 

niemiecko-chrząstowicką współpracę. 

Od końca 2015 r. trwa współpraca Gminy Chrząstowice z czeską gminą Zátor.  

W 2018 r. delegacja z Gminy Chrząstowice brała udział w imprezie organizowanej przez 

naszych czeskich partnerów pod hasłem „Zatorskie lato”. Poza tym wspólnie z Czechami 

Gmina przygotowywała się do realizacji projektu pn. ”Radość z rozwoju współpracy na 

pograniczu czesko-polskim” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Česká republika – 

Polsko. Projekt zakłada budowę boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z 

punktem przedszkolnym w Dańcu oraz organizację zawodów sportowych na terenie gminy 

Chrząstowice i Zátor. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2021. 
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7. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA 
 

W 2018 r. obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Aby uczcić 

to wyjątkowe wydarzenie, Gmina Chrząstowice z Wójtem na czele aktywnie uczestniczyła 

w akcji „Posadź drzewo wolności w 100-lecie niepodległości”. 

W dniu 10 kwietnia 2018 r. w parku Pirschhütte w Chrząstowicach posadzone zostały: lipa 

drobnolistna, platan klonolisty i jesion wyniosły. Za łopatę chwycili: Wójt Gminy Chrząstowice – 

Florian Ciecior, Krzysztof Wysdak – Wicestarosta Powiatu Opolskiego, Łukasz Kołodziej 

z portalu „Opowiecie.info.” oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Chrząstowic. 

Drzewom od razu nadano imiona: Karolina, Karol i Florian. 

 

 
Sadzenie drzew w parku Pirschhütte w Chrząstowicach 

 

Wydarzenie było jednym z działań w ramach cyklu „Środowisko ponad wszystko” 

organizowanych przez portal informacyjny Opowiecie.info w partnerstwie ze starostą powiatu 

opolskiego i Opolską Izbą Gospodarczą. Akcja trwała do 21 kwietnia 2018 r., a jej zwieńczeniem 

był piknik ekologiczny nad „Balatonem” w Dobrzeniu. 

Ponadto w październiku 2018 r. we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy 

Chrząstowice posadzono magnolie, przy których ustawiono pamiątkowe tablice z napisem „100 

lat niepodległości 1918-2018”. W posadzeniu drzewka, Wójtowi Gminy Chrząstowice  dzielnie 

towarzyszyli uczniowie i przedszkolacy. Odbyły się uroczyste apele, podczas których wybrzmiał 

„Mazurek Dąbrowskiego”, recytowano wiersze i teksty upamiętniające odzyskanie 

niepodległości. 
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Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior jest członkiem Śląskiego Stowarzyszenia 

Samorządowego, które zajmuje się pielęgnacją i popularyzacją wielokulturowości Śląska, 

twórczym pobudzaniem aktywności społeczno-politycznej oraz stwarzaniem warunków do 

podnoszenia poziomu kultury, sztuki i oświaty środowisk śląskich, ze szczególnym 

uwzględnieniem ludności pochodzenia niemieckiego, wspiera inicjatywy kulturalne służące 

pielęgnowaniu tradycji rodzinnych oraz bierze czynny udział w kreowaniu polityki regionalnej. 

W ramach Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Wójt uczestniczył w 2018 r. 

w regularnych spotkaniach, podczas których poruszane i dyskutowane były zagadnienia 

i problemy funkcjonowania lokalnych samorządów, co znacząco wpływa na podnoszenie jakości 

działań samorządowych. 
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8. CZĘŚĆ ANALITYCZNA  
 

8.1. Infrastruktura techniczna 

 
Komunikacja drogowa oparta jest na: 

✓ 2-ch drogach krajowych przebiegających przez gminę Chrząstowice: nr 94 Zgorzelec – 

Medyka oraz nr 46 Kłodzko – Szczekociny (odcinek Opole – Częstochowa) o łącznej 

długości 8,8 km, 

✓ 9-ciu drogach powiatowych o łącznej długości ok. 47 km 

✓ 140 publicznych drogach gminnych o łącznej długości 74,17 km, z czego 31,6 km posiada 

nawierzchnię asfaltową. Gmina Chrząstowice jest ponadto zarządcą 15 dróg dojazdowych na 

terenie działek letniskowych w Niwkach posiadających w większości nawierzchnię gruntową 

oraz licznych nieutwardzonych dróg transportu rolnego, przy których znajdują się również 

zamieszkałe budynki. Wśród dróg gminnych posiadających nazwy, nawierzchnię tłuczniową 

posiada blisko 5,3 km, a gruntową 36,5 km. O remontach dróg gminnych przeprowadzonych 

w 2018 piszemy w rozdziale 8.2. 

 

W przyszłości planuje się budowę obwodnicy Lędzin i Dębskiej Kuźni. Zgodnie 

z otrzymanym w miesiącu lipcu 2018 pismem, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

– Oddział w Opolu podejmie próby wprowadzenia wnioskowanych obwodnic do kolejnej edycji 

Programu Budowy Dróg Krajowych tj. po 2025 roku. 

 

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa PKP (nr 144) na trasie Opole – Fosowskie 

(odcinek długości 14 km) ze stacją w Chrząstowicach i dwoma przystankami osobowymi 

w miejscowościach Dębska Kuźnia i Suchy Bór. Łączy Opole z Częstochową. Linia została 

przebudowana w związku ze zwiększeniem prędkości jazdy pociągów. 

 

Gmina jest całkowicie zwodociągowana i stelefonizowana. Sieć elektryczna o długości około 

50 km zasila wszystkie posesje w energię elektryczną. Na istniejących słupach znajduje się  758 

opraw oświetlenia ulic stanowiących własność gminy oraz 72 oprawy przy drodze krajowej nr 46 

i 29 opraw stanowiących mienie TAURON Dystrybucja S.A. 

 

5 spośród 9 miejscowości gminy Chrząstowice zostało skanalizowanych w poprzednich 

latach tj. Lędziny, Niwki, Suchy Bór, Chrząstowice i Dębska Kuźnia. 

W 2017 r. przystąpiono do realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Dąbrowice”. W miesiącu maju 2018 r. odebrane zostały roboty I etapu, 

w ramach którego wybudowano ponad 2,6 km tranzytu sieci kanalizacji z Dębskiej Kuźni przez 

Dębie oraz stację pomiaru ilości ścieków w Dębiu. Inwestycja ta wartości ponad 3,5 mln złotych 

była również współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, z której dofinansowanie ma wynieść 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

W drugim etapie robót budowlanych rozpoczętym w 2018 r. wybudowany zostanie tranzyt 

kanalizacji z Dębia do Dąbrowic oraz sieć szczegółowa w Dąbrowicach. W wyniku realizacji 

zadania powstanie ponad 6 km sieci kanalizacyjnej z 58 przyłączami kanalizacyjnymi. 

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to maj 2019 roku. Na spłatę zobowiązań 

Gmina pozyskała pożyczkę w wysokości ok. 1,4 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.   

 

W latach 2014-2015 rozpoczęto gazyfikację Gminy Chrząstowice poprzez wykonanie sieci 

średniego ciśnienia →DN90 mm PE na odcinku Dąbrowice – Dębie – Dębska Kuźnia. Przed 
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2014 rokiem, podłączenie do gazociągu posiadł tylko zakład przetwórstwa rolno-warzywnego 

„Rolnik” z Dąbrowic. To właśnie od niego gazownia postanowiła rozciągnąć sieć na gminę. 

Mieszkańcy ulic przy których przeszła magistrala mogą się do niej podłączać. 

Główna linia tranzytowa o długości prawie 8 km przebiega przez Dąbrowice wzdłuż ul. 

Wiejskiej (droga powiatowa nr 1751) do Dębia – wzdłuż tamtejszej ul. Wiejskiej (droga 

powiatowa nr 1714), dalej w stronę Dębskiej Kuźni, wzdłuż tamtejszej ulicy Wiejskiej do 

skrzyżowania z ul. Niwecką, następnie do skrzyżowania z ulicą Nową. Odcinki o mniejszych 

średnicach biegną wzdłuż ulicy Nowej w Dębskiej Kuźni do skrzyżowania z ul. Zawadzką oraz 

wzdłuż ulicy Zawadzkiej do granicy lasu przed stacją uzdatniania wody. 

W II półroczu 2018 r. wybudowano gazociąg do miejscowości Falmirowice. W najbliższych 

latach planowana jest również budowa gazociągu do miejscowości Daniec, Suchy Bór i Lędziny. 

Inwestorem gazyfikacji na terenie gminy Chrząstowice jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. 

z o.o. w Zabrzu, Zakład Gazowniczy w Opolu. 

 
 

8.2. Remonty dróg gminnych w 2018 r. 
 

Stan dróg lokalnych ma niewątpliwe ważny wpływ na rozwój obszaru, dlatego gmina 

Chrząstowice stara się przeznaczać możliwie duże środki na remont dróg gminnych. Lista 

wniosków mieszkańców o asfaltowanie dróg z roku na rok skraca się, a temat asfaltowania 

przestał być tematem wiodącym podczas zebrań wiejskich czy innych spotkań z mieszkańcami. 

Prace na drogach gminnych w 2018 roku rozpoczęły się od pozimowych remontów, które 

objęły utwardzenie drogi do przedszkola w Chrząstowicach, ul. Leśnej i ul. Dębowej w Dębskiej 

Kuźni, ul. Szerokiej i ul. Małej w Dańcu, za kwotę ogółem 33.210 zł. Utwardzono również ulicę 

Rumiankową w Suchym Borze i odcinek ulicy Polnej w Niwkach za kwotę 13.837,50 zł. 

Wyrównano ponadto ulicę Ślepą w Dańcu oraz odcinek ul. Kopalina w Chrząstowicach za kwotę 

2.435,40 zł. 

W lutym 2018 r. na poboczu odcinka ulicy Polnej w Chrząstowicach w miejscu rowu 

przydrożnego wykonany został kolektor długości 100 mb, średnicy 400 wraz z dwoma 

studzienkami rewizyjnymi – kwota 20.910 zł. 

Z początkiem drugiego kwartału utwardzono teren wiaty przystankowej i chodnika przy 

ul. Ozimskiej w Chrząstowicach. W ramach prac na powierzchni 40,25 m² rozebrano stare 

chodniki i krawężniki na podsypce piaskowej, a w ich miejscu wykonano nową nawierzchnię z 

kostki brukowej obramowaną obrzeżami i krawężnikami. Nowe krawężniki i obrzeża osadzono 

na ławie z betonu, a kostkę brukową na podsypce cementowo – piaskowej. Wartość zadania 

wyniosła 5.025,70 zł. 

W kolejnym miesiącu wymieniono zarwane przepusty pod drogą transportu rolnego – 

położoną na działkach nr 3 i 541/4 w Chrząstowicach – kwota 4.920,00 zł. 

Spośród drobniejszych prac wykonanych następnie w pasie dróg gminnych należy wymienić 

poszerzenie ul. Leśnej w Dębskiej Kuźni na odcinku ok. 30 m za kwotę 688,90 zł oraz 

wykonanie ścinki pobocza ul. Wiejskiej w Falmirowicach wzdłuż granicy z działką 429/151 na 

długości ok. 100 mb za kwotę 1.414,50 zł. 

W czerwcu 2018 r. wykonano równanie wraz z uzupełnieniem materiału bocznej odnogi 

ulicy Szkolnej w Lędzinach. Wartość zadania wyniosła 2.458,77 zł. 

Na przełomie maja i czerwca 2018 r. wykonany został remont dróg gminnych na terenie 

gminy Chrząstowice polegający na wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych na drogach: 

1) ul. Stawowa w Chrząstowicach (38 mb), 

2) ul. Hadasza w Chrząstowicach (126 mb), 

3) ul. Brzozowa w Chrząstowicach (113 mb), 
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4) ul. Drzymały w Chrząstowicach (185 mb + studnia chłonna – zadanie częściowo 

sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Chrząstowice), 

5) ul. Wrzosowa w Falmirowicach (50 mb), 

6) ul. Kopernika w Lędzinach (207 mb), 

7) ul. Łąkowa w Suchym Borze (282 mb), 

8) ul. Podstawie w Dębskiej Kuźni (97 mb + ściek z korytek), 

9) ul. Nowa w Dębskiej Kuźni (78 mb), 

10) ul. Ozimska (boczna) w Dańcu (260 mb + przepust), 

11) ul. Dębska w Dańcu (123(mb), 

12) ul. Główna w Niwkach (266 mb), 

13) ul. Działkowa w Niwkach (90 mb). 

W ramach remontu powyższych dróg gminnych oczyszczono i wyprofilowano istniejące 

podbudowy tłuczniowe, asfaltową (poz. 5) oraz z frezowiny (poz. 11). Po wyrównaniu podbudów 

wykonano na nich nową warstwę z kamienia łamanego 0-31.5 mm grubości do 10 cm. na której 

rozścielono warstwę betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm. Wzdłuż krawędzi nawierzchni 

asfaltowej wykonano pobocza z kamienia łamanego 0-31.5 mm o szerokości do 30 cm. Na 

skrzyżowaniach dróg wymienionych w poz. 1, 4, 10 z drogami powiatowymi wykonano 

oznakowanie pionowe zgodnie z projektami organizacji ruchu, a na drogach wymienionych 

w poz. 4 i 8 dodatkowo wykonano odwodnienia określone w przedmiarze robót. Z pasa dróg 

przewidzianych do remontu usunięto zakorzenioną zieleń w sposób uniemożliwiający jej odrost. 

Łączna powierzchnia wyasfaltowanych dróg wraz z włączeniami wyniosła 6.045 m² a poniesiony 

koszt stanowił kwotę 369.000,00 zł. 

 

Oprócz remontów dróg, w 2018 zrealizowano również następujące inwestycje na drogach 

gminnych: 

1) przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni, 

2) przebudowa drogi gminnej nr 103411 O Suchy Bór – Chrząstowice, 

3) przebudowa drogi gminnej nr 103426 O ulicy Polnej w Chrząstowicach, 

4) zakup działki nr 1415/297 stanowiącej drogę łączącą ulice Polną z ulicą Niezapominajek 

w Suchym Borze, 

5) zakup działek nr 1186/223, nr 1188/223 na poszerzenie dróg gminnych w Dębskiej Kuźni 

(ul. Wyzwolenia oraz ul. Os. Podlesie), 

6) zakup działek nr 2024/109, nr 2015/203 na poszerzenie drogi gminnej Suchy Bór – 

Chrząstowice, 

7) budowa oświetlenia przy ulicy Łąkowej w Suchym Borze (wydatek z Funduszu 

Sołeckiego), 

8) budowa oświetlenia przy ulicy Ogrodowej w Chrząstowicach, 

9) budowa oświetlenia przy ulicy Krasickiego w Dębskiej Kuźni. 

O realizacji inwestycji szerzej w rozdziale 2.2. 
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Nowy dywanik asfaltowy na ul. Brzozowej w Chrząstowicach 

 

 
Nowy dywanik asfaltowy na ul. Ozimskiej w Dańcu 
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Nowy dywanik asfaltowy na ul. Podstawie w Dębskiej Kuźni 

 

 
Nowy dywanik asfaltowy na ul. Wrzosowej w Falmirowicach 
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Nowy dywanik asfaltowy na ul. Kopernika w Lędzinach 

 

 

Nowy dywanik asfaltowy na ul. Działkowej w Niwkach 
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Asfaltowanie ul. Łąkowej w Suchym Borze 

 

Jednym z ostatnich zadań wykonanych w 2018 r. był próg zwalniający wraz 

z oznakowaniem pionowym na ul. Szkolnej w Suchym Borze (próg, zgodnie z wnioskiem Rady 

Sołeckiej Suchego Boru, zainstalowano w pobliżu skrzyżowania z uliczką dojazdową do ul. 

Chabrowej na uprzednio wykonanym fundamencie betonowym). Koszt zadania wyniósł 

12.398,40 zł. Montaż progu zbiegł się z odbiorem prac przebudowanej drogi gminnej Suchy Bór 

– Chrząstowice tj. ulicy Szkolnej. Przebudowanie tej drogi gminnej znacznie zwiększyło 

natężenie ruchu, a więc i zagrożenie dla jej użytkowników, szczególnie tych najmłodszych.  

Przez cały rok 2018 konserwator gminy wraz z robotnikami gospodarczymi wykonywali 

bieżące prace na jezdniach oraz poboczach dróg gminnych – koszono pobocza, usuwano ubytki, 

instalowano znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic oraz wykonywano drobne naprawy 

infrastruktury drogowej. 

  

 

8.3. Edukacja 
 

Sieć szkolno-przedszkolna w 2018 w gminie Chrząstowice 

• Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Suchym Borze, 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach, 

• Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu,  

• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Dębskiej Kuźni, obejmujący: 

− Publiczne Gimnazjum w Dębskiej Kuźni, 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębskiej Kuźni, 
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− Publiczne Przedszkole w Dębskiej Kuźni.  

 

Baza oświatowa 

Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum posiadają pracownie komputerowe i dostęp do 

sieci Internet. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek 

oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. 

Dyrektorzy jednostek oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

Baza lokalowa jaką dysponują jednostki oświatowe obejmuje łącznie 7 obiektów szkolnych   

i przedszkolnych w: Chrząstowicach – 2 (szkoła wraz z halą sportową i przedszkole), Dańcu – 1 

(szkoła z punktem przedszkolnym), Dębiu – 1 (szkoła z oddziałem przedszkolnym), Dębskiej 

Kuźni – 2 (szkoła i przedszkole), Suchym Borze – 1 (odział zamiejscowy Publicznego 

Przedszkola w Chrząstowicach). 

Wszystkie szkoły podstawowe są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, 

uczniowie i nauczyciele wykorzystują pracownie komputerowe, tablice multimedialne czy 

monitory dotykowe. 

 

Realizowane zadania oświatowe i innowacje pedagogiczne 

Gmina Chrząstowice realizuje zadania oświatowe wynikające z prawa oświatowego  

i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjum, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów 

niepełnosprawnych, finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem 

gminy. 

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa 

- subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy.  

W jednostkach oświatowych realizowane są następujące innowacje pedagogiczne: 

1) Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach: 

a) „Wychowanie przez gotowanie. Zmiana nawyków żywieniowych poprzez świadome i 

aktywne działania - kształtowanie postaw prozdrowotnych”, 

b) „Muzyka łagodzi obyczaje – aktywne słuchanie muzyki w oparciu o metodę Batti 

Strauss”, 

c) modernizacja ogrodu ”Izba Medycyny Naturalnej” pt.:”Ziołowy kącik dydaktyczno-

relaksacyjny”; 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu: 

a) „Kolorowy świat dziecka, czyli froeblowskie inspiracje w przedszkolu”; 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu: 

a) „Zabawa w teatr w nauczaniu języka niemieckiego w I etapie kształcenia”, 

b) „Realizacja projektów edukacyjnych w nauczaniu języka niemieckiego jako języka 

mniejszości narodowej w I etapie kształcenia”, 

c) „Uczyć się bawiąc, bawić się ucząc”, 

d) „Podróże kształcą – zwiedzamy i uczymy się”;  

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni: 

a) „Zielony zakątek – ścieżka edukacji ekologicznej przedszkolaka” – projekt 

dofinansowany z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu. 

 

Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice 

Od 2014 r. w gminie Chrząstowice przyznawane są stypendia naukowe Wójta Gminy 

Chrząstowice. Na podstawie uchwały nr VI.39.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia  

15 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice (Dz. 

Urz. Woj. Opolskiego poz. 1029 z późn. zm.), stypendium może być udzielane w zakresie 
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edukacji, sportu oraz działalności prospołecznej. W budżecie gminy na realizację powyższego 

zadania w 2018 r. zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 16.000 zł. 

Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice przyznawane jest uczniom klas IV-VIII i uczniom 

gimnazjum. W latach 2014-2017 stypendium jednorazowo wynosiło 200,00 zł na jednego ucznia, 

a od 2018 r. wynosi 250,00 zł i ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej przyznawanej na 

koniec roku szkolnego. W roku 2018 r. przyznano 62 stypendia. 

 

Szkolnictwo niepubliczne 

Na terenie gminy Chrząstowice funkcjonuje szkolnictwo niepubliczne, które w 2018 r. 

otrzymało z budżetu gminy dotacje w następującej wysokości: 

1) Ochronka – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP – 25.000,00 zł; 

2) Niepubliczne Przedszkole Suchoborek – 275.928,93 zł; 

3) Niepubliczny Żłobek Suchoborek – 31.800,00 zł. 

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych 

Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych w 2018 r. wyniósł 185.716,46 zł. Na powyższy koszt 

składają się: wynagrodzenie kierowcy i dwóch opiekunów, wydatki związane z eksploatacją 

samochodu, ubezpieczenie busa, zakup paliwa, umowa z zewnętrznym podmiotem na dowóz 

dzieci do szkół poza teren gminy oraz umowy z rodzicami na zwrot kosztów dowozu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół w Opolu. 

 

Dowóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy 

W 2018 roku koszt poniesiony z tytułu dowozu dzieci i uczniów do szkól i przedszkoli 

wyniósł  160.108,25 zł. 

W poszczególnych jednostkach koszt ten przedstawiał się następująco:  

1) PSP Chrząstowice – 38.195,60 zł; 

2) PSP z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu  - 61.990,99 zł; 

3) ZSP Nr 3 w Dębskiej Kuźni (szkoła podstawowa i gimnazjum) - 117.849,12 zł; 

4) Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach – 2.618,40 zł. 

 

 

Wydatki poniesione przez gminę Chrząstowice na zadania oświatowe w 2018 roku 

 

SZKOŁY 

 

L.p. Nazwa jednostki oświatowej Wydatki wykonane 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Chrząstowicach 

 

1.630.326,42 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa  

z Oddziałem Przedszkolnym 

w Dębiu 

 

1.617.518,32 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa z Punktem 

Przedszkolnym w Dańcu – szkoła 

podstawowa 

 

1.215.118,90 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny   

Nr 3 w Dębskiej Kuźni 

Szkoła podstawowa i gimnazjum 

 

2.774.982,14 

Razem 7.237.945,78 
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PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

 

L.p. Nazwa jednostki oświatowej Wydatki wykonane 

 

1. Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach 

i Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze 

 

 

1.187.430,86 

2. Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Dębiu 

 

506.790,07 

3. Punkt Przedszkolny w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Dańcu  

 

Oddział „O” 

108.828,03 

 

Punkt przedszkolny 

170.515,78 

4. Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni  

 

378.065,35 

Razem 2.351.630,09  

 

Wysokość subwencji oświatowej na zadania szkolne na rok 2018 wyniosła 6.307.345,00 zł, 

w tym 1.834.990,84 zł z tytułu nauczania języka mniejszości narodowej. 

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

na 2018 rok wyniosła 217.377,90 zł. 

Wydatki na zadania szkolne wyniosły 7.237. 945,78 zł. 

Wydatki na zadania przedszkolne wyniosły 2.351.630,09 zł. 

Razem zadania oświatowe wyniosły 9.589.575,87 zł. 

 

 

 

8.4. Polityka społeczna  

 
Pomocą społeczną administruje Ośrodek Pomocy Społecznej z Chrząstowicach (OPS), 

z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Chrząstowice (co umożliwia załatwienie różnych spraw w 

jednym miejscu). Jego głównym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, 

możliwości i uprawnienia.   

 

 

 

8.5. Kultura  

 
Ośrodkiem kultury w gminie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach. 

Biblioteka oprócz bogatego ksiegozbioru (najnowsze wydawnictwa, publikacje i tytuły) ścisle 

współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie Gminy. Corocznie organizuje 20 różnych 

spotkań tematycznych w oparciu o posiadany księgozbiór. Biblioteka prowadzi filię biblioteczną 

w Dańcu oraz sprawuje patronat nad Regionalną Izbą Śląską im. Konrada Mientusa w Dańcu.  

W dniach 18-24 maja 2018 r. obchodzono 40-lecie Regionalnej Izby Śląskiej im. Konrada 

Mientusa w Dańcu. 
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Gmina we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Chrząstowicach i szkołami 

oganizuje cykliczne imprezy kulturalne takie jak gminny konkurs recytatorski „Młodzież recytuje 

poezję w języku niemieckim” oraz gminny konkurs kroszonkarski.  

We współpracy ze stowarzyszeniem „Kalejdoskop” organizowany jest turniej tańca „Czasem 

zakręceni” – Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego. W 2018 r. odbyła się jego III 

edycja. 

Z inicjatywy Urzędu Gminy Chrząstowice, w dniu 7 grudnia 2018 r., po raz XVI 

zorganizowana została wspólna akcja pieczenia pierników. Świąteczne smakołyki wypiekały 

urzędniczki, sołtyski, liderki organizacji społecznych i mieszkanki gminy. Smakowite 

i udekorowane słodkości trafiły do osób starszych i samotnych z terenu gminy Chrząstowice. 

W wydarzeniu uczestniczyli w 2018 r. wyjątkowi goście – grupa studentów Politechniki 

Opolskiej na wymianie międzynarodowej – Francuz, Chinka, Turczynki oraz Ukraińcy.  

Urząd Gminy Chrząstowice wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

organizuje corocznie w klubie samorządowym w Chrząstowicach pokazy florystyczne, podczas 

których przedstawiane są trendy modowe w przystrajaniu domostw na okoliczne święta. W dniu 

8 marca 2018 r. zorganizowany został pokaz wykonywania dekoracji wielkanocnych, natomiast 

w dniu 14 grudnia 2018 r. odbył się pokaz stroików i dekoracji bożonarodzeniowych.   

W klubie samorządowym w Chrząstowicach prowadzone są również regularne zajęcia 

taneczne dla dzieci, zajęcia w ramach „Bastelstube” organizowane przez TSKN oraz próby 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice. Ponadto gmina wspiera organizowane przez 

społeczności lokalne imprezy: Wodzenie Niedźwiedzia, Dzień Kobiet, Dzień Ojca i Matki, Dzień 

Dziecka, dożynki, festyny itp.  

Na bieżąco utrzymywane są kluby i świetlice wiejskie (remonty, opłaty za energię 

elektryczną, pobór wody i kanalizację, wywóz śmieci, przeglądy budowlane i kominiarskie, 

wynagrodzenie gospodarzy).  

W 2018 r. przeprowadzono remont wejścia i toalet w klubie samorządowym 

w Chrzastowicach wraz z wymianą okien i parapetów w tych pomieszczeniach. W klubie 

w Dańcu wymieniono boczne drzwi wejściowe, zainstalowano pochylnię z balustradą dla osób 

niepełnosoprawnych. W świetlicy wiejskiej w Falmirowicach w ramach funduszu sołeckiego  

wymieniono drzwi wejściowe i kilka wewnętrznych oraz doposażono kuchnię w piec elektryczny 

i ekspres do kawy. Ponadto dokonano renowacji parkietu. W świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach 

wymieniono duże dwuskrzydłowe okno.  

 

 

 

8.6. Turystyka, sport i rekreacja  
 

Sielski klimat gminy Chrząstowice sprzyja wypoczynkowi i aktywności ruchowej. 

W ostatnich latach znacznie poprawiła się baza sportowo-rekreacyjna i wypoczynkowa na 

naszym terenie. Większość obiektów jest ogólnodostępna i ich użytkowanie jest bezpłatne.  

W Chrząstowicach znajduje się stadion sportowy z dwoma boiskami (jednym 

pełnowymiarowym i jednym niepełnowymiarowym – treningowym) oraz zapleczem 

(wybudowany dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia 1. FC Chronstau-Chrząstowice oraz 

lokalnych sponsorów). W 2018 r. trwała rozbudowa zaplecza sportowego, w ramach funduszu 

sołeckiego budynek został dodatkowo wyposażony w aneks kuchenny a szatnie zawodników 

w szafki. 
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Boisko sportowe w Chrząstowicach 

 

Ponadto w 2018 r. oddano do użytku pełnowymiarowe boisko sportowe w Dębiu, które 

również powstało dzięki zaangażowaniu lokalnych działaczy.  

 

Boisko trawiaste w Dębiu 
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W Suchym Borze zlokalizowane są  dwa boiska uniwersalne wielozadaniowe (do gry w piłkę 

nożną oraz wielofunkcyjne). Budowa boiska wielofunkcyjnego była możliwa dzięki 

zaangażowaniu i środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór. 

Boisko mieści się przy świetlicy wiejskiej na ul. Szkolnej. 

 

W Dębskiej Kuźni, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 od czerwca 2011 roku 

funkcjonuje ogólnodostępne boisko sportowe „Orlik 2012”. Znajduje się tam boisko do gry w 

piłkę nożną, koszykówki i siatkówki oraz stoły do gry w tenisa stołowego. Orlik czynny jest od 

marca do końca listopada.  

 

 

 

 
Orlik w Dębskiej Kuźni 

 

W Dębiu, przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym, znajduje się 

ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe wyposażone w stały sprzęt sportowy: bramki do 

piłki ręcznej, stojaki z tablicą i koszami do koszykówki, słupki do siatkówki z siatką oraz słupki 

do tenisa ziemnego z siatką. 
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Boisko przy szkole w Dębiu 

 

W Chrząstowicach istnieje ogólnodostępna, pełnowymiarowa hala sportowa wraz 

z widownią na 250 miejsc. Korzystanie z hali jest możliwe po uprzedniej rezerwacji oraz 

wniesieniu opłaty.  

 

 

Hala sportowa w Chrząstowicach 

 

Gmina utrzymuje wymienione boiska oraz halę sportową w Chrząstowicach (opłaty za pobór 

wody, kanalizację, nawożenie, nawadnianie, wywóz śmieci, energię elektryczną i koszenie).  

W celu utrzymania terenów zielonych (w ramach funduszu sołeckiego) zakupiono w 2018 r. 

dwie kosiarki (sołectwo Dębie – kosiarka samojezdna i Falmirowice – kosiarka spalinowa).  
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Doskonałym miejscem rekreacji są też nowoczesne, ogólnodostępne place zabaw dla dzieci, 

które znajdują się w każdej miejscowości. Na chrząstowickim placu zabaw ustawione są 

urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych. Siłownie na świeżym powietrzu znajdują się także w Dębiu 

(przy szkole), Lędzinach (przy świetlicy wiejskiej), Suchym Borze (obok przedszkola), Dańcu 

(na boisku przy ul. Dębskiej Kuźni) i Niwkach (na placu rekreacyjno-sportowym tuż przy 

ośrodku edukacyjnym). Planowana jest budowa siłowni w Dąbrowicach i w Dębskiej Kuźni. 

W Chrząstowicach i Suchym Borze znajdują się wiaty grillowe (przy boiskach). W znajdującym 

się w Chrząstowicach (ul. Ozimska/ Cmentarna) parku Pirschhütte można pograć w szachy, 

pobawić się na znajdujących się tam urządzeniach lub po prostu posiedzieć na ławeczkach wśród 

drzew i pięknych krzewów. 

 

Park Pirschhütte w Chrząstowicach 
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Plac rekreacyjno-sportowy w Niwkach 

 

 

 
Plac zabaw w Falmirowicach 
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Siłownia w Suchym Borze 

 

 

 
Plac zabaw w Niwkach 
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Plac zabaw w Dąbrowicach 

 

 

Plac rekreacyjno-sportowy w Dańcu 
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W 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego w gminie Chrząstowice wymieniono m. in.: 

drewniane ogrodzenie placu zabaw w Dąbrowicach na metalowe, ogrodzenie boiska sportowego 

w Suchym Borze od strony ul. Szkolnej oraz w Niwkach rozpoczęto budowę ogrodzenia boiska 

trawiastego do gry w piłkę nożną. 

Gmina utrzymuje siłownie, place zabaw (coroczne przeglądy i naprawy urządzeń), a także 

ścieżki rowerowe. W 2018 r. rozpoczęto budowę trasy rowerowej w miejscowości Suchy Bór 

wraz z miejscami postojowymi dla rowerzystów. W Falmirowicach przy placu zabaw ustawiono 

altankę, która również może służyć jako miejsce postojowe dla rowerzystów. 

Na terenie gminy istnieją doskonałe warunki do chodzenia z kijkami, dlatego też dużą 

popularnością, nie tylko wśród mieszkańców Gminy, cieszy się nordic walking. 

Przez gminę przebiega sieć ścieżek rowerowych – 5 tras o łącznej długości ok. 55 km. Dwie 

z nich mają charakter tranzytowy. Istnieją tu również dwa piesze szklaki turystyczne – czarny 

szlak z Dębskiej Kuźni do Turawy nad Małe Jezioro Turawskie oraz czerwony szlak z Opola 

przez Niwki nad Średnie i Małe Jezioro Turawskie. Malownicze trasy doprowadzają do 

urokliwych miejsc takich jak: rezerwat przyrody Srebrne Źródła pomiędzy Dańcem a Dębską 

Kuźnia, Kamionki – jeziorka śródleśnego w Falmirowicach, ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 

w Dębiu czy alei dębów szypułkowych w Dębiu i w Lędzinach. Wytyczone szlaki zostały 

przygotowane z myślą o turystach pragnących chwili spokoju i odprężenia. 

Na terenie gminy działają dwa kluby sportowe – 1.FC Chronstau-Chrząstowice i Unia 

Raszowa-Daniec, które odnoszą sukcesy sportowe oraz prowadzona przez TSKN szkółka 

piłkarska „Miro Deutsche Fußballschule”. W ZSP Nr 3 w Dębskiej Kuźni Opolski Klub Karate 

Kyokushin prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

W Chrząstowicach, Suchym Borze i Lędzinach prowadzone były zajęcia ruchowe dla osób 

50+. Bezpłatne zajęcia odbywały się pod okiem wykwalifikowanych trenerów i instruktorów. 

Cieszyły się zainteresowaniem Seniorów i dlatego są kontynuowane w 2019 roku. 

Gmina organizuje również przy współpracy z LKS „Ziemia Opolska” w Falmirowicach 

wyścig przełajowy w kolarstwie - Mistrzostwa Województwa Opolskiego, a także Ogólnopolski 

Wyścig Kolarski „O Puchar Wójta Gminy Chrząstowice” w 2018 roku odbyła się jego XXXIII  

edycja. Gmina wspiera również organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi 

Suchy Bór – Ogólnopolski Marsz Nordic Walking oraz turniej badmintona organizowany przez 

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”. 

 

 

 

8.7. Gospodarowanie odpadami  
 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, jednym z zadań gminy jest dokonywanie corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych 

i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

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

zagospodarowanie) z terenu gminy Chrząstowice, realizowany był przez firmę Remondis Opole 

Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej z gminą Chrząstowice. 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet uchwał. 

Dotyczą one przede wszystkim: metody, na podstawie której naliczana jest opłata „śmieciowa”, 

stawek tych opłat, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną 

opłatę, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat, wzoru deklaracji, który składa się 

w Urzędzie Gminy Chrząstowice, celem ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, które świadczy Gmina w związku z funkcjonowaniem systemu 

odpadowego. 
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Rada Gminy Chrząstowice ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą spełniającą zasadę 

„wytwarzający płaci” za gospodarowanie odpadami będzie opłata naliczana od liczby osób 

zamieszkałych na terenie nieruchomości. Miesięczna opłata wynosi 14,00 zł/osobę, natomiast 

w przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów 21,00 zł/osobę. Wprowadzono niższą stawkę 

opłaty, dla nieruchomości na których zbiera się odpady w sposób selektywny i jednocześnie 

gromadzi się odpady biodegradowalne w kompostowniach, wykorzystywanych na własne cele. 

Wysokość opłaty stanowi wówczas 13,00 zł/os/m-c. Dodatkowo wprowadzono niższą miesięczną 

stawkę dla gospodarstw wieloosobowych. Od piątej zamieszkującej daną nieruchomość osoby 

wprowadzono opłatę w wysokości 7,00 zł/os/m-c.   

Na nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

obowiązuje stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego 

domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe w przypadku, gdy odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny wynosi 

150,00 zł, natomiast w sytuacji, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny  

250,00 zł. 

Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2018 r. ogółem 2.069 

nieruchomości tj. nieruchomości zamieszkałe i w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  wykorzystywane jedynie 

przez część roku.  

W celu rozgraniczenia, czy na danej posesji prowadzona jest selektywna zbiórka, 

oznakowano pojemniki w kody kreskowe lub czipy umożliwiające monitoring systemu. 

Pracownicy Gminy mają wgląd do systemu gps firmy obsługującej system. 

Właściciele nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną 

nieruchomość i sposób gospodarowania odpadami. Ceny odbioru pojemników z nieruchomości 

niezamieszkałych zróżnicowano w zależności od rodzaju ich pojemności. Na tej podstawie 

naliczana jest opłata za gospodarowanie odpadami. Wszystkie nieruchomości zostały 

wyposażone w odpowiednie pojemniki. W przypadku złożenia zmiany deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmiany pojemności pojemników są na 

bieżąco realizowane.  

Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport, utylizacja 

odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) i Regionalnej Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zysk firmy obsługującej, koszt obsługi 

administracyjnej i informatycznej systemu itp. 

W kwocie opłaty przysługuje mieszkańcom: 

− odbiór odpadów z pojemnika czarnego (bez względu na pojemność) z częstotliwością co 

2 tygodnie, 

− odbiór odpadów z pojemnika z klapą żółtą w cyklu co 4 tygodnie, 

− odbiór odpadów z pojemnika ze szkłem w cyklu co 12 tygodni, 

− możliwość dostarczenia wytworzonych odpadów do PSZOK zgodnie z jego 

harmonogramem. 

Gmina musi zapewnić osiągnięcie: 

− poziomów odzysku odpadów segregowanych, 

− ograniczenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych. 

Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje w Chrząstowicach, 

przy ul. Ozimskiej 2b. Do PSZOK-u można nieodpłatnie dostarczyć przeterminowane leki, 

chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony 

– 4 szt./rok, odpady wielkogabarytowe, odpady budowalne i remontowe – 150 
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kg/rok/nieruchomość, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady segregowane oraz 

odpady szklane.  

Wójt corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska.  

W 2018 r. nie odnotowano przekroczenia w poziomie ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięto poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  

Ilość odpadów, która może trafić na składowisko z terenu gminy Chrząstowice, wg 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji stanowi  

123,31 Mg. 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania wyniósł 0,94% ≈ 1 (dopuszczalny 40%). W roku 2014 osiągnęliśmy 

101,90 %, dlatego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska decyzją nr 

WI.7062.10.8.2016.DN z dnia 26.01.2018 r. nałożył na gminę Chrząstowice karę w wysokości 

49.030,00 zł i zawiesił jej zapłatę do dnia 27 grudnia 2022 r. Gmina Chrząstowice złożyła 

wniosek o umorzenie przedmiotowej kary. 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 42,28% (minimalny 

30%). 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100% 

(minimalny 50%). 

 

Koszty poniesione w 2018 r. z związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych  

 

Rodzaj kosztu w zł 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów  1.106.895,71 

Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracowników,  

materiały biurowe, szkolenia) 
51.000,00 

Koszt programu komputerowego 8.856,00 

RAZEM 1.166.751,71 

 

 

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 

 

Zobowiązanie Należności (w zł) Wpływy (w zł) Zaległości (w zł) 

Opłata za gospodarowanie 

odpadami 
1.108.671,74 1.047.821,91 60.849,83 

 

BILANS = NALEŻNOŚĆ – KOSZTY  

1.108.671,74 zł – 1.166.751,71zł = - 58 079,97 zł 

 

Z uwagi na fakt, iż pobierane opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Chrząstowice nie pokrywają w pełni kosztów ponoszonych przez Gminę na gospodarkę 

odpadami, wskazane jest podwyższenie w przyszłości opłat za odbiór odpadów. 
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8.8. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym 

 
Pracownicy Urzędu Gminy Chrząstowice oraz gminnych jednostek organizacyjnych 

zobowiązani są do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, aby na zajmowanych 

stanowiskach wykonywać powierzone zadania profesjonalnie, sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 

a przy ich wykonywaniu przestrzegać obowiązującego prawa. Podnoszenie kwalifikacji odbywa 

się poprzez odbycie służby przygotowawczej, udział w szkoleniach zewnętrznych oraz 

wewnętrznych, samokształcenie, udział w szkolnych i pozaszkolnych formach podnoszenia 

kwalifikacji. Doskonalono metody i techniki pracy, podnoszono wiedzę i umiejętności 

pracowników w celu wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych służących podniesieniu 

jakości świadczonych usług. 

  

 

8.9. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach  
 

Gmina Chrząstowice została wyróżniona przez Zarząd Województwa Opolskiego jako 

beneficjent najlepiej realizujący projekty współfinansowane z funduszy europejskich. Wójt 

Florian Ciecior odebrał gratulacje i pamiątkową statuetkę. Uroczysta gala podsumowująca cztery 

lata Regionalnego Programu Operacyjnego, podczas której wręczono wyróżnienia, odbyła się 16 

października 2018 r. w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Gmina Chrząstowice 

otrzymała tytuł Drużyny Sezonu Funduszy Europejskich za realizację, w ramach Aglomeracji 

Opolskiej, projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II 

oraz pudowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. 

Relacje z ważniejszych wydarzeń mających miejsce w 2018 r. na terenie Gminy Chrząstowice  

prezentowane były w Kurierze Opolskim emitowanym w TVP3 Opole. 

W Magazynie Mniejszości Niemieckiej na Opolszczyźnie Schlesien Journal TVP3 Opole 

w dniu 2 października 2018 r. ukazała się audycja poświęcona nowo wybranym Honorowym 

Obywatelom Gminy Chrząstowice: Marii Kwiecińskiej, Adelajdzie Pasoń i Józefowi 

Ledwochowi. 

Wywiady na temat imprez organizowanych na terenie gminy Chrząstowice, typu np. wyścig 

kolarski, marsz nordic walking usłyszeć można było m.in. w radio Doxa i radio Opole. 

Artykuły poświęcone Gminie Chrząstowice publikowane były również w prasie: Nowej 

Trybunie Opolskiej, Tygodniku Ziemi Opolskiej i Tygodniku Krapkowickim. 

We własnym zakresie wydawany jest kwartalnik „Informator Gminy Chrząstowice” w którym 

przedstawiamy ciekawe i ważne dla mieszkańców informacje. Czasopismo rozpowszechniane 

jest nieodpłatnie. 
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9. PODSUMOWANIE 
 

 

Gmina Chrząstowice, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła trudnemu 

wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych 

z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, 

pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego, podniesieniem 

atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas. Równolegle ze 

wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie 

dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

mieszkańców. 

Położenie komunikacyjne gminy Chrząstowice jest bardzo korzystne, jednak aby móc 

czerpać z niego wymierne korzyści (nowi mieszkańcy, inwestorzy, turyści) potrzebne są 

inwestycje w lokalny układ drogowy. Chodzi tutaj zarówno o bieżące utwardzanie dróg 

gruntowych, budowanie nowych dróg wewnętrznych, które są niezbędne, aby możliwy był 

dojazd do nowobudowanych posesji, ale również o budowę ciągów pieszo-rowerowych. 

Zwiększenie stopnia skomunikowania wewnętrznego oraz poprawa staniu technicznego dróg 

w gminie są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju. 

Rok 2018 okazał się rokiem obfitym jeśli chodzi o przeznaczanie środków na poprawę stanu 

infrastruktury drogowej. Gmina nie tylko przeznacza coraz większą pulę środków na 

asfaltowanie dróg gminnych, ale również partycypuje i angażuje się w pozyskiwanie środków na 

remont dróg, które nie są w jej zarządzie. Podejmuje ponadto monity w sprawie modernizacji 

dróg powiatowych i krajowych usytuowanych na terenie gminy. 

Po wielokrotnych przypomnieniach i wieloletnich ponagleniach udało się w końcu 

wyremontować w 2018 r. znaczną część drogi powiatowej – ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni. 

Oficjalne otwarcie nowo wyremontowanej drogi odbyło się 9 października 2018 r. Symboliczną 

wstęgę przecięli Wójt Gminy Chrząstowice, przedstawiciel Zarządu Powiatu Opolskiego oraz 

przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. Na odcinku blisko 1300 metrów 

wymieniono  nawierzchnię asfaltową, wzmocniono podłoże, jezdnię poszerzono do 6 metrów, 

wybudowano chodnik, wykonano odwodnienie oraz zjazdy do posesji. Koszt inwestycji wyniósł 

blisko 3.900.000 zł. Inwestorem był Powiat Opolski. 

Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadzimy remonty nawierzchni dróg 

i chodników, miejsc postojowych, parkingów, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, 

oświetlenia. 

Temat dróg gminnych nie jest już tematem wiodącym na zebraniach wiejskich. Wątkiem 

przewodnim stała się natomiast budowa kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanych dotychczas 

miejscowościach (Daniec, Dąbrowice, Dębie i Falmirowice). W I połowie 2019 r. powinna 

zakończyć się budowa kanalizacji w Dąbrowicach, a to otwiera furtkę dla Dębia, Falmirowic 

i Dańca. Ze względu na wysokie koszty inwestycji, których gmina nie jest w stanie pokryć 

w całości z własnych środków, dąży do opracowania kosztorysów na mniejsze zakresy zadań tak, 

aby móc skorzystać z dostępnych na rynku projektów umożliwiających pozyskanie środków 

z zewnętrznych źródeł finansowania. Kosztorysy opracowane zostaną na: wykonanie przyłączy 

w miejscowości Dębie (do wartości umożliwiającej skorzystanie z dostępnego projektu), 

wykonanie pozostałych przyłączy w Dębiu, budowę tranzytu z Dębskiej Kuźni do Dańca wraz 

z przepompownią (tranzyt do pierwszych zabudowań), budowę tranzytu z Dębia do Falmirowic 

wraz  z przepompownią, budowę sieci w Falmirowicach, wykonanie przyłączy w Falmirowicach. 

Kolejnym sukcesem, szczególnie ważnym przy dzisiejszej walce ze smogiem, jest 

gazyfikacja. Według zapewnień dostawcy gazu, do końca 2021 roku cała gmina Chrząstowice 

zostanie zgazyfikowana.  
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Dużą wagę przywiązujemy do sportu i bazy sportowej. W działaniach wspierają gminę 

stowarzyszenia, osoby prywatne, przedsiębiorcy, społecznicy. Dzięki ich zaangażowaniu, wielu 

inwestycji nie udałoby się zrealizować. 

Niewątpliwie brakuje boiska sportowego w miejscowości Daniec. Budowa 

pełnowymiarowego boiska trawiastego to ogromne koszty, dlatego podjęte zostały działania 

zmierzające do budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole w Dańcu. 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane we współpracy z partnerską gminą Zátor w Czechach. 

Boisko będzie służyć nie tylko uczniom, ale wszystkim mieszkańcom.  

Ok. 40% budżetu gminy przeznaczane jest corocznie na oświatę. Jako, że jest to inwestycja 

w przyszłość naszych dzieci, nie można na niej oszczędzać. 

W 2018 r. zrealizowaliśmy kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi 

zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. Krok po kroku zagospodarowywane są miejsca, które wcześniej były zaniedbane 

lub po prostu nie były dostatecznie wykorzystane. Dzięki temu w wioskach powstają atrakcyjne 

skwery, parki, miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu itp. 

Zorganizowaliśmy wiele różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom 

szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. Prócz wyścigów 

kolarskich i dużych imprez sportowych na hali sportowej w Chrząstowicach, czy boisku 

w Chrząstowicach, odbywały się mniejsze wydarzenia, dofinansowywano festyny rodzinne, 

imprezy z atrakcjami dla dzieci, dożynki wiejskie, Wodzenie Niedźwiedzia itp. 

Na terenie gminy Chrząstowice dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do 

odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez Urząd Gminy Chrząstowice 

www.chrzastowice.pl i www.chrzastowice.bip.net.pl oraz śledzenia naszego profilu na 

facebooku. Z każdą informacją staramy się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci 

Internet oraz tablic ogłoszeń w naszych sołectwach i urzędzie.  

Roku 2018 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również 

należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim 

nowe plany i koncepcje na kolejne lata.  

Wyzwania gminy Chrząstowice są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz 

większe. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie 

pamiętać o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej Gminy. 

http://www.chrzastowice.pl/
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/

