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WSTĘP 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2019. 

Dokument opracowano w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).  

Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta Gminy Chrząstowice w roku 2019, 
w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy Chrząstowice i budżetu 
obywatelskiego (w naszym przypadku funduszu sołeckiego). 

Celem przedmiotowego raportu jest możliwość uzyskania dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą 
i społeczną gminy Chrząstowice.  

W naszej gminie, chociaż niewielkiej, dzieje się bardzo wiele, a raport scala wiedzę o działalności za rok 
ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.  

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. 

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy Chrząstowice do lektury dokumentu. 

 
 

Wójt Gminy Chrząstowice 
 

Florian Ciecior 
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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 82 km2, 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.  

Przewodniczącym Rady Gminy Chrząstowice, w kadencji 2018-2023, wybrany został Krzysztof 
Warzecha. Funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy pełnią Tadeusz Dynowski i Mirosław 
Pasoń. 

Przy Radzie Gminy Chrząstowice, w roku 2019 działało 5 stałych komisji: 

1) Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzi 3 radnych:  

− Lech Kowalski – Przewodniczący,  

− Horst Skowronek – Zastępca Przewodniczącego,  

− Piotr Zasuwa – członek. 
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. 

 
2) Komisja Gospodarki i Finansów Komunalnych, w skład której wchodzi 4 radnych: 

− Tadeusz Dynowski – Przewodniczący,  

− Alicja Malińska – Zastępca Przewodniczącego,  

− Mirosław Grabowski – członek,  

− Krzysztof Warzecha – członek. 
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. 

 
3) Komisja Oświaty, Kultury Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, w skład której wchodzi 

4 radnych:  

− Mirosław Tomasiak – Przewodniczący, 

− Małgorzata Graczyk – Zastępca Przewodniczącego,  

− Beata Weinert – członkini, 

− Justyna Wieszołek – członkini. 
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. 

 
4) Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, w skład 

której wchodzi 4 radnych:  

− Mirosław Pasoń – Przewodniczący, 

− Andrzej Ledwig – Zastępca Przewodniczącego,  

− Łukasz Nowak – członek, 

− Jacek Wieszołek – członek. 
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 
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RADA GMINY  

SEKRETARZ GMINY SKARBNIK GMINY ZASTĘPCA WÓJTA 

WÓJT  

Referat Oświaty, Kultury, 
Sportu i Promocji 

Referat Spraw 
Obywatelskich 

 

Referat Organizacyjny 

Urząd Stanu Cywilnego 

Referat Podatkowy 

Referat Finansowy 

Referat Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji  

 

Referat Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska, 

Nieruchomości 
i Gospodarki 
Przestrzennej  

 

Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

 

Planowanie Strategiczne 
i Kontrola Wewnętrzna 

w energię elektryczną i gaz oraz odnawialne źródła energii, utrzymanie dróg gminnych, 
nazewnictwo ulic. 

 
5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której wchodzi 4 radnych, będących 

jednocześnie członkami innych stałych komisji:  

− Łukasz Nowak – Przewodniczący, 

− Andrzej Ledwig – Zastępca Przewodniczącego, 

− Horst Skowronek – członek, 

− Jacek Wieszołek – członek. 
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. Na swych posiedzeniach prowadzą szczegółowe dyskusje 
w ich sprawie. W praktyce, Rada Gminy Chrząstowice, na podstawie prac poszczególnych komisji, 
podejmowała w 2019 r. strategiczne dla gminy decyzje. 

 

Rysunek 1.2.1. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Chrząstowice w 2019 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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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). 

 
 
 

Rysunek 1.3.1. Podział gminy Chrząstowice na sołectwa 
 

 
 

Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. 
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Tabela 1.3.1. Powierzchnia poszczególnych sołectw,  

według ewidencji gruntów i budynków  

 

SOŁECTWO Powierzchnia w ha 

Chrząstowice 857,2836 

Daniec 2204,3971 

Dąbrowice 281,6369 

Dębie 787,4350 

Dębska Kuźnia 983,5331 

Falmirowice 948,1220 

Lędziny 1072,6413 

Niwki 743,3801 

Suchy Bór 324,6845 

 
 
 
 

Rysunek 1.3.2. Powierzchnia sołectw w ujęciu graficznym 
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1.4. Ludność i dynamika zmian 
 

Liczba stałych i czasowych mieszkańców gminy Chrząstowice, według stanu na dzień 31 grudnia 
2019 r., na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtowała się 
następująco: 
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Tabela 1.5.1. Mieszkańcy gminy Chrząstowice 
 

Miejscowość Liczba osób 
zameldowanych na 

pobyt stały i czasowy 

Pobyt stały Pobyt czasowy 

Chrząstowice 1429 1400 29 

Daniec 1233 1215 18 

Dąbrowice 191 187 4 

Dębie 477 471 6 

Dębska Kuźnia 1257 1239 18 

Falmirowice 419 405 14 

Lędziny (w tym przysiółek Zbicko) 615 560 55 

Niwki 245 214 31 

Suchy Bór 1002 971 31 

RAZEM 6862* 6662 206 

*nie stanowi sumy stałych i czasowych, ponieważ są osoby zameldowane na terenie gminy jednocześnie na pobyt stały 
i czasowy pod różnymi adresami (6 osób) 
 

 
Rysunek 1.5.1. Liczba mieszkańców sołectw gminy Chrząstowice w ujęciu graficznym 
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Rysunek 1.5.2. Dynamika zmian stanu ludności na przestrzeni lat 
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Na liczbę ludności w gminie Chrząstowice wpływa przede wszystkim saldo migracji, gdzie 
utrzymuje się trend wzrostowy (na terenie gminy osiedlają się osoby z miasta Opola oraz z innych 
okolic, co świadczy o atrakcyjności terenu i dobrze rokuje w kwestii dalszego rozwoju). Nadal notuje 
się przypadki powrotu mieszkańców, którzy wcześniej wyemigrowali (np. do Niemiec, Holandii czy 
Wielkiej Brytanii). Godny odnotowania jest również fakt, że młodzi mieszkańcy gminy dorastając 
pozostają na naszym terenie, osiedlając się tu z wyboru – budując domy i zamieszkując wraz 
z rodzinami.  

 
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 

2019 28 37 65 

 
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 

2019 37 28 65 
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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 ma rozwój funkcji usługowych, 
produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych). 

 

 
 

 
Wiejskie oblicze gminy Chrząstowice 
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W gminie Chrząstowice w 2019 roku funkcjonowało 858 gospodarstw rolnych, w tym: 
 

Lp. Powierzchnia 
gospodarstw 

Ilość gospodarstw 

1 1 – 2 ha 376 

2 2,01 – 5 ha 299 

3 5,01 – 7 ha 41 

4 7,01 – 10 ha 46 

5 10,01 – 15 ha 52 

6 powyżej 15 ha 44 

 

 

 
1.6. Podmioty gospodarcze 

 
Według danych dla obszaru gminy Chrząstowice, w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2019 roku zarejestrowano 41 nowych przedsiębiorców, 
wykreślono natomiast 14. 

Na podstawie raportów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) na dzień 31 grudnia 2019 r., liczba wszystkich kiedykolwiek zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w naszej gminie, 
obejmowała 738 pozycji.  Z czego status „aktywny” posiadało 399 podmiotów, status „wykreślony” 
posiadało 275 podmiotów, status „zawieszony” posiadało 46 podmiotów, a liczba działalności 
prowadzonych wyłącznie w formie spółek cywilnych obejmowała 18 pozycji. Wśród osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Chrząstowice dominują mężczyźni, 
stanowią oni 2/3 wszystkich przedsiębiorców, zaś 1/3 stanowią kobiety. 

 
Tabela 1.6.1. Liczba aktywnych i zawieszonych podmiotów gospodarczych 

w podziale na sekcje 
 

Sekcja A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 10 

Sekcja C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 64 

Sekcja F - BUDOWNICTWO 99 

Sekcja G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 

60 

Sekcja H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 25 
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Rysunek 1.6.1. Liczba wpisów do CEIDG według sekcji działalności gospodarczej 
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 Na podstawie powyższych danych zauważyć możemy, że na obszarze gminy Chrząstowice 
w rankingu sekcji PKD przeważa budownictwo, na następnych miejscach znajdują się przetwórstwo 
przemysłowe oraz handel i naprawa pojazdów. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie 
gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne. 
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2. INFORMACJE FINANSOWE 

 

 

2.1. Wykonanie budżetu Gminy Chrząstowice 
  

Budżet Gminy Chrząstowice na rok 2019 został przyjęty uchwałą nr III.13.2018 Rady Gminy 
Chrząstowice w dniu 19 grudnia 2018 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 
wprowadzone zostały dziesięcioma uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestoma zarządzeniami 
Wójta Gminy Chrząstowice. 

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęło się dodatnią różnicą dochodów 
i wydatków budżetowych, tj.: nadwyżką budżetową w kwocie 899.780,99 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. 2019 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 35.114.204,70 

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 34.214.423,71 

Nadwyżka/ 
Deficyt 

+ 21.194,48 + 763.477,31 + 1.493.144,72 + 2.078.021,81 + 210.868,60 +899.780,99 

 

Wykonanie dochodów gminy Chrząstowice na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło ogółem  
35.114.204,70 zł, z tego: 

1) dochody bieżące wyniosły 31.048.237,70 zł, w tym: 

− dochody z subwencji ogólnej wyniosły 8.234,942 zł, 

− dochody z tytułu dotacji na cele bieżące wyniosły 7.306.023,79 zł, 

− dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT) wyniosły 9.151.174 zł, 

− dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 
(CIT) wyniosły 197.795,64 zł, 

− dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 6.158.302,27 zł, 
2) dochody majątkowe wyniosły 4.065.967,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 

stanowiły kwotę 479.935,18 zł, a dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 
inwestycje wyniosły 3.586.031,82 zł. 
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Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło ogółem 34.214.423,71 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 27.024.321,02 zł, w tym wydatki na obsługę długu wyniosły 

77.112,48 zł, 
2) wydatki majątkowe wyniosły 7.190.102,69 zł. 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 21,01 %. 
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 

+ 4.023.916,68 zł. 
Wprowadzone do budżetu na 2019 r. 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) 
stanowiły kwotę 1.858,517,82 zł. Natomiast ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 
2.221.021,32 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 2019 r. stanowiło kwotę ogółem  
2.226.000,00 zł i było wynikiem: 

1) emisji obligacji komunalnych Gminy Chrząstowice przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie, Seria B12 na kwotę 800.000,00 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 800.000,00 zł; 

2) zaciągnięcia pożyczki 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 archiwum w Urzędzie Gminy 
Chrząstowice” (umowa z dnia 18 lipca 2017 r.). Zadanie zostało zakończone i rozliczone do 
31.12.2017 r. Do spłaty pożyczki pozostała kwota 106.000,00 zł; 

3) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu nr 10/2018/G-09/OW-OT/P do kwoty 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania 
pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice” (umowa z dnia 7 czerwca 
2018 r.). Do spłaty pożyczki pozostała kwota 561.724,00 zł; 

4) zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 11/2018/G-09/OW-OT/PM do kwoty 1.700.000,00 zł na 
dofinansowanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice” 
(umowa z dnia 7 czerwca 2018 r.). Do spłaty pożyczki pozostała kwota 758.276,00 zł. 

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

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w stosunku do dochodów gminy Chrząstowice 
na koniec 2019 r. wyniósł 3,20 %. 

 
Wieloletnia prognoza finansowa gminy Chrząstowice na lata 2019-2022 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. 2019 r. 

5.245.007 zł 5.019.320 zł 4.161.400 zł 3.132.400 zł 2.432.400 zł 2.226.000 zł 
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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 obrazuje stabilną sytuację finansową gminy. Poziom zadłużenia wykazuje tendencję 
spadkową. 

Szczegółowe sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 31 marca 2020 r. z wykonania 
budżetu Gminy Chrząstowice za 2019 rok opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Chrząstowice (BIP) pod adresem https://chrzastowice.bip.net.pl/?a=11327. 

 
 
 
2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 
 

Poziom wydatków inwestycyjnych/majątkowych i ich udział w całkowitych wydatkach 
budżetowych gminy Chrząstowice, na przestrzeni 6 minionych lat, wykazuje w dwóch ostatnich 
latach tendencję wzrostową: 
 

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 % 

2019 34.214.423,71 7.190.102,69 21 % 

 
 

https://chrzastowice.bip.net.pl/?a=11327
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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 2019 r. 

Lp. Treść  Plan 
na 2019 r. 

Wykonanie na 
31.12.2019 r. 

% Uzyskane 
dofinansowanie 

UWAGI 

1.  Budowa sieci wodociągowej 
przy ul. Ogrodowej 
w Chrząstowicach 

44.000,00 42.700,32 97,05 0,00 Zadanie 
zakończone 

2.  Zakup części sieci 
wodociągowej 
w miejscowości Dębska 
Kuźnia 

8.500,00 7.628,25 89,74 0,00 
 

Zadanie 
zakończone  

3.  Rozbudowa wodociągu 
gminnego o nową sieć 
wodociągową Suchy Bór – 
Lędziny 

170.000,00 165.151,50 97,15 0,00 Zadanie 
zakończone 

4.  Przebudowa drogi gminnej 
nr 103426 O ulicy Polnej 
w Chrząstowicach 

847.931,32 820.145,82 96,72 W ramach 
Funduszu Dróg 
Samorządowych 

otrzymano 
dofinansowanie 

w wys. 
344.420,00 zł  

Zadanie 
zakończone 

5.  Przebudowa drogi gminnej 
ulicy Szkolnej 
w Chrząstowicach 

26.000,00 17.201,55 66,16 W ramach 
Funduszu Dróg 
Samorządowych 

otrzymano 
dofinansowanie 

w wys. 
156.256,93 zł 

Zadanie 
realizowane 
w 2019 i 2020 r. 

6.  Przebudowa drogi gminnej 
ulicy Kolonia w Dębskiej 
Kuźni 

35.000,00 27.307,50 78,02 W ramach 
Funduszu Dróg 
Samorządowych 

otrzymano 
dofinansowanie 

w wys. 
647.290,00 zł 

Zadanie 
realizowane 
w 2019 i 2020 r. 

7.  Budowa infrastruktury 
pieszo-rowerowej w powiecie 
opolskim – etap II oraz 
budowa centrum 
przesiadkowego w Gminie 
Lewin Brzeski 

2.200.000,00 2.165.434,35 98,43 W ramach RPO 
WO na lata 
2014-2020 
otrzymano 

dofinansowanie 
w wys. 

1.642.231,30 zł 

Zadanie 
zakończone 

8.  Budowa przyłączy kanalizacji 
sanitarnej wraz 
z przydomową 
przepompownią ścieków 
i zasilaniem elektrycznym 
w budynku komunalnym 
w Dębiu przy ul. Wiejskiej 4 

22.000,00 20.928,35 95,13 0,00 Zadanie 
zakończone 

9.  Zakup działek nr 1285/14 
i 1284/14 stanowiących 
drogę gminą ul. Niwecką 
w Dębskiej Kuźni 

10.000,00 8.815,70 88,16 0,00 Zadanie 
zakończone 

10.  Zakup działki nr 904/70 
o pow. 0,1153 ha w Niwkach 

10.000,00 6.337,30 63,37 0,00 Zadanie 
zakończone 
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11.  Zakup działek nr 452/119 
i 454/112 stanowiących 
drogę gminną ul. Borową 
w Chrząstowicach 

9.000,00 6.611,90 73,47 0,00 Zadanie 
zakończone 

12.  Dofinasowanie zakupu 
zestawu hydraulicznego dla 
OSP Suchy Bór 

8.000,00 8.000,00 100,00 0,00 Zadanie 
zakończone 

13.  Rozbudowa istniejącego 
monitoringu obejmującego 
teren rekreacyjno – sportowy 
w Suchym Borze (wydatek 
z Funduszu Sołeckiego) 

4.200,00 3.989,48 94,99 0,00 Zadanie 
zakończone 

14.  Dofinansowanie zakupu 
samochodu dla Komisariatu 
Policji w Ozimku  

15.000,00 14.650,50 97,67 0,00 Zadanie 
zakończone 

15.  Budowa przyłączy kanalizacji 
sanitarnej wraz 
z przydomową 
przepompownią ścieków 
i zasilaniem elektrycznym 
w budynku Szkoły 
Podstawowej w Dębiu. 

27.500,00 26.594,03 96,71 0,00 Zadanie 
zakończone 

16.  Termomodernizacja budynku 
Publicznej Szkoły 
Podstawowej 
w Chrząstowicach 

30.000,00 19.680,00 65,60 0,00 Zadanie 
kontynuowane 
w 2020 r.   

17.  Adaptacja strychu na salę 
lekcyjną w budynku 
Publicznej Szkoły 
Podstawowej z punktem 
przedszkolnym w Dańcu 

57.500,00 57.500,00 100,00 0,00 Zadanie 
zakończone 

18.  Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej tłoczonej przy ul. 
Ogrodowej 
w Chrząstowicach 

55.000,00 53.103,47 96,55 0,00 Zadanie 
zakończone 

19.  Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Dąbrowice 

1.504.652,34 1.504.243,54 99,97 W trakcie 
rozliczania II 

etapu inwestycji 
z PROW na lata  

2014-2020 
(przewidywana 

kwota 
otrzymanego 

dofinansowania 
773.104,00 zł) 

Zadanie 
zakończone 

20.  Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Dębie 
i Falmirowice  

80.000,00 25.188,63 31,49 Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
z PROW na lata 

2014-2020 
w wysokości 

204.692,00 zł. 

Zadanie 
kontynuowane 
w 2020 r. (kwota 
395.681,34 zł). 

21.  Zakup części sieci kanalizacji 
w miejscowości Dębska 
Kuźnia 

6.000,00 4.860,75 81,01 0,00 Zadanie 
zakończone 

22.  Dofinansowanie inwestycji 
z zakresu ochrony 
środowiska służące 

40.000,00 36.000,00 90,00 0,00 Zadanie 
zakończone 
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ograniczeniu emisji 
zanieczyszczeń powietrza 
w budynkach i lokalach  
mieszkalnych na terenie 
Gminy Chrząstowice 

23.  Budowa oświetlenia przy 
ulicy Łąkowej w Suchym 
Borze 

50.000,00 49.214,50 98,43 0,00 Zadanie 
zakończone 

24.  Budowa oświetlenia przy 
ulicy Szkolnej w Lędzinach 

30.000,00 29.520,00 98,40 0,00 Zadanie 
zakończone 

25.  Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego w miejscowości 
Niwki 

160.000,00 159.941,48 99,96 0,00 Zadanie 
zakończone 

26.  Wykonanie dokumentacji 
projektowej Klub Senior + 
w Chrząstowicach 

20.000,00 17.700,00 88,50 0,00 Zadanie 
zakończone 

27.  Budowa przyłączy kanalizacji 
sanitarnej wraz 
z przydomową 
przepompownią ścieków i 
zasilaniem elektrycznym 
w budynku świetlicy wiejskiej 
w Dębiu 

25.000,00 23.990,46 95,96 0,00 Zadanie 
zakończone 

28.  Termomodernizacja budynku 
klubu samorządowego 
z remizą OSP 
w Chrząstowicach 

762.000,00 754.791,54 99,05 W ramach RPO 
WO na lata 
2014-2020 
otrzymano 

dofinansowanie 
w wys. 

494.351,32 

Zadanie 
zakończone 

29.  Przebudowa budynku 
świetlicy „Pod Lipami” 
w Dębskiej Kuźni 

30.000,00 26.600,00 88,67 Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
z PROW na lata 

2014-2020 
w wysokości 

441.337,00 zł. 

Zadanie 
kontynuowane 
w 2020 r. (kwota 
694.100,14 zł). 

30.  Poprawa akustyki klubu 
samorządowego 
w Chrząstowicach wraz 
z robotami towarzyszącymi 

35.000,00 34.975,22 99,93 0,00 Zadanie 
zakończone 

31.  Budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego w Dańcu 
w ramach projektu pn. 
„Radość z rozwoju 
współpracy na pograniczu 
czesko-polskim” 

509.500,00 501.102,00 98,35 W trakcie 
rozliczania 

z INTERREG  
V-A Republika 
Czeska-Polska 
(przewidywana 

kwota 
otrzymanego 

dofinansowania 
425.936,70 zł) 

Zadanie 
zakończone 

32.  Budowa ogrodzenia placu 
rekreacyjno-sportowego 
w Niwkach – etap II 
(wydatek z Funduszu 
Sołeckiego) 

18.000,00 15.092,28 83,85 0,00 Zadanie 
zakończone 

33.  Zakup z posadowieniem 
altanki na plac rekreacyjny 

12.042,45 12.042,45 100,00 0,00 Zadanie 
zakończone 
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w Dąbrowicach (wydatek 
z Funduszu Sołeckiego) 

34.  Rozwój sieci miejsc 
przystankowych i aktywności 
ruchowej na szlakach 
rowerowych Gminy 
Chrząstowice 

460.000,00 421.264,87 91,58 W trakcie 
rozliczania 

z PROW na lata 
2014-2020 

(przewidywana 
kwota 

otrzymanego 
dofinansowania 

257.358,00 zł) 

Zadanie 
zakończone 

35.  Uzupełnienie sieci miejsc 
przystankowych w Gminie 
Chrząstowice poprzez 
zagospodarowanie obszarów 
zdegradowanych 

89.957,55 86.794,95 96,48 W trakcie 
rozliczania 

z PROW na lata 
2014-2020 

(przewidywana 
kwota 

otrzymanego 
dofinansowania 

31.550,00 zł) 

Zadanie 
zakończone 

36.  Zakup i posadowienie altany 
na placu rekreacyjnym 
w Dańcu (wydatek 
z Funduszu Sołeckiego) 

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

 

 
Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej 1752 O Suchy Bór – 

Lędziny 
W kwietniu 2019 r. została zakończona realizacja zadania pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-

rowerowej przy drodze powiatowej 1752 O Suchy Bór – Lędziny” w ramach projektu partnerskiego 
z siedmioma gminami z powiatu opolskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej 
w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. 
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 18 
latarniami typu LED poza 
terenem zabudowanym 
oraz wymieniono 30 
opraw 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, 
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a także parking Bike & Ride przy cmentarzu. Cała inwestycja stanowiła wartość 2.165.513,07 zł., z 
czego 1.642.231,30 zł gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.2. Strategie 
niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej. 

 
Infrastruktura pieszo-rowerowa przy drodze powiatowej 1752 O Suchy Bór – Lędziny 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice 
W terminie od września 2017 r. do maja 2019 r. trwała w gminie Chrząstowice budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice. Do grudnia 2018 r. został wykonany tranzyt z  
Dąbrowic przez Dębie do Dębskiej Kuźni oraz zostały wykonane główne ciągi kanalizacji tłocznej 
w Dąbrowicach. W 2019 r. wykonano przyłącza i pompownie przydomowe do 58 budynków 
mieszkalnych w Dąbrowicach. Wartość tej inwestycji wyniosła 3.534.505,02 zł, z czego 63,63% 
kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 1.790.000,00 zł stanowi dofinansowanie z PROW na lata 2014-
2020. 
 

Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej (Poziomkowej) w Lędzinach 
W czerwcu 2019 r. zostały wybudowane 3 latarnie przy ul. Poziomkowej w Lędzinach. Wartość 

inwestycji to 29.520,00 zł. 
 

Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w Suchym Borze 
W lipcu 2019 r. wybudowano 5 latarni przy ul. Łąkowej w Suchym Borze. Wartość zadania 

wyniosła 52.314,50 zł. 
 

Przebudowa drogi gminnej nr 103426 O ul. Polnej w Chrząstowicach 
W sierpniu 2019 r. zakończono realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103426 O 

ul. Polnej w Chrząstowicach”. W ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych przebudowano drogę na odcinku 155 m (od strony ulicy Ozimskiej) oraz na 
odcinku 125 m (od strony ul. Kotorskiej). Na tych odcinkach przeprowadzono roboty polegające 
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m.in. na wymianie konstrukcji drogi, uzupełnieniu odwodnienia, wykonaniu nawierzchni drogi 
z asfaltu, wymianie przepustu przy ul. Ozimskiej, oraz wybudowaniu chodnika. Natomiast położenie 
warstwy asfaltu na odcinku ok. 212 m pomiędzy tymi odcinkami, zrealizowano z budżetu gminy 
Chrząstowice. Koszty przebudowy całej drogi wyniosły 781.334,77 zł, z czego 344.420,00 zł 
stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dodatkowo zadanie zostało 
uzupełnione o oświetlenie ulicy Polnej w postaci 4 latarni ulicznych ledowych o wartości 54.462,20 
zł. Realizacja zadania przyczyniła się m.in. do poprawy stanu technicznego nawierzchni i co 
najważniejsze – zwiększenia komfortu w komunikacji oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych. 

 

 
 

 
Przebudowa ul. Polnej w Chrząstowicach 

 
 

Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy 
Chrząstowice 

We wrześniu 2019 r. gmina Chrząstowice zrealizowała zadanie pn.: „Rozwój sieci miejsc 
przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice” w ramach 
działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-
2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, 
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem projektu było utworzenie w 3 miejscowościach gminy 
Chrząstowice miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez realizację 6 inwestycji związanych 
z zagospodarowaniem miejsc przystankowych i terenów zielonych oraz montażem urządzeń 
siłowych i placu zabaw.  
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Projekt objął: 
1) wymianę urządzeń placu zabaw w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym   

 

 
 

2) montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym   
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3) zagospodarowanie miejsca przystankowego w obrębie ul. Ozimskiej i ul. Zwycięstwa 
w Chrząstowicach   

 

 
 

4) montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Dębskiej Kuźni przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 3   
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5) zagospodarowanie terenu zielonego w Dębskiej Kuźni przy stacji PKP   
 

 
 

6) montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Niwkach przy istniejącej siłowni i placu zabaw   
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Koszt całkowity zadania wyniósł ponad 454.585,57 zł, z czego gmina Chrząstowice pozyskała 
dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 
257 tys. zł. 

 
Uzupełnienie sieci miejsc przystankowych w Gminie Chrząstowice poprzez 

zagospodarowanie obszarów zdegradowanych 
W październiku 2019 r. zakończono inwestycję pn.: „Uzupełnienie sieci miejsc przystankowych 

w Gminie Chrząstowice poprzez zagospodarowanie obszarów zdegradowanych”, w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-
2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-
2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem operacji było utworzenie przestrzeni rekreacyjnych 
poprzez zagospodarowanie terenów w miejscowościach Dębie i Daniec. Projekt objął 
zagospodarowanie terenu w Dębiu przy ul. Młyńskiej oraz w Dańcu przy ul. Jeziorowej, gdzie m.in. 
posadzono kwiaty i krzewy w głównej mierze charakterystyczne dla terenów LGD – Kraina 
Dinozaurów, umieszczono ławki i ławostoły, tablice edukacyjne, stojaki na rowery, kosze na śmieci 
oraz lampy solarne. Wartość zadania wyniosła 86.794,95 zł, z czego ok. 31 tys. zł stanowiła kwota 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  

 
Projekt objął: 

1) zagospodarowanie terenu w Dębiu przy ul. Młyńskiej 

 

 
  

 
2) zagospodarowanie terenu w Dańcu przy ul. Jeziorowej 
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Termomodernizacja budynku klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach 

 
W październiku 2019 r. zakończono realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku 

klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej nr III – Gospodarka Niskoemisyjna, Poddziałania 3.2.2 – 
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu była poprawa 
stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku Klubu 
Samorządowego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach. Przedsięwzięcie polegało 
na wykonaniu głębokiej termomodernizacji budynku, obejmującej m.in.: wymianę wszystkich okien, 
zewnętrznych drzwi, wymianę bram do garażu OSP, ocieplenie stropu nad parterem, ocieplenie ścian 
zewnętrznych klubu, ocieplenie podłogi, montaż na dachu ogniw fotowoltaicznych, wymiana 
oświetlenia na LEDowe, demontaż istniejącej instalacji CWU i montaż elektrycznych podgrzewaczy 
przepływowych, demontaż istniejącego kotła na paliwo ciekłe i montaż nowego kotła na biomasę 
(pelety) z automatycznym podajnikiem ślimakowym. Wartość całej inwestycja wyniosła 
801.138,54 zł, natomiast kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
494.351,32 zł,  co stanowi 64,99% kosztów kwalifikowanych zadania.  

 
  

Poprawa akustyki klubu samorządowego w Chrząstowicach wraz z robotami 
towarzyszącymi 

 
W listopadzie 2019 r. zakończono realizację zadania związanego z malowaniem ścian 

wewnętrznych oraz montażem stropu akustycznego i elementów akustycznych na ścianie klubu 
samorządowego w Chrząstowicach. Wartość zadania wyniosła 34.975,22 zł. 
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Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dańcu w ramach projektu pn.: Radość 
z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-polskim” 

 
W listopadzie 2019 r. zakończono inwestycję związaną z budową wielofunkcyjnego boiska 

sportowego oraz remontem wjazdu przy Publicznej Szkole Podstawowej z punktem przedszkolnym 
w Dańcu. W ramach tej inwestycji wykonano płytę boiska (w tym m.in.: montaż nawierzchni 
modułowej polipropylenowej, wykonanie odwodnienia), montaż wyposażenia boiska (w tym m.in.: 
montaż zestawu do siatkówki, tenisa, piłki ręcznej, koszykówki), remont wjazdu na teren szkoły, 
wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i wykonanie ogrodzenia od ul. Utrackiej. Inwestycja 
o wartości 501.102,00 zł została dofinansowana w wysokości ok. 425 tys. zł w ramach Programu 
INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. 

  
 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki 
 

W listopadzie 2019 r. zakończono inwestycję dotyczącą budowy 16 latarni przy ul. Polnej, ul. 
Głównej, ul. Sosnowej, ul. Świerkowej, ul. Podleśnej i ul. Konwalii w Niwkach. Wartość inwestycji 
wyniosła 159.941,48 zł. 
 

 
Przebudowa wodociągu gminnego o nową sieć wodociągową Suchy Bór – Lędziny 

 
W grudniu 2019 r. zakończona została inwestycja związana z rozbudową wodociągu gminnego 

na długości 615 metrów i budową 3 hydrantów. Teren inwestycji zlokalizowany został między 
ul. Dworcową w Lędzinach, a ul. Tartaczną (okolice) w Suchym Borze. Przebudowa wodociągu 
przyczyni się do zwiększenia zdolności dostaw wody pitnej do miejscowości Lędziny i stworzy 
„pierścień wodociągowy” dla miejscowości Suchy Bór i Lędziny, tym samym poprawiając parametry 
fizykochemiczne dostarczanej wody. Wartość inwestycji  wyniosła 165.151,50 zł. 
 
 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej przy ul. Ks. Kubonia 
w Chrząstowicach 

 
W grudniu 2019 r. wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na odcinku ok. 160 m. 

pomiędzy ul. Ozimską, a ul. Ogrodową w Chrząstowicach. Inwestycja o wartości 95.713,79 zł 
pozwoli na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z domów przyszłych mieszkańców ul. Ks. 
Kubonia. 
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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 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: 

1) służyć poprawie życia mieszkańców, 
2) należeć do zadań własnych gminy, 
3) 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 2018 r. 
poinformowani zostali przez Wójta Gminy Chrząstowice o wysokości środków przypadających 
danemu sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2019 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 2019 r. przedłożyli sołtysi Wójtowi w ustawowym terminie tj. do 30 września 2018 r. W trakcie 
2019 r. trzy sołectwa tj. Dębie, Niwki 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 2019 roku 

 
Lp. Sołectwo Przedsięwzięcie Plan na 

2019 r.  
Wykonanie 

na  
31.12.2019 r. 

% 

1 Chrząstowice Zakup lustra drogowego na ul. Młyńską 
w Chrząstowicach 

600,16 600,16 100,00 

Zakup umundurowania bojowego dla jednostki 
OSP oraz wymiana wyposażenia torby 
medycznej PSP R1 

6.300,00 6.300,00 100,00 

Organizacja imprez lokalnych 18.615,00 18.615,00 100,00 
Dalszy remont  szatni przy boisku sportowym 
w Chrząstowicach oraz zakup stojaka na 
rowery 

8.900,00 3.164,85 35,56 

2 Daniec Zakup tłucznia na remont dróg gminnych 
w Dańcu 

3.000,00 3.000,00 100,00 

Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej 
oraz zakupu materiałów do wykonania 
wjazdów do remizy OSP Daniec 

8.000,00 7.999,96 100,00 

Organizacja imprez sportowo-kulturalnych na 
terenie wsi Daniec 

6.415,16 6.415,16 100,00 

Zakup drobnego sprzętu sportowego oraz 
przenośnego urządzenia do odtwarzania 
muzyki 

5.000,00 5.000,00 100,00 
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Zakup wiaty – altany oraz pomieszczenia typu 
blaszak  do przechowywania sprzętu 

12.000,00 12.000,00 100,00 

3 Dąbrowice Zakup sprzętu grającego do świetlicy wiejskiej 
w Dąbrowicach 

1.869,31 1.869,31 100,00 

Zakup z posadowieniem altanki na plac 
rekreacyjny w Dąbrowicach 

12.000,00 12.000,00 100,00 

4 Dębie Doposażenie jednostki OSP w Dębiu (zakup 
pompy zanurzeniowej) 

6.000,00 6.000,00 100,00 

Wykonanie stroju niedźwiedzia dla sołectwa 
Dębie 

5.000,00 5.000,00 100,00 

Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych w 
Dębiu 

12.505,55 12.505,55 100,00 

5 Dębska 
Kuźnia 

Dalsze zagospodarowanie terenu 
samorządowego przy ul. Kolonia w Dębskiej 
Kuźni 

28.415,16 28.415,16 100,00 

Organizacja dożynek wiejskich 6.000,00 6.000,00 100,00 
6 Falmirowice Organizacja dożynek wiejskich 5.165,32 5.165,32 100,00 

Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu 
zabaw w Falmirowicach 

16.000,00 16.000,00 100,00 

7 Lędziny Wyasfaltowanie drogi gminnej – bocznej do 
ulicy Szkolnej 

27.428,88 27.428,88 100,00 

8 Niwki Częściowe ogrodzenie boiska (placu 
rekreacyjno-sportowego) w Niwkach 

15.092,28 15.092,28 100,00 

Zakup wykaszarki 428,96 428,96 100,00 
9 Suchy Bór Zakup urządzenia hotspot 992,61 992,61 100,00 

Rozbudowa istniejącego monitoringu, 
obejmującego teren rekreacyjno- sportowy 

3.200,00 3.200,00 100,00 

Dofinansowanie kącika edukacyjnego w 
przedszkolu w Suchym Borze 

1.415,16 1.415,16 100,00 

Dofinansowanie imprez kulturalnych 4.000,00 4.000,00 100,00 
Dokończenie oświetlenia boiska 1.000,00 1.000,00 100,00 
Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku w 
Suchym Borze 

8.879,00 8.879,00 100,00 

Zakup 8 zestawów biesiadnych (ława z dwoma 
ławkami) 

2.656,01 2.656,01 100,00 

Zakup i zamontowanie nowej zjeżdżalni na 
placu zabaw 

8.000,00 8.000,00 100,00 

Zakup i zamontowanie żagla 
przeciwsłonecznego nad piaskownicą na placu 
zabaw 

3.000,00 3.000,00 100,00 

Zakup drukarki laserowej 1.272,38 1.272,38 100,00 
 239.150,94 233.415,75 97,60 

 
Jak wynika z przedstawionej tabeli, 97,60 % zadań zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu 
sołeckiego na 2019 r. zostało wykonanych.  

 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2019 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – nakręceni dobrą energią każdego dnia”        

34 

  
Wiata – altana w Dańcu 

 

 
Altanka na placu rekreacyjnym w Dąbrowicach 
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Siłownia w Falmirowicach 

 

 
Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej – bocznej do ulicy Szkolnej w Lędzinach (ul. Poziomkowa) 
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Częściowe ogrodzenie boiska (placu rekreacyjno-sportowego) w Niwkach 

 

 
Zakup i zamontowanie nowej zjeżdżalni na placu zabaw w Suchym Borze 
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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, stosuje w ostatnich latach mechanizm 
korygujący, obniżający procentową wysokość zwrotu. 

W dniu 14 maja 2019 r. Wójt Gminy Chrząstowice wystąpił do Wojewody Opolskiego 
z wnioskiem o zwrot części wydatków Gminy Chrząstowice w ramach funduszu sołeckiego za rok 
2018. Wówczas, na wykonaną kwotę 214.082,58 zł, po zastosowaniu mechanizmu korygującego 
przez MSWiA, gminie przysługiwał zwrot w wysokości 28,567 % tj. 61.156,97 zł i taka kwota zasiliła 
budżet gminy w sierpniu 2019 r. 

Z kolei z tytułu wykonania funduszu sołeckiego za rok 2019 w wysokości 233.415,75 zł, gminie 
przysługiwać będzie zwrot w wysokości 26,204 % (mechanizm korygujący zastosowany przez 
MSWiA) tj. 61.164,26 zł. Ta kwota zasili budżet gminy Chrząstowice w roku 2020. 

 
 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 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. Prawa własności przysługujące gminie  
 
1) Grunty ogółem – 205,9208 ha (w tym oddane w użytkowanie wieczyste 26,0882 ha, w zasobie 

mienia komunalnego 179,8326 ha), w tym: 
a) orne: 27,0930 ha, 
b) łąki trwałe: 21,6170 ha, 
c) pastwiska trwałe: 1,1462 ha, 
d) cieki wodne i rowy: 17,7198 ha, 
e) lasy: 3,5098 ha, 
f) zadrzewione i zakrzewione: 1,5684 ha, 
g) drogi: 116,9204 ha, 
h) inne tereny komunikacyjne: 1,5762 ha, 
i) tereny mieszkaniowe: 1,4714 ha, 
j) inne tereny zabudowane: 6,0520 ha, 
k) tereny wypoczynkowe: 5,1520 ha, 
l) zurbanizowane tereny niezabudowane: 0,5777 ha, 
m) tereny przemysłowe: 0,6390 ha, 
n) nieużytki: 0,8779 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, 
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f) Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – Samorządowy Dom Spotkań, 
g) Falmirowice, ul. Wiejska 37 – świetlica wiejska, 
h) Lędziny, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska, 
i) Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska. 

6) Lokale użytkowe Gminy Chrząstowice: 
a) budynek w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 3 – 137,60 m² + zabudowania gospodarcze 

110 m², 
b) budynek po remizie OSP w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 8 – 39,00 m², 
c) budynek „Caritas” w Dębiu przy ul. Wiejskiej 4 – 88,24 m², 
d) budynek po remizie OSP w Niwkach przy ul. Wiejskiej – 33,40 m², 
e) budynek Urzędu Gminy Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 428,14 

m², 
f) lokal użytkowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 59,00 m², 
g) lokal biurowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 66,50 m², 
h) lokal użytkowy w budynku przy ul. Wiejskiej 37 w Falmirowicach – 87,13 m², 
i) pomieszczenie na strychu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębiu – 4 m², 
j) 1 garaż w Chrząstowicach przy ul. Szkolnej 1 – 18 m², 
k) 2 garaże w Dębiu przy ul. Wiejskiej 18 – 2 x 15 m², 
l) garaż w Dębskiej Kuźni przy ul. Wolności 1 – 16,00 m², 
m) 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, 
f) Daniec – wielofunkcyjne boisko sportowe. 

14) Place zabaw: 
a) Chrząstowice, ul. Dworcowa 1, 
b) Daniec, Utracka 8, 
c) Dąbrowice, Wiejska 11, 
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d) Dębie, Wiejska 18, 
e) Dębska Kuźnia, Niwecka 2-4, 
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. Zmiany w stanie mienia komunalnego 
 
W roku 2019 gmina Chrząstowice nabyła następujące mienie w drodze cywilno-prawnej (umów 

kupna): 
1) dz. nr 904/70 o pow. 0,1153 ha, k.m. 1, obręb Niwki – przeznaczona na cel publiczny – kwota 

5.300,00 zł, 
2) dz. nr 452/119 o pow. 0,0195 ha, k.m. 4, obręb Chrząstowice, 454/112 o pow. 0,0033 ha, k.m. 

4, obręb Chrząstowice – przeznaczona na drogę gminną – kwota 5.700,00 zł, 
3) dz. nr 943/212 o pow. 0,0005 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice, 403/213 o pow. 0,0087 ha – 

przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej – kwota 1.740,00 zł, 
4) dz. nr 919/145 o pow. 0,0008 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice – przeznaczona na poszerzenie 

drogi gminnej – kwota 160,00 zł, 
5) dz. nr 949/220 o pow. 0,0010 ha k.m.1 obręb Chrząstowice – przeznaczona na poszerzenie 

drogi gminnej – kwota 200,00 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 944/217 o pow. 0,0011 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice – przeznaczona na poszerzenie 

drogi gminnej – kwota 220,00 zł, 
8) dz. nr 941/216 o pow. 0,0023 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice – przeznaczona na poszerzenie 

drogi gminnej – kwota 460,00 zł, 
9) dz. nr 936/128, 938/202 o pow. 0,0007 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice – przeznaczona na 

poszerzenie drogi gminnej – kwota 140,00 zł, 
10) dz. nr 1284/14, 1285/14 o pow. 0,0261 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia – przeznaczona na 

poszerzenie drogi gminnej – kwota 7.830,00 zł, 
11) dz. nr 396/203 o pow. 0,0172 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice – przeznaczona na poszerzenie 

drogi gminnej – kwota 5.160,00 zł. 
 

W drodze cywilno-prawnej (umów darowizn) gmina nabyła następującą nieruchomość: 
1) dz. nr 204/34 o pow. 0,0515 ha, k.m. 5, obręb Chrząstowice – stanowiąca ulicę Lawendową – 

darowizna wartość 10.000,00 zł. 
 

W roku 2019 nastąpiła sprzedaż działek: 
1) dz. nr 361 i 362 o pow. 0,0680 ha, k.m. 2, obręb Niwki – w drodze bezprzetargowej na 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2019 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – nakręceni dobrą energią każdego dnia”        

41 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – kwota 1.020,84 zł, 
2) dz. nr 1842/285 o pow. 0,1185 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór – w trybie przetargowym – 

kwota 109.900,00 zł, 
3) dz. nr 1261/220 o pow. 0,0730 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia, 1361/219 k.m.4 obręb 

Chrząstowice – w trybie przetargowym – kwota 81.303,00 zł, 
4) dz. nr 1911/285 o pow. 0,0443 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór, 1924/285 o pow. 0,0590 ha, 

k.m.1 obręb Suchy Bór – w trybie przetargowym – kwota 125.900,00 zł, 
5) dz. nr 1912/285 o pow. 0,0443 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór, 1925/285 o pow. 0,0589 ha, 

k.m.1 obręb Suchy Bór – w trybie przetargowym – kwota 125.900,00 zł, 
6) dz. nr 323/166 o pow. 0,0563 k.m.7 obręb Chrząstowice - tryb bezprzetargowy - kwota 

2.258,00 zł. 
 
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: 

− 1955/307 o pow. 0,0141ha, k.m.1, obręb Suchy Bór, 

− 1953/307 o pow. 0,0072 ha, k.m.1, obręb Suchy Bór, 

− 1947/307 o pow. 0,0073 ha, k.m.1 obręb Suchy Bór, 

− 1941/307 o pow. 0,0056 ha, k.m.1 obręb Suchy Bór, 

− 1945/307 o pow. 0,0061 ha, k.m.1 obręb Suchy Bór, 

− 1943/307 o pow. 0,0054 ha, k.m.1 obręb Suchy Bór, 

− 1951/307 o pow. 0,0114 ha, k.m.1 obręb Suchy Bór, 

− 1377/65 o pow. 0,0109 ha, k.m.1 obręb Chrząstowice, 

− 1217/221 o pow. 0,0037 ha, k.m.1 obręb Chrząstowice, 

− 480/9 o pow. 0,0129 ha, k.m.1 obręb Dębska Kuźnia, 

− 1292/194 o pow. 0,0040 ha, k.m.1 obręb Dębska Kuźnia, 

− 477/3 o pow. 0,0014 ha, k.m.1 obręb Dębska Kuźnia, 

− 1221/216 o pow. 0,0022 ha, k.m.1 obręb Chrząstowice, 

− 1219/212 o pow. 0,0004 ha, k.m.1 obręb Chrząstowice, 

− 1215/221 o pow. 0,0071 ha, k.m.1 obręb Chrząstowice, 

− 1949/307 o pow. 0,0069 ha, k.m.1 obręb Suchy Bór, 

− 1223/217 o pow. 0,0026 ha, k.m.1 obręb Chrząstowice. 
 

Działki przejęte na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Opolskiego: 

− 172 o pow. 0,0280 ha, k.m.1 obręb Falmirowice, 

− 1197/97 o pow. 0,2503 ha, k.m.2 obręb Dębska Kuźnia, 

− 1199/97 o pow. 0,0374 ha, k.m.2 obręb Dębska Kuźnia, 

− 2005/276 o pow. 0,0994 ha, k.m.1 obręb Suchy Bór, 

− 2006/276 o pow. 0,2143 ha, k.m.1 obręb Suchy Bór, 

− 2008/276 o pow. 0,2551 ha, k.m.1 obręb Suchy Bór, 

− 2009/276 o pow. 0,1974 ha, k.m.1 obręb Suchy Bór, 

− 2010/276 o pow. 0,2840 ha, k.m.1 obręb Suchy Bór, 

− 809/208 o pow. 0,0434 ha, k.m.2 obręb Dąbrowice. 
 
 

3.3. Dochody z tytułu wykonywania praw własności 
 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 
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31 grudnia 2019 r. wyniosły 6.110,40 zł. 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wyniosły 214.952,48 zł. 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na koniec roku 2018 r. wyniosły 479.935,18 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 

 
Najważniejszym dokumentem programowym w gminie Chrząstowice jest Strategia Rozwoju 

Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024. Strategia ma charakter nadrzędny względem innych 
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.  

Działania związane z zarządzaniem, monitorowaniem, ewaluacją i ewentualną aktualizacją 
dokumentu zostały powierzone pracownikowi na stanowisku ds. planowania strategicznego i kontroli 
wewnętrznej. 

Wyznaczona wizja i misja Gminy Chrząstowice w roku 2024 r. otrzymała brzmienie:  
 

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. 

 
 

MISJA ROZWOJU: 
Gmina Chrząstowice nakręceni dobrą energią każdego dnia. 

 
Gmina funkcjonuje w zmiennym otoczeniu, dlatego 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 
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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.  

W 2019 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 jest jednym z elementów wpływających na rozwój oraz poprawę 

warunków pracy i życia mieszkańców. Konieczność opracowania planu odnowy miejscowości 
w sposób formalny wynika z wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w szczególności 
wytycznych Osi 3 PROW – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Program zakłada między innymi 
wspieranie działań mających wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez 
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Warunkiem uzyskania wsparcia 
ze środków unijnych jest właśnie stworzenie Planu Odnowy Miejscowości.  

Plan Odnowy Miejscowości jest zgodny z dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, 
regionalnym i krajowym. Ma on na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju 
miejscowości. Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze miejsce 
zajmuje aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców, dlatego też w przygotowaniu 
dokumentu od samego początku uczestniczą mieszkańcy danego sołectwa. Po przyjęciu przez 
zebranie wiejskie, plan odnowy miejscowości zostaje zatwierdzony przez radę gminy.  

Plan zawiera działania długofalowe. Określa kierunek rozwoju danego sołectwa oraz przedstawia 
metody i narzędzia jego wdrażania. Ponadto umożliwia planowe realizowanie działań 
ukierunkowanych na tworzenie jak najkorzystniejszych warunków rozwoju wsi i życia mieszkańców. 

W gminie Chrząstowice wszystkie 9 sołectw ma plan odnowy miejscowości. Minął czas 
obowiązywania tego dokumentu dla sołectwa Daniec. Sołtys miejscowości zapewnia jednak, że w  
roku 2020 ruszą prace nad opracowaniem dokumentu na kolejne lata. 

   
 

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 
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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); 

2) Uchwała nr XLI/310/2010 Rady Gminy 
Chrząstowice z dnia 27 października 2010 
r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIX/256/2010 

Plan aktualny 

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 

 
Planowane w poszczególnych dokumentach przedsięwzięcia mają przyczynić się do aktywizacji 
mieszkańców i podniesienia atrakcyjności danego sołectwa.  
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4.3. Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  
Chrząstowice  
 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy jest 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

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 2019 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.  

W 2019 roku dokonano oceny aktualności Studium. W wyniku analizy stwierdzono, że 
dokument jest częściowo nieaktualny i wymaga aktualizacji m.in. w zakresie: 

• doprowadzenia do zgodności z wymaganiami wynikającymi z aktualnie obowiązujących 
przepisów, 

• uzupełnienia informacji, że na obszarze gminy nie ma obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią, 

• uwzględnienia: złoży kruszywa naturalnego „Chrząstowice”, granic Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych, strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Zawada”. 

 

 

4.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

 
W 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęta była cała powierzchnia 

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

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); 
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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 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 Chrząstowice – plan zatwierdzony uchwałą nr VII.45.2019 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Chrząstowice (Dz. Urz. Woj. Op., poz. 2165); 

2) 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); 

3) sołectwo Falmirowice – plan zatwierdzony uchwałą nr VII.44.2019 Rady Gminy Chrząstowice 
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice (Dz. Urz. Woj. Op., poz. 2164 ). 

4) 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); 

5) 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); 

6) 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); 

7) 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 2019 r. przystąpiono do 

opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w: 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2019 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – nakręceni dobrą energią każdego dnia”        

48 

• Niwkach (zmiana szerokości ulicy Słonecznej, zmiana terenów rolnych na mieszkaniowe), 

• Dańcu (powiększenie terenu przetwórstwa spożywczego oraz zmiana terenów rolnych na 
zabudowę zagrodową). 
 

W 2019 r. nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji 
o warunkach zabudowy.  

 
W 2019 r. na podstawie obowiązującego planu wydano:  

• 39  postanowień zatwierdzających wstępne projekty podziału nieruchomości,  

• 48 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, 

• 197 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego,  

• 38 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

• 4 zaświadczenia zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.  
 

W 2019 r. powstało 38 nowych punktów adresowych. 
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W 2019 roku przeprowadzono ocenę aktualności miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. W wyniku analizy stwierdzono, że: 
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny jest nieaktualny w całości  

i wymaga pełnej aktualizacji w formie nowego planu; 
2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  wsi: 

• Daniec 

• Dąbrowice 

• Dębie 

• Dębska Kuźnia 

• Falmirowice 
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• Niwki 

• Suchy Bór 
są nieaktualne w znacznej części i powinny być zaktualizowane w formie nowych planów; 
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice jest nieaktualny 

w nieznacznej części i wymaga częściowej aktualizacji; 
4) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

• wsi Dębska Kuźnia (cz. północna), 

• dla części obszaru wsi Falmirowice, 
są aktualne. 

 

 
 
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% 
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Rysunek nr 4.5.1. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji gminy Chrząstowice 
 

 
 

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 
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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 

 
 

Tabela nr 4.5.6. Pozostałe projekty rewitalizacyjne 
 

Projekt I: 

Promocja dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, w tym przede 
wszystkim walka z „niską emisją” poprzez program wymiany urządzeń 
grzewczych, selektywna gospodarka odpadami, racjonalna gospodarka 

zasobami naturalnymi oraz ochrona bioróżnorodności 

Projekt II: 
Promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego celem 

zwiększenia świadomości mieszkańców w kwestii miejsca zamieszkania  

Projekt  III: 
Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych oraz wykluczonych 

społecznie 

 
Szczegółowe informacje na temat realizacji projektów rewitalizacyjnych w 2019 r. zostały 

przedstawione w punkcie 2.2, w tabeli 2.2.2 tego raportu. 

 

 
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 19 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; 
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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, 
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, 

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, 

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, 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2019 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – nakręceni dobrą energią każdego dnia”        

53 

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: 6 mieszkań (2 budynki);  

✓ zły: 2 mieszkania (1 budynek). 
 

Na rok 2019 zaplanowano: 

• kapitalny remont mieszkania w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 12, 

• adaptację pomieszczeń na poddaszu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębiu na lokal mieszkalny. 
Kapitalnego remontu oraz adaptacji pomieszczeń nie dokonano, z uwagi na przekazanie 

mieszkania w Dębskiej Kuźni na potrzeby wsi oraz czasowe odstąpienie od adaptacji poddasza 
budynku w Dębiu na lokal mieszkalny. 

 
Z ważniejszych prac remontowych wykonano w 2019 r. naprawę pokrycia dachowego 

w budynku w Dębskiej Kuźni przy ulicy Krasickiego 5, wymieniono okna w lokalu mieszkalnym nr 2 
przy ulicy Wiejskiej 4 w Dębiu, wymieniono piec centralnego ogrzewania w mieszkaniu w Lędzinach 
przy ul. Szkolnej 2, a także wymieniono drzwi wejściowe w lokalu mieszkalnym w Suchym Borze 
przy ul. Szkolnej 2.  

Koszty remontów i modernizacji lokali i budynków wraz z zakupem materiałów i wyposażenia 
wyniosły w 2019 r. 113.846,84 zł, natomiast koszty bieżące eksploatacji wyniosły 4.040,64 zł. 

 
Lokale mieszkalne są zbywane na rzecz dotychczasowych najemców, mających zawarte umowy 

najmu na czas nieokreślony. W 2019 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 2019 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. 
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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 19.  

 

 
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 2019.  

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 2019 planowano sprzedaż następujących nieruchomości w trybie przetargowym:  
 

Nr działki Obręb Powierzchnia Prognozowana cena 

1911/285 i 1924/285 Suchy Bór 0,1023 ha 100.000,00 zł 

1912/285 i 1925/285 Suchy Bór 0,1022 ha 100.000,00 zł 

 
Wymienione działki zostały sprzedane w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwoty 

w wysokości 125.900 zł każda. 
Ponadto w trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano działki: 
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- 1842/285 o pow. 0,1185ha,  k.m. 1, obręb Suchy Bór za 109.900,00 zł, 
- 1261/220 o pow. 0,0730 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia i nr 1361/219 o pow. 0,0249 ha, 

k.m. 4, obręb Chrząstowice za 81.303 zł. 
W Planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrząstowice na lata 2018–

2020 założono na 2019 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 2019 r. działki nr: 

− 361 i 362 o pow. 0,0680 ha, k.m. 2, obręb Niwki, za kwotę 1.020,84 zł, 

− 323/166 o pow. 0,0563 ha, k.m. 7, obręb Chrząstowice za kwotę 2.258,00 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 
ostateczna. W 2019 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 
31.12.2019 r. wyniosły 6.110,40 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 
wyniosły 214.952,48 zł. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, po 
odprowadzeniu podatku VAT, wyniosły 479.935,18 zł. 

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. Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 

 
Na terenie Gminy Chrząstowice posiadamy 112 zabytków nieruchomych wpisanych do Gminnej 

Ewidencji Zabytków, z czego 9 posiada Kartę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i korzysta 
z pełnej ochrony konserwatorskiej.  

Ponadto na terenie Gminy Chrząstowice znajduje się pięć zabytków ruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków ruchomych województwa opolskiego: 

1) wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Dębiu;  
2) rzeźba Św. Jana Nepomucena w kapliczce w Dębiu; 
3) wyposażenie kaplicy w Lędzinach; 
4) kapliczka Matki Boskiej – Suchy Bór; 
5) prospekt organowy wraz z instrumentem muzycznym w kościele p.w. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Chrząstowicach. 
 
Na obszarze gminy Chrząstowice zostało zewidencjonowanych 58 stanowisk archeologicznych, 

w tym 4 obiekty wpisane do rejestru zabytków. 
 

Na mocy uchwały nr VIII.56.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 został przyjęty Gminny 
Program Opieki nad Zabytkami na kolejne 4 lata. Celem programu jest określenie zasadniczych 
kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami w gminie. Przeanalizowane 
zostały dokumenty strategiczne dotyczące zarówno województwa opolskiego, jak i Gminy 
Chrząstowice w zakresie ochrony zabytków. Analiza zasobów kulturowych gminy pozwala 
wyznaczyć kierunki działań w obszarach zachowania dziedzictwa kulturowego. 

W 2019 r. nie finansowano zadań związanych z ochroną zabytków zlokalizowanych na terenie 
gminy Chrząstowice. 
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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 Chrząstowice.   

 
Działania ujęte w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i Kanalizacyjnych i zrealizowane w roku 2019: 
1) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  pomiędzy ul. Ozimska 3 H Lędziny i Jaśminową – 

etap 1; 
2) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  pomiędzy ul. Ozimska 3 H Lędziny i Jaśminową – 

etap 2 – wykonanie projektu pomiędzy ul. Poziomkową i Jaśminową; 
3) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Suchym Borze ul. Fiołkowa i dalej do 

Niezapominajek etap 1; 
4) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice z tranzytem przez miejscowość 

Dębie do miejscowości Dębska Kuźnia; 
5) wymiana 6 kpl węzłów hydrantowych na terenie Gminy; 
6) wymiana 4 kpl węzłów zasuw na sieciach wodociągowych;  
7) budowa na zlecenie Gminy Chrząstowice 3 kpl. przydomowych przepompowni ścieków 

z przyłączami kanalizacyjnymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej do 
budynków Gminnych tj. OSP Dębie; Caritas Dębie; Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębiu;  

8) budowa SUW Chrząstowice – wykonanie przyłącza energii elektrycznej do terenu nowej stacji 
wodociągowej; 

9) budowa SUW Chrząstowice – wykonanie studni Głębinowej nr 1;  
10) budowa SUW Chrząstowice – wykonanie ogrodzenia terenu SUW.  

 
Inne zadania w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej zrealizowane w roku 2019, nie 

ujęte WPI, a wynikające z bieżących potrzeb w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci i urządzeń 
wod-kan na terenie gminy Chrząstowice: 
1) budowa tranzytu wodociągowego Suchy-Bór Lędziny – finansowane z budżetu gminy – 

wykonanie rurociągu konieczne w celu stworzenia drugiego, pierścieniowego zasilania do 
miejscowości Lędziny, a tym samym polepszenia parametrów fizyko-chemicznych wody pitnej 
oraz ciśnienia u odbiorców w miejscowości Lędziny w rejonie ul. Ozimskiej, Szkolnej 
i Dworcowej – zadanie było następstwem wykonania tranzytu wodociągowego Chrząstowice-
Suchy Bór-Lędziny w ramach WPI; 

2) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Kubonia w Chrząstowicach – 
PROJEKT;  

3) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Kubonia w Chrząstowicach – 
finansowane z budżetu Gminy Chrząstowice; 

4) budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych odprowadzanych z Zakładu Produkcyjnego 
Rolnik w Dańcu – PROJEKT;  

5) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Lędzinach – PROJEKT;  
6) budowa Chlorowni SUW Daniec – Projekt i częściowa realizacja w 2019 (montaż stolarki 

drzwiowej i budowa ścianki działowej; 
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7) rozbudowa zestawu hydroforowego na SUW DK – montaż pompy nr 5 z zasilaniem 
i sterowaniem. 

 

 
4.10. Plan gospodarki niskoemisyjnej  

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chrząstowice przyjęto uchwałą nr VII.47.2019 

Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 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 2,81 % zużycia 
energii finalnej, tj. o 4173,46 MWh i zmniejszenie o 3,81 % wielkości emisji dwutlenku węgla, tj. 
o 1897,46 Mg CO2. Ponadto wyznaczono cel zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE do 
osiągnięcia w 2020 r. w stosunku do roku bazowego o 0,17% (255,31 MWh). 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: 
 

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) 
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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], 

 
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) 
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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 – 
inwestycja zakończona w 2019 r.  

 
Sektor Budynek użyteczności publicznej 
Jednostka  odpowiedzialna Gmina Chrząstowice 
Okres realizacji Lata 2017 - 2019 
Koszty realizacji 754 791,54 zł 
Szacowany efekt redukcji energii 
finalnej 

102,11 (MWh/rok) 

Szacowany efekt redukcji CO2 31,35 (MgCO2/rok) 
Udział OZE 0 MWh/rok 
Potencjalne źródła 
finansowania 

Budżet gminy, 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 – inwestycja zakończona w 2019 r.  

 
Sektor Drogi publiczne 
Jednostka  odpowiedzialna Gmina Chrząstowice 
Okres realizacji Planowany na lata 2017 – 2019  
Koszty realizacji 2 165 434,35 zł 
Szacowany efekt redukcji energii 
finalnej 

6,95 (MWh/rok) 

Szacowany efekt redukcji CO2 1,73 (MgCO2/rok) 
Udział OZE 0 MWh/rok 
Źródła 
finansowania 

Budżet Gminy,   
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 
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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]; 

 
 

 
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”. 

 Wyniki raportu dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, jakie zostały 
wykonane na terenie gminy Chrząstowice w roku 2019 oraz stopień realizacji zadań zaplanowanych 
w Programie ochrony środowiska, zostaną uwzględnione w „Raporcie z wykonania Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Chrząstowice na lata 2017 – 2020 za rok 2019 i 2020”, który 
zostanie opracowany w 2021 r. 

Gmina Chrząstowice udzieliła w 2019 r. mieszkańcom gminy dotacji na zmianę istniejącego 
sytemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne na łączną kwotę 36.000 zł. 

 
 

 
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 
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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 2019 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 2019 r. wpłynęło 6 Niebieskich Kart, a 10 rodzin objętych 
jest procedurą Niebieskiej Karty. Osoby pokrzywdzone kierowane były do psychologów 
i prawników. Nadal współpracowano ze Stowarzyszeniem Quisisana z siedzibą w Opolu w zakresie 
pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.  

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. Pracownicy 
socjalny przeprowadzają wywiady środowiskowe na zlecenie Ośrodków z terenu całego kraju celem 
udzielania pacjentom Monaru pomocy finanowej. 

Podejmowano również działania zapewniające bezpieczeństwo socjalne, poprzez udzielanie 
różnych form pomocy finansowej i rzeczowej, realizowano program rządowy zapobiegający 
problemom niedożywienia. 

 

 
4.13. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Chrząstowice na lata 2019 - 2021 
 

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 2019 r. przyjęto 65 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.  
Ponadto na mocy podpisanej w 2014 r. umowy o współpracę 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 2019 r. 57 wniosków. 

Uchwałą nr VII.43.2019 z dnia 29 maja 2019 r. Rady Gminy Chrząstowice przyjęła Gminny 
Program Wspierania Rodziny w Gminie Chrząstowice na lata 2019-2021. 
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Rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, 
asystentów rodzinnych, pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, 
kuratorów sądowych. Praca z rodziną winna być ukierunkowana na wspieranie i pomoc 
w przezwyciężaniu trudności, a w konsekwencji na usamodzielnienie poprzez wskazanie sposobów 
wyjścia z sytuacji kryzysowej.  

W pieczy zastępczej przebywa 3 dzieci w terenu gminy Chrząstowice, za których pobyt 
w rodzinach zastępczych opłacany jest w 50 % przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Chrząstowicach. 

 

 

  
4.14. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. przyjęto 
uchwałą nr V.24.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2020 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, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 83.437,06 zł, wydatkowano 
kwotę 67.370,65 zł. Głównym celem programu było ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych 
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych (motywowanie osób z problemem alkoholowym 
do podjęcia leczenia odwykowego), 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 do 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, organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym 
sportowych) oraz przestrzeganie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych (uchwała 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
w gminie oraz w sprawie ustalenia 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 
najczęściej wpływają z Policji lub Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, głównie wskutek 
przeprowadzanych interwencji domowych, wywołanych przez pijanego domownika.  

W 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczęła 8 postępowań 
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, monitorowała przebieg leczenia 7 osób z 
problemem alkoholowym. Do Sądu Rejonowego w Opolu wystosowano 3 wnioski o zobowiązanie 
do podjęcia leczenia odwykowego, natomiast 4 osoby skierowano na badania biegłych w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu. 

W dniu 9 marca 2020 r. Wójt sporządził sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019. Rada Gminy Chrząstowice 
przyjęła je bez uwag na sesji w dniu 15 kwietnia 2020 r. Dokument opublikowany został w BIP pod 
adresem https://chrzastowice.bip.net.pl/?a=11323. 
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4.15. Program przeciwdziałania narkomanii  
 

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. Ostatnia 
diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych przeprowadzona została w 2018 r. (kolejna zaplanowana 
została na II kwartał 2020 r.) – badaniem objęło wówczas 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 smartfonów. 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 siedzibie urzędu lub pod numerem telefonu 691855583. 

W dniu 9 marca 2020 r. Wójt sporządził sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020. Rada Gminy Chrząstowice przyjęła je bez 
uwag na sesji w dniu 15 kwietnia 2020 r. Dokument opublikowany został w BIP pod adresem 
https://chrzastowice.bip.net.pl/?a=11323.  

 

  
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 2019 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.  

Na wykonywanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań 
publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dotacje w 2019 r. 
otrzymały następujące stowarzyszenia: 
1) 1. FC Chronstau-Chrząstowice na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach piłki nożnej” – 46.000,00 

zł (zadanie polegało na organizacji 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” – 16.000,00 zł (w ramach zadania prowadzono treningi piłki nożnej oraz brano 
udział w rozgrywkach piłkarskich zgodnie z terminarzem Opolskiego Związku Piłki Nożnej); 
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3) Opolski Klub Karate Kyokushin na zadanie „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
karate kyokushin na terenie gminy Chrząstowice oraz organizacja Turnieju Mini Challenger” – 
6.000,00 zł (w ramach zadania odbywały się treningi karate kyokushin, turniej karate oraz 
spotkania integracyjne dla dzieci z rodzicami); 

4) Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” na  zadanie „Badminton to jest to. 2 edycja” - 
11.000,00 zł. (w ramach projektu w hali sportowej w Chrząstowicach zorganizowano zajęcia 
badmintona dla dzieci i dorosłych);  

5) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie „Gram w piłkę 
nożną i szlifuję język niemiecki” – 12.000,00 zł (zadanie polegało na organizacji treningów piłki 
nożnej dla dzieci, podczas których dzieci rozwijały zarówno umiejętności piłkarskie, jak i 
językowe, ponieważ trenerzy prowadzili zajęcia w języku niemieckim); 

6) Stowarzyszenie Kalejdoskop na zadanie „Warsztaty taneczne „Akrobatyczny zawrót głowy” – 
5.000,00 zł (w ramach zadania przeprowadzono zajęcia akrobatyczne dla 40 dzieci z terenu 
gminy Chrząstowice);  

7) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór na zadanie „Gmina Chrząstowice wspiera 
Nordic Walking – IV edycja Marszu” – 4.000,00 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. Impreza towarzyszyła światowej edycji 
festiwalu „Nordic Walking World Cup”. Jej pomysłodawcą jest Marko Kantaneva, który gościł 
w Suchym Borze już po raz drugi.  
W konkursie ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej dotację w wysokości 110.000,00 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. W ramach zadania mieszkańcom gminy Chrząstowice zapewniono dostęp do 
zabiegów rehabilitacyjnych i usług medycznych świadczonych w domu.  

50.000,00 zł dotacji otrzymało Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach na 
wsparcie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 
W ramach przyznanej dotacji dzieci z terenu gminy Chrząstowice w wieku 1,5-6 lat miały zapewnioną 
opiekę oraz inne zajęcia, takie jak na przykład nauka języków obcych czy ćwiczenia z logopedą.  

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim otrzymało 18.000,00 zł 
dotacji na wsparcie realizacji zadania pn. „Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości niemieckiej 
w gminie Chrząstowice”. Zadanie polegało na organizacji wydarzeń kulturalnych oraz wycieczek 
krajoznawczych (pieszych, rowerowych i autokarowych), propagujących kulturę niemiecką. Zadanie 
było adresowane do wszystkich mieszkańców gminy Chrząstowice, wszystkie wydarzenia były 
otwarte dla publiczności.  

Na wykonywanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań 
publicznych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
dotacje w 2019 r. otrzymały dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kalejdoskop na zadanie pn. 
„Warsztaty taneczne „Tańczę z pasją” –  15.000,00 zł oraz Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” 
na zadanie pn. „Misz-masz – kulturalnie i twórczo spędzamy czas” – 10.000,00 zł. Pierwsze zadanie 
polegało na przeprowadzeniu zajęć tanecznych, dodatkowo zorganizowano wyjazdy na turnieje 
taneczne oraz spotkania integracyjne. W ramach drugiego zadania odbyły się warsztaty krawieckie, 
zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2-4 lat oraz koncert pasyjny. Oba zadania cieszyły się 
dużym zainteresowaniem i wzbogaciły ofertę zajęć oraz wydarzeń kulturalnych w gminie 
Chrząstowice. 

Dotację na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe 
i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
otrzymały następujące Stowarzyszenia: Stowarzyszenie MONAR – 4.000,00 zł na zadanie 
„Spotkajmy się w Zbicku”; 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 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2019 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – nakręceni dobrą energią każdego dnia”        

65 

zamieszkałej na terenie gminy Chrząstowice” – 4.000,00 zł; a także Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Suchy Bór na zadanie pn. „Silni jak las – kompleksowy program profilaktyki 
antyalkoholowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – 10.000,00 zł. Realizowane zadania, poza 
zapewnieniem dzieciom i młodzieży, ale także dorosłym, ciekawych form spędzania wolnego czasu, 
zapewniały szereg działań profilaktycznych z zakresu ochrony przed różnego rodzaju zagrożeniami: 
uzależnieniami od używek, mediów, toksycznych relacji, chorób cywilizacyjnych.   

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 2019 r. 328.000,00 zł (w 2018 r. było to 276.000,00 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 2019 r. przebiegały bez zarzutu. Zaproponowane zadania cieszyły się 
dużym zainteresowaniem odbiorców. Docenić należy także działalność wolontariuszy a także wkład 
rzeczowy oraz finansowy, który zapewniły poszczególne organizacje. W dwóch przypadkach 
konieczny był zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji. Łączna kwota zwróconych dotacji to 484,21 zł, 
co stanowi 0,15% ogólnej kwoty przyznanych dotacji.  Łączna kwota dotacji przyznanych 
w otwartych konkursach ofert została wykorzystana w 99,85%. 

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 2019 r. 
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5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

 

 
5.1. Szczegółowy wykaz uchwał 

 
Tabela. 5.1.1. Szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2019 r.  

przez Radę Gminy Chrząstowice 
 

Lp. Numer 
uchwały 

Data 
podjęcia 

Tytuł 

1.  Nr IV.19.2019 09.01.2019 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Chrząstowice 
środków finansowych do realizacji projektu pn. „Radość 
z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-polskim”. 

2.  Nr IV.20.2019 09.01.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Chrząstowice na 2019 rok 

3.  Nr IV.21.2019 09.01.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 

4.  Nr V.22.2019 20.02.2019 w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

5.  Nr V.23.2019 20.02.2019 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Chrząstowicach 

6.  Nr V.24.2019 20.02.2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

7.  Nr V.25.2019 20.02.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy Św. Huberta 
w Chrząstowicach 

8.  Nr V.26.2019 20.02.2019 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa 

9.  Nr V.27.2019 20.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zawarcia 
umowy w trybie przetargowym na najem lokalu użytkowego 
w Falmirowicach ul. Wiejska 37 

10.  Nr V.28.2019 20.02.2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Chrząstowice na rok 2019 

11.  Nr V.29.2019 20.02.2019 o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, 
leśnego i od nieruchomości 

12.  Nr V.30.2019 20.02.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Chrząstowice na 2019 rok 

13.  Nr VI.31.2019 27.03.2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Chrząstowice 

14.  Nr VI.32.2019 27.03.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy Poziomkowa w Lędzinach 

15.  Nr VI.33.2019 27.03.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy Stokrotek w Chrząstowicach 

16.  Nr VI.34.2019 27.03.2019 o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2019 rok 

17.  Nr VI.35.2019 27.03.2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Chrząstowice 
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18.  Nr VI.36.2019 27.03.2019 w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego 
na terenie gminy Chrząstowice 

19.  Nr VI.37.2019 27.03.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych 
placówek przedszkolnych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze 

20.  Nr VI.38.2019 27.03.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Chrząstowice 

21.  Nr VI.39.2019 27.03.2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019 

22.  Nr VI.40.2019 27.03.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Chrząstowice na 2019 rok 

23.  Nr VI.41.2019 27.03.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 

24.  Nr VII.42.2019 29.05.2019 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Chrząstowice 

25.  Nr VII.43.2019 29.05.2019 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Chrząstowice na lata 2019-2021 

26.  Nr VII.44.2019 29.05.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi 
Falmirowice 

27.  Nr VII.45.2019 29.05.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Chrząstowice 

28.  Nr VII.46.2019 29.05.2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej 
ds. komunalizacji mienia gminnego 

29.  Nr VII.47.2019 29.05.2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Chrząstowice 

30.  Nr VII.48.2019 29.05.2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice 
na realizację zadań służących ochronie powietrza 

31.  Nr VII.49.2019 29.05.2019 o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chrząstowice 

32.  Nr VII.50.2019 29.05.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola 

33.  Nr VII.51.2019 29.05.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Chrząstowice na 2019 rok 

34.  Nr VII.52.2019 29.05.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 

35.  Nr VIII.53.2019 26.06.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chrząstowice wotum 
zaufania 

36.  Nr VIII.54.2019 26.06.2019 w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za rok 2018 

37.  Nr VIII.55.2019 26.06.2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Chrząstowice 
z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 

38.  Nr VIII.56.2019 26.06.2019 w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na 
lata 2019-2022 

39.  Nr VIII.57.2019 26.06.2019 o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania 
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dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub 
dziecięcy na obszarze Gminy Chrząstowice 

40.  Nr VIII.58.2019 26.06.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Niwki-2 

41.  Nr VIII.59.2019 26.06.2019 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

42.  Nr VIII.60.2019 26.06.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Chrząstowice na 2019 rok 

43.  Nr IX.61.2019 11.09.2019 w sprawie niewyrażenia zgody na ustanowienie 
ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przejścia 
i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Chrząstowice 

44.  Nr IX.62.2019 11.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice 

45.  Nr IX.63.2019 11.09.2019 w sprawie regulaminów korzystania z obiektów sportowych 
i placów rekreacyjnych na terenie gminy Chrząstowice 

46.  Nr IX.64.2019 11.09.2019 w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności 
publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie 

47.  Nr IX.65.2019 11.09.2019 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 
Chrząstowice” 

48.  Nr IX.66.2019 11.09.2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet za 
pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów 
podróży dla sołtysów Gminy Chrząstowice 

49.  Nr IX.67.2019 11.09.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Chrząstowice na 2019 rok 

50.  Nr IX.68.2019 11.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Gminę 
Chrząstowice z operatorami o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego 

51.  Nr X.69.2019 23.10.2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 

52.  Nr X.70.2019 23.10.2019 w sprawie rocznych stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2020 

53.  Nr X.71.2019 23.10.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy Ks. Kubonia 
w Chrząstowicach 

54.  Nr X.72.2019 23.10.2019 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice 
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących na obszarze gminy Chrząstowice 

55.  Nr X.73.2019 23.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego 
prawa rzeczowego - służebności przechodu i przejazdu oraz 
przesyłu na nieruchomości nr 563/71 k.m. 2 obręb 
Chrząstowice 

56.  Nr X.74.2019 23.10.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Tarnów Opolski 

57.  Nr X.75.2019 23.10.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Chrząstowice na 2019 rok 

58.  Nr XI.76.2019 06.11.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Chrząstowice na 2019 rok 

59.  Nr XI.77.2019 06.11.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 
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60.  Nr XII.78.2019 27.11.2019 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr 
XXXIV/238/2006 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 
marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny 

61.  Nr XII.79.2019 27.11.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Daniec 

62.  Nr XII.80.2019 27.11.2019 w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

63.  Nr XII.81.2019 27.11.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego 
schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub 
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi 

64.  Nr XII.82.2019 27.11.2019 w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 
rok 

65.  Nr XII.83.2019 27.11.2019 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych pomnika przyrody 

66.  Nr XII.84.2019 27.11.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty 

67.  Nr XII.85.2019 27.11.2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku 

68.  Nr XII.86.2019 27.11.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Chrząstowice na 2019 rok 

69.  Nr XIII.87.2019 18.12.2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020 

70.  Nr XIII.88.2019 18.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Chrząstowice w roku szkolnym 2019/2020 

71.  Nr XIII.89.2019 18.12.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji 

72.  Nr XIII.90.2019 18.12.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Chrząstowice na 2019 rok 

73.  Nr XIII.91.2019 18.12.2019 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej 
Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór 

74.  Nr XIII.92.2019 18.12.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 
2020 rok 

75.  Nr XIII.93.2019 18.12.2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
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5.2. Omówienie realizacji uchwał 
 

W 2019 r. Rada Gminy Chrząstowice obradowała ogółem na 10 sesjach, w tym na 9 sesjach 
zwyczajnych i 1 nadzwyczajnej. Podczas obrad Rada podjęła ogółem 75 uchwał. 

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.  

Żadna z podjętych uchwał nie została unieważniona w całości przez organ nadzoru.  
W 2 przypadkach Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność 

części zapisów uchwał tj.: 
1) w przypadku uchwały nr VII.44.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
wsi Falmirowice, Wojewoda Opolski stwierdził nieważność § 15 uchwały, który brzmiał: 
„§ 15. Nowe odcinki sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach 
rozgraniczających dróg jako sieci podziemne.”; 

2) w przypadku uchwały nr IX.63.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. 
w sprawie regulaminów korzystania z obiektów sportowych i placów rekreacyjnych na terenie 
gminy Chrząstowice Wojewoda Opolski stwierdził nieważność: § 3 ust. 3 załącznika nr 1, § 5 
ust. 2 załącznika nr 2, § 5 ust. 2 załącznika nr 3, § 5 ust. 2 załącznika nr 4, § 3 ust. 4 załącznika 
nr 5. Unieważnione zapisy regulowały kwestie nieponoszenia przez gminę lub administratora 
obiektu odpowiedzialności za powstałe wypadki i pozostawione rzeczy w trakcie korzystania z 
obiektów sportowych i placów rekreacyjnych. 

 
Największa liczba podjętych w 2019 r. uchwał dotyczyła sfery ogólnobudżetowej, w tym m.in.: 

zmian budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 r., zmian wieloletniej prognozy finansowej, zasad 
i wysokości udzielonych dotacji, pomocy finansowej dla miasta Opola (w wysokości 5.000 zł na 
remont Katedry Opolskiej) i gminy Tarnów Opolski (w wysokości 10.000 zł na doposażenie boiska 
sportowego w Raszowej), zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018, udzielenia Wójtowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018, uchwalenia budżetu gminy 
Chrząstowice na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na kolejne lata.  

W zakresie podatków i opłat lokalnych podjęto w 2019 roku uchwały w sprawie:  

− stawek podatku od nieruchomości, 

− rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020,  

− metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty, 

− ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku, 

− zmiany opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Chrząstowice, 

− zmiany inkasenta podatków rolnego, leśnego i d nieruchomości (dot. miejscowości Dębie). 
Realizacja budżetu za rok 2019 została szczegółowo opisana w sprawozdaniu Wójta Gminy 

Chrząstowice z dnia 25 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2019 rok. 
 
Uchwałą nr IX.66.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. dokonano zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów 
podróży dla sołtysów Gminy Chrząstowice. Zakres zmian dotyczył usunięcia zapisu regulującego 
obniżanie miesięcznej diety sołtysa za jego nieobecność na sesji.  
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W zakresie nagród i wyróżnień w roku 2019, Rada Gminy 

Chrząstowice podjęła jedną uchwałę w sprawie nadania tytułu 
„Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice”. Do grona osób 
wyróżnionych tym tytułem dołączył w dniu 11 września 2019 r. 
były mieszkaniec Chrząstowic Heinrich Tawrowski. Na sesji 
w dniu 22 stycznia 2020 r. nowy Honorowy Obywatel Gminy 
odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice akt 
nadania tytułu oraz medal. 

 
W 2019 r. podjęto 4 uchwały z zakresu nadawania nazw 

ulic i placów, dotyczyły one nadania nazw następującym ulicom: 
Św. Huberta w Chrząstowicach, Poziomkowej w Lędzinach, 
Stokrotek w Chrząstowicach i Ks. Kubonia w Chrząstowicach. 
Nadawanie nowych nazw ulic i placów, a także ich ewentualne 
zmiany, wynikają z bieżących potrzeb i takie zostały w 2019 
w pełni zaspokojone.  

 
W skorowidzu podjętych uchwał, pod hasłem „gospodarka 

nieruchomościami i mieniem komunalnym” znajdziemy w 2019 
r. 7 uchwał, które dotyczyły: 
1) komunalizacji mienia Skarbu Państwa - do Wojewody Opolskiego wystąpiono z wnioskiem 

o wydanie decyzji komunalizacyjnej dla nieruchomości, które służyć będą celowi publicznemu: 

− 172 k.m. 1 obręb Falmirowice - droga gminna, ul. Wiejska i plac przydrożny; 

− 1197/97 k.m. 2 obręb Dębska Kuźnia - droga gminna, ul. Os. Podlesie; 

− 1199/97 k.m. 2 obręb Dębska Kuźnia - dojście do peronu PKP; 

− 2005/276 k.m. 1 obręb Suchy Bór - droga gminna, ul. Szkolna; 

− 2006/276 k.m. 1 obręb Suchy Bór - droga gminna, ul. Dębska; 

− 2008/276 k.m. 1 obręb Suchy Bór - droga gminna, ul. Polna; 

− 2009/276 k.m. 1 obręb Suchy Bór - droga gminna, ul. Grudzicka; 

− 2010/276 k.m. 1 obręb Suchy Bór - droga gminna, ul. Leśna i Krótka; 

− 809/208 k.m. 2 obręb Dąbrowice - teren pod placem z kapliczką i krzyżem oraz dojazd do 
ul. Wiejskiej. 

2) w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego – 
Komisja przeprowadziła czynności związane z komunalizacją mienia na rzecz Gminy 
Chrząstowice, w wyniku jej działań do Wojewody Opolskiego wystąpiono z wnioskiem 
o skomunalizowanie działki nr 472/216 k.m. 2 obręb Dębska Kuźnia stanowiącej ul. Torową; 

3) w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za 
ich korzystanie – określone w uchwale jasne i przejrzyste zasady korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej przesłano zainteresowanym organizacjom, a także upubliczniono na 
stronach internetowych gminy; 

4) w sprawie regulaminów korzystania z obiektów sportowych i placów rekreacyjnych na terenie 
gminy Chrząstowice – ze względu na ogólnodostępny charakter obiektów, mając na względzie 
poprawę bezpieczeństwa użytkowników, sprecyzowano warunki korzystania z nich. Regulaminy 
umożliwiają również administratorom, gospodarzom obiektów, służbom porządkowym 
i organizatorom imprez egzekwowanie poprawnego zachowania w miejscach użyteczności 
publicznej; 

5) w sprawie niewyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności 
przejścia i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chrząstowice (dot. działki 
nr 579/208 k.m. 2 o pow. 0,0322 ha położonej w miejscowości Dąbrowice); 
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6) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności 
przechodu i przejazdu oraz przesyłu na nieruchomości nr 563/71 k.m. 2 obręb Chrząstowice 
(dot. część placu przed dworcem PKP w Chrząstowicach ) 

7) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zawarcia umowy w trybie przetargowym na najem 
lokalu użytkowego w Falmirowicach przy ul. Wiejskiej 37. Mając na względzie kontynuację 
prowadzenia działalności biurowo – magazynowej, lokal o pow. 87,17 m2 został wynajęty 
miejscowej firmie na dalszy okres 5 lat. 

W grupie uchwał dotyczących ochrony środowiska i ekologii znalazły się w 2019 r. dwie 
uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła zmiany zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 
Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie powietrza. W uchwale uproszczono 
procedurę uzyskania dofinansowania do zmiany istniejącego systemu grzewczego, odstąpiono od 
konieczności przedkładania załączników tj. kalkulacji kosztów realizowanego zadania, określającej 
przewidywane koszty wykonania inwestycji oraz dokumentacji zdjęciowej istniejącego kotła c.o. lub 
pieca węglowego przewidzianego do wymiany. 

Druga uchwała dotyczyła przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Chrząstowice. O realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2019 r. piszemy w dziale 4.10. 

Z zakresu ochrony środowiska, parków i rezerwatów podjęto uchwałę w sprawie uzgodnienia 
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody, w ramach której  przeprowadzono   
zabiegi  pielęgnacyjne   alei   dębów szypułkowych  przy  ul.  Parkowej  w Dębiu,  uznanego  za  
pomnik  przyrody  uchwałą  nr  XXIX/201/2005  Rady Gminy  Chrząstowice  z dnia  30 sierpnia  
2005 r.  w sprawie  ustanowienia  pomnika  przyrody. Wykonano cięcia sanitarno-pielęgnacyjne 
polegające na usunięciu gałęzi martwych, zamierających i nadłamanych. Prace dotyczyły drzew 
oznaczonych nr 26 - 32. Miejsca po odciętych gałęziach zostały wyrównane i zaimpregnowane. 

Pod hasłem „pomoc społeczna” w skorowidzu uchwał Rady Gminy Chrząstowice figurują 
w 2019 r. cztery uchwały, których tematyka dotyczyła: 

− oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chrząstowice za rok 2018,  

− ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023,  

− w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych, 

− w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia 
w postaci tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

W roku 2019 do Rady Gminy Chrząstowice wpłynęła jedna petycja. Dotyczyła ona zmiany 
przepisów prawa. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji, w której uznała 
petycję za bezprzedmiotową w części dotyczącej postulatu o zmianę przepisów prawa miejscowego, 
obejmującego ustalenie nieodpłatnych miejsc publicznych służących jako parkingi przed wszystkimi 
kościołami, cmentarzami oraz szpitalami, a także postulatu, aby we wszystkich szpitalach ceny 
sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących 
w zwykłych sklepach. Na terenie Gminy Chrząstowice nie wprowadzono dotychczas opłat za 
parkingi przy kościołach, cmentarzach i szpitalach, a ponadto na terenie Gminy Chrząstowice nie 
występują szpitale. W drugiej części petycji Rada Gminy uznała się za niewłaściwą do jej 
rozpatrzenia, ponieważ postulat dotyczył wprowadzenia zmian legislacyjnych w obowiązującym 
prawie, przy czym Rada Gminy Chrząstowice nie posiada inicjatywy ustawodawczej. 

W zakresie współdziałania z samorządami i innymi instytucjami podjęto uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Gminę Chrząstowice z operatorami o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Uchwała dotyczyła spełnienia obowiązku 
wynikającego z zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Opolskim a Wójtem Gminy Chrząstowice 
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w sprawie dopłaty w 2019 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej, tj. zobowiązania Gminy do zawarcia umów z operatorami o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą 
Opolskim, Gmina Chrząstowice otrzymała dopłatę w wysokości 17.585,40 zł, na okres od września 
do grudnia 2019 r., do nowych linii autobusowych na trasach: 

1) Niwki – Opole – Dębska Kuźnia – Chrząstowice – Suchy Bór – Lędziny – Opole 
i z powrotem, 

2) Daniec – Dębie – Dąbrowice – Falmirowice – Opole.  

Z zakresu regulaminów świadczenia usług, w dniu 27 marca 2019 r. Rada Gminy Chrząstowice 
podjęła 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. Uchwałę 
podjęto w celu ujednolicenia oraz uporządkowania rynku wodnościekowego, po uzyskaniu opinii 
organu regulacyjnego, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

W ramach grupy „programy i strategie” podjęte zostały w 2019 r. następujące uchwały: 

1) nr V.24.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz uchwała nr VI.34.2019 z dnia 27 
marca 2019 r. o zmianie uchwały V.24.2019 – o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok piszemy w rozdziale 4.14; 

2) nr V.28.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 
2019 – w ramach realizacji programu, w 2019 r. wyłapano 2 bezdomne psy i 2 koty 
wysterylizowano 1 kota, udzielono pomocy weterynaryjnej 43 zwierzętom poszkodowanym w 
wyniku wypadków drogowych, interwencyjnie usunięto i zutylizowano 16 martwych zwierząt. 
Koszt realizacji wymienionych zadań wyniósł 42.712,32 zł; 

3) nr VII.43.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 
Gminie Chrząstowice na lata 2019-2021 – o realizacji Programu szerzej w rozdziale 4.13; 

4) nr VIII.56.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami na lata 2019-2022 – o realizacji opieki nad zabytkami piszemy w rozdziale 4.8; 

5) nr XII.82.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2020 rok – o realizacji Programu za rok 2019 piszemy w rozdziale 4.16. 
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6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

 

 

6.1. Porozumienia 
 

W roku 2019 gmina Chrząstowice zawarła następujące porozumienia: 
 

Lp. 
 

Data 
 
Podmiot z którym Gmina 

zawarła porozumienie 
 

 
Przedmiot porozumienia 

 
Okres realizacji 

1 23 I 2019 Publiczne Przedszkole 
w Chrząstowicach 
z Oddziałem Zam. 
w Suchym Borze 

Zasady partycypacji w kosztach zakupu 
opału do ogrzewania obiektu 
położonego w Chrząstowicach przy 
ulicy Ozimskiej 3a 

Czas nieokreślony 

2 19 II 2019 Stowarzyszenie MONAR 
Ośrodek Leczenia, Terapii 
i Rehabilitacji i Uzależnień 
w Zbicku ul. Leśna 2 

Odbycie stażu zawodowego przez 
uczestnika projektu „Ku Przyszłości” 
realizowanego w ramach RPO 
Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 

01 III 2019 r. 
31 VII 2019 r. 

3 05 III 2019 Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
Oddział w Opolu 

Przekazanie gminie w utrzymanie 
oświetlenia zlokalizowanego w pasie 
drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 
110+834 do km 111+133 

Czas nieokreślony 

4 06 VI 2019 Publiczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałem 
Przedszkolnym w Dębiu 

Współpraca przy realizacji zadania 
w ramach organizacji wakacyjnych zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży pt. „Wakacje z pomysłem”. 

24 VI 2019 
28 VI 2019 

5 06 VI 2019 Publiczna Szkoła 
Podstawowa z Punktem 
Przedszkolnym w Dańcu 

Współpraca przy realizacji zadania 
w ramach organizacji wakacyjnych zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży pt. „Każde dziecko o tym 
wie – złym nawykom mówisz nie” 

01 VII 2019 
05 VII 2019 

 
08 VII 2019 
12 VII 2019 

6 06 VI 2019 Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
w Chrząstowicach  

Współpraca przy realizacji zadania 
w ramach organizacji wakacyjnych zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży pt. „Wakacje ze szkołą 
2019” 

21 VI 2019 
26 VI 2019 

7 06 VI 2019 Zespół Szkolno-
Przedszkolny Nr 3 
w Dębskiej Kuźni 

Współpraca przy realizacji zadania 
w ramach organizacji wakacyjnych zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży „Wakacje w okolicy – 
wesoło, pomysłowo, zdrowo 
i bezpiecznie.” 

24 VI 2019 
28 VI 2019 

 
01 VII 2019 
05 VII 2019 

 

8 06 VI 2019 Publiczna Szkoła 
Podstawowa z Punktem  
Przedszkolnym w Dańcu 

Współpraca przy realizacji zadania 
w ramach organizacji wakacyjnych zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży pt. „ Każde dziecko o tym 
wie – złym nawykom mówię nie”. 

01 VII 2019 
05 VII 2019 

 
08 VII 2019 
12 VII 2019 

9 06 VI 2019 Publiczna Szkoła Współpraca przy realizacji zadania 21  VI 2019 
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Podstawowa 
w Chrząstowicach 

w ramach organizacji wakacyjnych zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży pt. „Wakacje ze szkołą 
2019”. 

26  VI 2019 

10 06 VI 2019 Publiczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałem 
Przedszkolnym w Dębiu 

Współpraca przy realizacji zadania 
w ramach organizacji wakacyjnych zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży „Wakacje z pomysłem”. 

24 VI 2019 
28 VI 2019 

11 06 VI 2019 Zespół Szkolno-
Przedszkolny Nr 3 
w Dębskiej Kuźni 

Współpraca przy realizacji zadania 
w ramach organizacji wakacyjnych zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży „Wakacje w okolicy – 
wesoło, pomysłowo, zdrowo 
i bezpiecznie”. 

24 VI 2019 
28 VI 2019 

 
01 VII 2019 
05 VII 2019 

 

13 24 VII 2019 Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 
w Opolu 

Przygotowanie, przyjęcie i wdrażanie 
Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej w Gminie Chrząstowice 

Czas nieokreślony 

14 12 IX 2019 Powiat Opolski Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej 

Rok 2020 

15 23 IX 2019 Miasto Opole Finansowania opieki zapewniającej 
dzieciom zamieszkałym na terenie 
Gminy Chrząstowice w żłobkach 
funkcjonujących na terenie miasta 
Opola 

01 IX 2019 
31 XII 2019 

16 8 X 2019 Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania                            
„Kraina Dinozaurów” 

Bezpłatne umieszczenie na działce 
położonej w Dańcu ul. Dąbrowicka  
tabliczki z nazwą obiektu i  kodem QR. 

08 X 2019 
31 XII 2026 

17 7 XI 2019 Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” Sp. 
z o.o. z siedzibą 
w Wałbrzychu 

Ustalenie zasad współpracy w zakresie 
wspierania nowych inwestycji na terenie 
Gminy 

Czas nieokreślony 

18 17 XII 2019 Komenda Miejska Policji 
w Opolu 

współpraca i wymiana informacji  
w zakresie realizacji zadań określonych 
w programie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 

Czas nieokreślony 

 

 
6.2. Stowarzyszenia JST 

 
Gmina Chrząstowice współpracuje 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) od października 2013 r. wraz z 20 gminami w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska, 

w ramach którego określono następujące dziedziny współpracy członków: planowanie 
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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 
 

Od 1997 r. Gmina Chrząstowice współpracuje z niemiecką gminą Glashütte (dawniej 
Reinhardtsgrimma) w Saksonii. Wzajemna współpraca polega na udziale przedstawicieli obu gmin 
w przeróżnych wydarzeniach kulturalnych czy sportowych.  

W 2019 r. drużynę sportową TSV Reinhardtsgrimma wraz z trenerami zaproszono do udziału 
w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim organizowanym w Chrząstowicach przez drużyny Miro 
Deutsche Fussballschule wraz z gminą Chrząstowice, jednak wizyta nie doszła do skutku z powodu 
wypadku trenera. Drużyny sportowe są ze sobą w stałym kontakcie, trenerzy wymieniają się 
doświadczeniami i dzielą wskazówkami dotyczącymi współpracy z młodymi piłkarzami.  

Od końca 2015 r. trwa również współpraca Gminy Chrząstowice z czeską gminą Zátor. 
Współpraca gmin jest bardzo owocna, w 2019 r., wspólnie z Czechami, gmina Chrząstowice 
realizowała projekt pn. ”Radość z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-polskim”. Zadanie 
współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Przekraczamy granice”. 

W ramach projektu powstało boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej 
z punktem przedszkolnym w Dańcu. Dodatkowo odbywała się wymiana międzyszkolna dzieci 
z gminy Chrząstowice i Zátor. Uczniowie z Dańca brali udział w kursie narciarskim organizowanym 
w Czechach oraz w obchodach 10-lecia zatorskiego klubu sportowego. Projekt realizowany będzie 
do 2021 r.  
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7. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA 

 

 
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 2019 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 2019 piszemy w rozdziale 8.2. 
 
W przyszłości planuje się budowę obwodnicy Lędzin i Dębskiej Kuźni. Zgodnie  

z załącznikiem nr 1 Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu do projektu Programu 
Budowy Obwodnic na lata 2020 -2030, umieszczonego na stronie Ministerstwa Infrastruktury, budowa 
obwodnicy Lędzin na odcinku o długości ok. 3 km została zaplanowana do realizacji w latach 2027 – 
2030. Obwodnica Dębskiej Kuźni, wstępnie obejmująca odcinek długości 3,6 km, została natomiast 
ujęta w załączniku nr 2 do  powyższego projektu, tj. Lista zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji 
w ramach programu, bez wskazania przybliżonego okresu realizacji.  
 

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 794 opraw 
oświetlenia ulic stanowiących własność gminy oraz 81 opraw przy drodze krajowej nr 46 i 38 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 2019 r. zakończono realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Dąbrowice”. W ramach zadania została skanalizowana cała miejscowość Dąbrowice oraz został 
poprowadzony tranzyt kanalizacji sanitarnej tłocznej z Dąbrowic przez Dębie do Dębskiej Kuźni. 
Łącznie wybudowano 6,19 km sieci kanalizacyjnej oraz stację pomiaru ilości ścieków w Dębiu.  

 
W latach 2014-2015 rozpoczęto gazyfikację Gminy Chrząstowice poprzez wykonanie sieci 

średniego ciśnienia →DN90 mm PE na odcinku Dąbrowice – Dębie – Dębska Kuźnia. Przed 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. 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2019 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – nakręceni dobrą energią każdego dnia”        

79 

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 roku 2019 
rozpoczęto budowę gazociągu do miejscowości Suchy Bór a w kolejnych latach planuje się jej 
rozbudowę o miejscowości Daniec, Lędziny oraz Chrząstowice. Inwestorem gazyfikacji na terenie 
gminy Chrząstowice jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Zakład Gazowniczy 
w Opolu. 

 
 

 
8.2. Remonty dróg gminnych w 2019 r. 

 
Stan dróg lokalnych ma niewątpliwie 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. 

Z początkiem roku 2019 dokonano remontu cząstkowego na ul. Parkowej w Dębiu  
za kwotę 8.167,20 zł. Przeprowadzenie niniejszego remontu było konieczne ze względu  
na powstałe, w wyniku działania silnych działań atmosferycznych, ubytki w jezdni zagrażające 
bezpieczeństwu użytkowników drogi.  

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. wykonano remont dróg gruntowych na terenie gminy 
Chrząstowice. W ramach niniejszego remontu na odcinkach dróg gminnych, tj.: 

1) ul. Danieckiej w (boczna) w Dębskiej Kuźni (130 mb); 
2) ul. Wyzwolenia (przedłużenie od ul. Niweckiej) w Dębskiej Kuźni (155 mb); 
3) ul. Zacisze w Dębskiej Kuźni (155 mb); 
4) ul. Bocznej w Dańcu (30 mb); 
5) ul. Dzierżonia w Dańcu (100 mb); 
6) ul. Słonecznej w Niwkach (145 mb) 

usunięto i wywieziono warstwę wierzchnią z ziemi i kruszywa wykonując w jej miejscu podbudowę z 
kamienia łamanego, zaklinowaną tłuczniem a następnie profilując równiarką  całość i wałując w celu 
osiągnięcia jednolitej nawierzchni. Zadanie swym zakresem objęło  2 625,25 m² powierzchni dróg, a 
kwota wydatkowana na jego realizację wyniosła 119.475,13 zł.  

Spośród drobniejszych prac, wykonanych w pasie dróg gminnych, należy wymienić 
interwencyjne dosypanie kamienia na pobocze ul. Parkowej w Dębiu za kwotę 184,5 zł oraz 
wykonanie wyrównania i utwardzenia dróg: 

1) ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni za kwotę 2.152,5 zł;  
2) ul. Leśnej  (przy NZOZ MONAR) w Lędzinach za kwotę 2.091 zł; 
3) ul. Ozimskiej (bocznej) w Lędzinach oraz ul. Szkolnej (bocznej) w Suchym Borze za 

kwotę 2.367,75 zł. 
W okresie od lipca do września 2019 r. przeprowadzony został remont dróg gminnych  

na terenie gminy Chrząstowice, polegający m. in. na wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych na 
drogach: 

1) ul. Ozimska (boczna) w Chrząstowicach (50 mb), 
2) ul. Borowa w Chrząstowicach (150 mb), 
3) ul. Leśna w Suchym Borze (482 mb), 
4) ul. Poziomkowa w Lędzinach (350 mb – zadanie częściowo sfinansowane  

ze środków funduszu sołeckiego wsi Lędziny), 
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5) ul. Główna w Niwkach (150 mb), 
6) ul. Zacisze w Dębskiej Kuźni (100 mb), 
7) ul. Wolności w Dębskiej Kuźni (330 mb), 
8) ul. Cmentarna w Dębiu (60 mb), 
9) ul. Dębska w Dańcu (630 mb + odwodnienie), 

10) ul. Szkolna w Falmirowicach (68 mb). 
W ramach remontu wymienionych dróg gminnych oczyszczono, wyprofilowano istniejące 

podbudowy tłuczniowe oraz asfaltowe (poz. 3 oraz 9). Na ul. Leśnej w m. Suchy Bór, na odcinku 
długości 250 mb, nawierzchnię z betonu asfaltowego wykonano na istniejącej nawierzchni asfaltowej, 
po jej uprzednim wyrównaniu. Podobnie na ul. Dębskiej w miejscowości Daniec, gdzie na odcinku 
długości 210 mb, nawierzchnię z betonu asfaltowego wykonano również na istniejącej nawierzchni 
asfaltowej, po jej uprzednim sfrezowaniu. Po wyprofilowaniu oraz wyrównaniu istniejących 
podbudów wykonano nowe warstwy z kamienia łamanego. Podbudowy zostały wykonane 
z kruszywa łamanego granitowego. Po ułożeniu warstwy kamienia, wyprofilowaniu i zagęszczeniu 
wykonano skropienie międzywarstwowe lepiszczem bitumicznym oraz ułożono warstwę ścieralną 
z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Po wykonaniu nawierzchni ścieralnej, pobocza zostały wyprofilowane 
przy użyciu kamienia łamanego.  

Na skrzyżowaniach dróg wymienionych w poz. 1, 2, 5 oraz 9 z drogami powiatowymi wykonano 
oznakowanie pionowe, zgodnie z projektami organizacji ruchu. Na drodze wymienionej w poz. 
9 dodatkowo wykonano odwodnienie. Łączna powierzchnia wyasfaltowanych dróg wraz 
z włączeniami wyniosła 6.581 m² a poniesiony koszt stanowił kwotę 443 836,89 zł. 

W sierpniu 2019 r. na ul Ozimskiej (bocznej) w Lędzinach wyrównano i dosypano kamień oraz 
zagęszczono drogę za kwotę 3 936 zł. 

Z końcem III kwartału 2019 r. na ul. Solarka w Dębskiej Kuźni, na odcinku dł. 63 m, dokonano 
poszerzenia drogi o 60 cm oraz ułożono krawężnik. Koszt realizacji zadania wyniósł 9.981,50 zł.   

Kolejnymi pracami, wykonanymi w ramach dbałości o stan infrastruktury drogowej, było 
wyrównanie i dosypanie kamienia oraz zagęszczenie ul. Polnej w Dańcu za kwotę 4.920 zł. 

Jednym z ostatnich zadań przeprowadzonych w 2019 r. było wykonanie ciągu pieszego przy ul. 
Pszczelarskiej w Suchym Borze. W ramach przedmiotowego zadania, opiewającego na kwotę 
14.999,85 zł, wykonano podbudowę wraz z ułożeniem kostki oraz ułożono obrzeża na odcinku 
łączącym ul. Pszczelarską z ul. Akacjową. 

Oprócz remontów dróg, w 2019 r. zrealizowano również następujące inwestycje na drogach 
gminnych: 

1) przebudowa drogi gminnej nr 103426 O ulicy Polnej w Chrząstowicach, 
2) rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki 

3) budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej (Poziomkowej) w Lędzinach 

4) budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w Suchym Borze 
O realizacji inwestycji szerzej w rozdziale 2.2. 
Przez cały rok 2019 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. 
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Asfaltowanie części ul. Ozimskiej (boczna) w Chrząstowicach 

 

 
Nowy dywanik asfaltowy na ul. Borowej w Chrząstowicach 
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Nowy dywanik asfaltowy na ul. Leśnej w Suchym Borze 

 

 
Nowy dywanik asfaltowy na ul. Poziomkowej w Lędzinach – zadanie częściowo sfinansowane  
ze środków funduszu sołeckiego wsi Lędziny 
 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2019 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – nakręceni dobrą energią każdego dnia”        

83 

 
Nowy dywanik asfaltowy na ul. Głównej w Niwkach 

 

 
Nowy dywanik asfaltowy na ul. Zacisze w Dębskiej Kuźni 
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Nowy dywanik asfaltowy na ul. Wolności w Dębskiej Kuźni 

 

 
Nowy dywanik asfaltowy na ul. Cmentarnej w Dębiu  
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Nowy dywanik asfaltowy na ul. Dębskiej w Dańcu 

 

 
Nowy dywanik asfaltowy na ul. Szkolnej w Falmirowicach  
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8.3. Edukacja 
 
Sieć szkolno-przedszkolna w 2019 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, w skład Zespołu wchodzą: 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębskiej Kuźni, 

− Publiczne Przedszkole w Dębskiej Kuźni.  
 

Baza oświatowa 
Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum (funkcjonujące do końca roku szkolnego 

2018/2019) posiadały pracownie komputerowe i dostęp do internetu. 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. Wszystkie 
jednostki oświatowe wyposażone zostały w tablice multimedialne, które są niezwykle pomocne w 
procesie dydaktycznym. 

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 PP 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 teren 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: 
3) Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach: 

a) wdrażanie innowacji pedagogicznej „Języczek gimnastyczek lubi taniec i muzykę” – 
wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym w połączeniu 
z ćwiczeniami integracji sensorycznej, z wykorzystaniem metody Batii Strauss oraz 
ziołowego kącika dydaktyczno-relaksacyjnego, 

b) kontynuacja: „Muzyka łagodzi obyczaje – aktywne słuchanie muzyki w oparciu o metodę 
Batti Strauss”. Zakończenie modernizacji ogrodu „Izba Medycyny Naturalnej” pt.: 
„Ziołowy kącik dydaktyczno-relaksacyjny” oraz utworzenie ścieżki sensorycznej 
w ogrodzie przedszkolnym; 
 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu - kontynuacja: 
a) „Kolorowy świat dziecka, czyli froeblowskie inspiracje w przedszkolu”, 
b) Gry i zabawy z elementami Baseballa – kl. II-IV, 
c) Kamishibai – powrót do świata baśni i opowieści kl. 0-VIII, 
d) Quillling i inne techniki papieroplastyki – zajęcia kreatywne w kl. IV-V, 
e) Czytanie kluczem do sukcesu - kl. II, 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2019 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – nakręceni dobrą energią każdego dnia”        

87 

f) Moje prace domowe – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej 
w matematyce – kl. VI-VIII, 

g) Miniprojekt Lapbook; 
 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu – kontynuacja: 
a) „Uczyć się bawiąc, bawić się ucząc – nauka niemieckiego jako języka mniejszości 

narodowej poprzez zabawę”, 
b) „Edukacja ekologiczna w korelacji z nauką języka  niemieckiego jako języka mniejszości” 

(klasa IV) – zakończona, 
c) „Realizacja projektów edukacyjnych w nauczaniu języka niemieckiego jako języka 

mniejszości narodowej w I etapie kształcenia, 
d) „Uczyć się zmysłami - doświadczenia jako skuteczna metoda nauczania języka 

niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym” (wychowanie przedszkolne) – zakończona, 
e) „Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w korelacji z edukacją 

artystyczną w nauczaniu   wczesnoszkolnym”. 
 

6) Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Dębskiej Kuźni: 
a) „Zobacz szybciej – zrozum lepiej”, 
b) „Usuwamy blokady, przezwyciężamy trudności-kinezjologia w nauczaniu języka 

niemieckiego, 
c) „Język angielski poprzez zabawę”. 

 
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, stypendium może być 
udzielane w zakresie edukacji, sportu oraz działalności prospołecznej. W budżecie gminy na realizację 
powyższego zadania w 2019 roku zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 16.000 zł., a 
Komisja Stypendialna przyznała 62 stypendia. 

Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice przyznawane jest uczniom klas IV-VIII. 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. 

 
Szkolnictwo niepubliczne 

Na terenie Gminy Chrząstowice funkcjonuje szkolnictwo niepubliczne, które w 2019 roku 
otrzymało z budżetu gminy dotacje w następującej wysokości: 

1) Ochronka – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP – 50.000,00 zł; 
2) Niepubliczne Przedszkole Suchoborek – 324.496,80 zł; 
3) Niepubliczny Żłobek Suchoborek – 49.400,00 zł. 

 
Dowóz  dzieci niepełnosprawnych 

 Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych w 2019 r. wyniósł 180.089,19zł. Na jego wysokość 
miały wpływ: 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 uczniów uprawnionych do szkół na terenie gminy 
W 2019 roku koszt poniesiony z tytułu dowozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli wyniósł  

212.002,03 zł. Koszt ten w poszczególnych jednostkach przedstawiał się następująco:  
1) PSP Chrząstowice – 39 563,80; 
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2) PSP z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu  - 79 077,63;  
3) ZSP Nr 3 w Dębskiej Kuźni – 93 330,80; 
4) Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach – 3 029,80. 

 
Wydatki poniesione  przez Gminę Chrząstowice na zadania oświatowe w 2019 roku 

SZKOŁY 

L.p. Nazwa jednostki oświatowej Wydatki wykonane 
 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Chrząstowicach 

 
1.706.719,54 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa  
z Oddziałem Przedszkolnym 
w Dębiu 

 
1.563.430,95 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa z Punktem 
Przedszkolnym w Dańcu – szkoła 
podstawowa 

 
1.368.958,21 

4. Zespół Szkolno -Przedszkolny   
Nr 3 w Dębskiej Kuźni 
Szkoła podstawowa  

 
1.834.378,70 

Razem 6.473.487,30 

 
 

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

L.p. Nazwa jednostki oświatowej Wydatki wykonane 
 

1. Publiczne Przedszkole 
w Chrząstowicach i Oddział Zamiejscowy w 
Suchym Borze 

 
937.195,19 

2. Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole 
Podstawowej 
w Dębiu 

 
444.800,33 

3. Punkt Przedszkolny w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Dańcu  
 

Oddział ”O 
152.578,60 

 
Punkt przedszkolny 

189.194,89 

4. Publiczne Przedszkole  w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym 
 Nr 3 w Dębskiej Kuźni  

 
369.499,51 

Razem 2.093.268,40 

 
Wysokość subwencji oświatowej na zadania szkolne na rok 2019 wyniosła 6.844.202 zł. 
Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 
rok wyniosła 208.584,01 zł. 
Wydatki na zadania szkolne wyniosły – 6.473.487,30  
Wydatki na zadania przedszkolne wyniosły – 2.093.268,40  
Wydatki na oświatę niepubliczną (Suchoborek+Ochronka) wyniosły: 423.896,80  
Razem zadania oświatowe:  8.990.652,50. 
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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.  

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 został turniej tańca „Czasem 
zakręceni” – Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego. W 2019 r. odbyła się jego IV edycja. 
Więcej o turnieju piszemy w dziale 8.6. 

Z inicjatywy Urzędu Gminy Chrząstowice, w dniu 4 grudnia 2019 r., po raz XVII zorganizowana 
została wspólna akcja pieczenia pierników. Świąteczne smakołyki wypiekały urzędniczki, sołtyski, 
liderki organizacji społecznych, seniorki i mieszkanki gminy. Smakowite i udekorowane słodkości 
trafiły do osób starszych i samotnych z terenu gminy Chrząstowice.  

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 marcu 
2019 r. zorganizowany został pokaz wykonywania dekoracji wielkanocnych, natomiast w grudniu 
2019 r. odbył się pokaz stroików i dekoracji bożonarodzeniowych.   

W klubie samorządowym w Chrząstowicach prowadzone były 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 2019 r. przeprowadzono termomodernizację w klubie samorządowym w Chrzastowicach. 

 
 
8.6. Turystyka, sport i rekreacja  

 
Gmina Chrząstowice stawia na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej, a sielski 

klimat sprzyja wypoczynkowi i aktywności ruchowej. 
W 2019 roku urządzono nowe skwery, które wzbogaciły ofertę i wpłynęły na poprawę estetyki 

naszych wiosek. W miejscach dotychczas zaniedbanych, takich jak np. skwer przy PKP w Dębskiej 
Kuźni, plac przy kanale Młynówka w Dębiu, czy plac przy ul. Jeziorowej w Dańcu, posadzono nową 
zieleń, zamontowano ławki, ławostoły, urządzenia do ćwiczeń i zabaw.  
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Skwer przy PKP w Dębskiej Kuźni 

 

 
Skwer przy ul. Młyńskiej w Dębiu 
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Skwer przy ul. Jeziorowej w Dańcu 

 
Po wielu latach starań udało się także przejąć na własność gminy teren zielony przy PKP 

w Chrząstowicach, który urządzono w 2019 r. ze środków bieżących budżetu gminy Chrząstowice. 
 

 
Skwer przy PKP w Chrząstowicach 
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W miejscowości Daniec powstało w 2019 r. długo wyczekiwane przez mieszkańców 
wielofunkcyjne boisko sportowe. 

 
 

 
Boisko wielofunkcyjne w Dańcu 

 
Większość gminnych obiektów rekreacyjno-sportowych jest ogólnodostępna i ich użytkowanie 

jest bezpłatne. 
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W Chrząstowicach istnieje pełnowymiarowa hala sportowa wraz z widownią na 250 miejsc. 
Korzystanie z hali jest możliwe po uprzedniej rezerwacji oraz wniesieniu opłaty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hala sportowa w Chrząstowicach 
 
W Chrząstowicach znajduje się również stadion sportowy z dwoma boiskami (jednym 

pełnowymiarowym i jednym niepełnowymiarowym – treningowym) oraz zapleczem (wybudowany 
dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia 1. FC Chronstau-Chrząstowice oraz lokalnych sponsorów).  

 

 

Boisko sportowe w Chrząstowicach 
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W miejscowości Dębie funkcjonuje pełnowymiarowe boisko sportowe w Dębiu, które powstało 

dzięki zaangażowaniu lokalnych działaczy.  

 

Pełnowymiarowe boisko trawiaste w Dębiu 
 
W Dębiu, przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym, znajduje się 

również 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. 

 
Boisko przy szkole w Dębiu 
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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 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. 

 

 
Wielofunkcyjne boisko w Suchym Borze 

 
Gmina utrzymuje wymienione skwery, boiska oraz halę sportową w Chrząstowicach (opłaty za 

pobór wody, kanalizację, nawożenie, nawadnianie, wywóz śmieci, energię elektryczną i koszenie).  
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W 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego w gminie Chrząstowice: zakupiono wykaszarkę do 
pielęgnacji terenów zielonych (sołectwo Niwki), traktorek do koszenia trawy (sołectwo Suchy Bór), 
stojak na rowery przy boisku sportowym w Chrząstowicach, zakupiono i posadowiono altankę na 
boisku w Dąbrowicach, kontynuowano utrzymanie i wyposażenie terenu zielonego przy boisku w 
Dębiu, wybudowano siłownię zewnętrzną przy placu zabaw w Falmirowicach, kontynuowano 
budowę ogrodzenia boiska (placu rekreacyjno-sportowego) w Niwkach, zakupiono i zamontowano 
nową zjeżdżalnię na placu zabaw oraz żagiel przeciwsłoneczny nad piaskownicą w Suchym Borze. 

 

 
Nowa siłownia zewnętrzna w Falmirowicach 

 
W ubiegłym roku wymieniono ponadto urządzenia na placu zabaw w Chrząstowicach, a także 

zamontowano nowe urządzenia siłowni zewnętrznej w Chrząstowicach – od strony parkingu klubu 
samorządowego, w Dębskiej Kuźni – przy boisku Orlik, w Niwkach przy istniejącej siłowni i placu 
zabaw. 

 
Doskonałym miejscem rekreacji są też 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), w Dębskiej 
Kuźni (przy boisku orlik), w Falmirowicach (przy placu zabaw), w 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. W Chrząstowicach i Suchym Borze znajdują się wiaty grillowe (przy boiskach). 
W chrząstowickim parku Pirschhütte (ul. Ozimska/ Cmentarna) można pograć w szachy, pobawić się 
na znajdujących się tam urządzeniach lub po prostu posiedzieć na ławeczkach wśród drzew 
i pięknych krzewów. 
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Park Pirschhütte w Chrząstowicach 

Plac rekreacyjno-sportowy w Niwkach 
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Plac zabaw w Falmirowicach 

 

 
Siłownia w Suchym Borze 
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Plac zabaw w Lędzinach 

 

Plac zabaw w Dąbrowicach 
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Plac rekreacyjno-sportowy w Dańcu 
 
Gmina utrzymuje siłownie, place zabaw (coroczne przeglądy i naprawy urządzeń), a także ścieżki 

rowerowe. W 2018 r. rozpoczęto a w 2019 r. zakończono budowę trasy rowerowej w miejscowości 
Suchy Bór wraz z miejscami postojowymi 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. 

W 2019 r. miejscowość Suchy Bór stała się światową stolicą Nordic Walking. W dniu 
12 października 2019 r., dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór zostały 
zorganizowane dwie imprezy sportowe równocześnie: IV Opolski Marsz Nordic Walking – impreza 
rekreacyjna, oraz Finał Pucharu Świata Nordic Walking World Cup 2019 – profesjonalna impreza 
sportowa, z udziałem zawodników z 5 krajów europejskich. Suchy Bór stał się częścią Finału 
Pucharu Świata dzięki twórcy Nordic Walking – Marko Kantaneva z Finlandii, który w 2018 roku 
przyjął zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór i docenił jego pracę na rzecz 
popularyzacji tej formy rekreacji/sportu w Polsce. To od niego wyszła propozycja organizacji 
zawodów sportowych o tak wysokiej, międzynarodowej randze. Sam Marko Kantaneva był również 
gościem imprezy w Suchym Borze, przeprowadził rozgrzewkę i pokaz prawidłowej techniki Nordic 
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Walking. Rywalizacja podczas Nordic Walking World Cup 2019 odbywała się na trasie 5,27km, 10,55 
km i w półmaratonie 21,09 km. Startowały zespoły z Ukrainy, Rosji, Niemiec, Węgier, Republiki 
Czeskiej oraz oczywiście, największa ekipa - zawodnicy z Polski. Nad prawidłowym przebiegiem 
imprezy i poprawną techniką czuwali profesjonalni sędziowie Polskiego Zrzeszenie Sędziów Nordic 
Walking, którzy dawali żółte kartki – ostrzeżenia za nieregulaminowe zachowania, ale również 
premiowali zielonymi kartkami najlepszych zawodników. Dla Stowarzyszenia, jako organizatorów, 
bardzo ważny był IV Opolski Marsz Nordic Walking – impreza rekreacyjna na dystansie 5 km dla 
wszystkich osób, które lubią ruch na świeżym powietrzu, ale bez rywalizacji. Na starcie stanęło ok. 
200 zawodników w wieku od 5 do 80 lat, w tym zespoły ze sklepu Decathlon Opole, z LGD Kraina 
Dinozaurów, wielu mieszkańców Suchego Boru i naszej gminy. Tutaj najważniejsza była dobra 
zabawa, spotkanie z innymi wielbicielami Nordic Walking. Każdy uczestnik dostał na mecie 
wspaniały medal pamiątkowy oraz możliwość udziału w konkursie z wartościowymi nagrodami. 

Cała społeczność Suchego Boru była zaangażowana w przygotowanie do zawodów Nordic 
Walking: członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze, Rada Sołecka, Strażacy z OSP Suchy Bór, 
mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy - sponsorzy, jak również wielu naszych przyjaciół i znajomych z 
Opola i okolic. Imprezę wsparli finansowo i organizacyjnie: Gmina Chrząstowice, Samorząd 
Województwa Opolskiego, Nadleśnictwo Opole. 

 
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, Lędzinach i Niwkach prowadzone były zajęcia ruchowe dla 

osób 50+. Bezpłatne zajęcia odbywały się pod okiem wykwalifikowanych trenerów i instruktorów.  
 
Gmina organizuje również przy współpracy z LKS „Ziemia Opolska” w Falmirowicach wyścig 

przełajowy – Mistrzostwa Województwa Opolskiego, Memoriał Joachima Halupczoka w Niwkach 
a także Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O Puchar Wójta Gminy Chrząstowice”. 

110 zawodników brało udział w tegorocznym przełaju kolarskim w Falmirowicach. Wyścig miał 
miejsce 27 stycznia 2019 r. na falmirowickich kamionkach. Kolarze startowali w takich kategoriach 
jak: młodzież szkolna, młodzik i młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, masters, 
amator i p-23. Trasa była ciężka i wymagająca – pagórkowaty teren i błoto nie ułatwiały zawodnikom 
zadania. Niektóre odcinki musieli pokonać biegnąc przy rowerze. Wyścig zorganizował LKS Ziemia 
Opolska z trenerem Marianem Staniszewskim na czele oraz Gmina Chrząstowice. Była to 31 edycja 
tych zawodów. Imprezie towarzyszył zimowy marsz nordic walking, którego pomysłodawcą 
i organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór. 

28 kwietnia 2019 r. odbył się Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy 
Chrząstowice. Była to trzydziesta czwarta edycja tego wydarzenia. Wyścig rozpoczął koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice. Zawodnicy, których było ponad 300, ścigali się 
w następujących kategoriach: Junior Młodszy, Młodzik, Elita, U-23 oraz Junior. Imprezie 
towarzyszył wyścig przedszkolaków, młodzieży szkolnej oraz VIP-ów. 

Memoriał Joachima Halupczoka miał miejsce w dniach 1-2 czerwca 2019 r. Był to kolarski 
szosowy wyścig amatorów oraz Mistrzostwa Województwa Opolskiego w jeździe indywidualnej na 
czas. Pierwszego dnia zawodnicy wystartowali z Niwek i tam też kończyli trasę, drugiego dnia kolarze 
rozpoczęli trasę w Szczedrzyku, by następnie krążyć wokół Jezior Turawskich. Organizatorami 
wyścigu byli: KZ LZS w Warszawie, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, Urząd Gminy Chrząstowice, Urząd Miasta i Gminy Ozimek, Urząd 
Gminy Turawa oraz LKS Ziemia Opolska. 
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Gmina wspiera również turniej badmintona organizowany przez Stowarzyszenie „Przyszłość 
Chrząstowic”. W dniu 9 listopada 2019 r. miała miejsce trzecia edycja tej imprezy. Turniej zaliczany 
był do rankingu Polskich Amatorów Badmintona. Wzięło w nim udział 70 zawodników, także spoza 
województwa opolskiego.  

Od czterech lat gmina Chrząstowice wspólnie ze Stowarzyszeniem Kalejdoskop organizuje 
Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego „Czasem zakręceni”. W 2019 r. turniej odbył się 
w dniach 15-16 czerwca. Do hali sportowej w Chrząstowicach zjechali się miłośnicy tańca z całego 
regionu. Z roku na rok turniej cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Pierwszy dzień turnieju to 
prezentacja zespołów ludowych, tańca nowoczesnego oraz współczesnego działających na terenie 
województwa opolskiego. Tancerze rywalizowali ze sobą w kategoriach tanecznych: taniec ludowy, 
disco dance, show dance, hip-hop, cheerleaders oraz art dance, w dwóch poziomach zaawansowania: 
hobby dance i passion dance, w kategoriach wiekowych 11-, 12-15 oraz 16+. W drugim dniu imprezy 
odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca dla solistów, duetów i mini formacji. Tancerze zaprezentowali 
się w kategoriach: disco dance, cheerleaders, show dance, balet, jazz dance, modern oraz salsa. 
W sumie przez chrząstowicką scenę przewinęło się ponad 1700 młodych tancerzy. W sobotę 
prezentowało się 116 podmiotów wykonawczych, w niedzielę zaś 191. Zainteresowanie turniejem 
sprawia, że Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego „Czasem Zakręceni” są jedną 
z największych imprez tanecznych w naszym kraju!  

 

 

 
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 gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
dokonywanie corocznej analizy stanu tej gospodarki, w celu weryfikacji możliwości technicznych 
i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31grudnia 2019 r. odbiór odpadów komunalnych (i ich 
zagospodarowanie) z terenu gminy Chrząstowice, realizowany był przez firmę Remondis Opole Sp. 
z o.o., na podstawie zawartej umowy. 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet uchwał 
podjętych przez organ stanowiący, dotyczących przede wszystkim: metody, na podstawie której 
naliczana jest opłata „śmieciowa”, stawek tej opłaty, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zamian za uiszczoną opłatę, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty, wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, celem ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które świadczy Gmina, w związku 
z funkcjonowaniem systemu odpadowego. 

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 do dnia 31 sierpnia 2019 r. wynosiła 
14,00 zł od osoby, natomiast w przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów 21,00 zł od osoby. 
Wprowadzono niższą stawkę opłaty, dla nieruchomości na których zbiera się odpady w sposób 
selektywny i jednocześnie gromadzi się odpady biodegradowalne w kompostownikach, 
wykorzystywanych na własne cele. Wysokość opłaty stanowiła wówczas 13,00 zł od osoby. 
Dodatkowo wprowadzono niższą miesięczną stawkę dla gospodarstw wieloosobowych. Od piątej 
zamieszkującej daną nieruchomość osoby wprowadzono opłatę w wysokości 7,00 zł od osoby.  

Po dokonaniu analizy kosztów za I półrocze 2019 r., jak również mając na uwadze zmiany 
przepisów i obwarowań w zakresie gospodarki odpadowej Rada Gminy Chrząstowice uchwałą nr 
VIII.59.209 z dnia 26 czerwca 2019 r. ustaliła wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.   
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Miesięczna opłata od dnia 1 września 2019 r. wynosiła 19,00 zł od osoby, natomiast 
w przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów 36,00 zł od osoby. Powyższą opłatę obniżono 
o 1 zł mieszkańcom, którzy kompostują odpady biodegradowalne w przydomowych 
kompostownikach. 

Gospodarstwa wieloosobowe objęte zostały niższą stawką opłaty od piątej zamieszkującej daną 
nieruchomość osoby, która wynosiła 11,00 zł od osoby.  

Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i 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 wynosiła 150,00 zł, natomiast 
w sytuacji, gdy odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny 250,00 zł. 

Do 31 grudnia 2019 r. systemem gospodarowania odpadami objęto ogółem 2.124 
nieruchomości tj. nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości w części zamieszkałe na 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.  

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 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 i ograniczenie 

masy składowanych odpadów biodegradowalnych. Zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniach 
podmiotu obsługującego teren naszej gminy osiągnęliśmy poziomy recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomy ograniczenia 
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

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 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 listopadzie 2019 r. firma Remondis zaczęła sygnalizować problemy finansowe wynikające z  
realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W wyniku powyższego 
podmiot zwrócił się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy. Fakt ten 
firma uzasadniła drastyczną zmianą opłaty za składowanie odpadów powstających w wyniku 
przetwarzania odpadów, w tym również segregowanych w instalacjach. Zmiana ta spowodowała 
wzrost cen za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów na instalacjach komunalnych. Zniesienie 
regionalizacji instalacji przetwarzania odpadów spowodowało dynamiczny wzrost cen 
zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów.  
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Koszty poniesione w 2019 r. z związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych  
 

Rodzaj kosztu w zł 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów  1.166.165,27 

Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracowników,  

materiały biurowe, szkolenia) 
53.508,05 

Koszt programu komputerowego 8.856,00 

RAZEM 1.228.529,32 

 
 
Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 
 

Zobowiązanie Należności (w zł) Wpływy (w zł) Zaległości (w zł) 

Opłata za gospodarowanie 

odpadami 
1.167.810,01 1.153.013,07 61.509,55 

 
BILANS = NALEŻNOŚĆ – KOSZTY  

1.167.810,01 zł – 1.228.529,32 zł = - 60.719,31 zł 
 

Z uwagi na fakt, że 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. 

 

 
8.8. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach  
 

Relacje z imprez organizowanych na terenie gminy Chrząstowice, typu np. wyścig kolarski, marsz 
nordic walking akcja pieczenia pierników usłyszeć można było m.in. w Radiu Doxa, Radiu Opole 
i Radiu Park oraz w Kurierze Opolskim na antenie TVP3 Opole.  

Artykuły poświęcone Gminie Chrząstowice publikowane były również w prasie: Nowej Trybunie 
Opolskiej, Tygodniku Ziemi Opolskiej.  

Urząd Gminy wydaje kwartalnik „Informator Gminy Chrząstowice”, w którym przedstawiamy 
ciekawe i ważne dla mieszkańców informacje. Czasopismo rozpowszechniane jest nieodpłatnie 
w nakładzie ok. 1600 egzemplarzy. 

Ponadto przy współpracy z firmą Lokalna TV i utworzyliśmy kanał „Chrząstowice TV”. Dwa 
razy w miesiącu nagrywane były materiały relacjonujące przebieg wydarzenia, bądź informujące 
o inwestycjach prowadzonych przez gminę. Poza kanałem na youtube prowadzony jest profil 
Chrząstowice TV na facebooku. Z relacji naszych mieszkańców oraz z ilości udostępnień i 
wyświetleń materiałów wynika, że filmy (ok.2-4 minutowe) cieszą się dużą popularnością. 
Współpraca kontynuowana będzie w miarę możliwości w kolejnych latach.  

Na bieżąco aktualizowana jest strona www.chrzastowice.pl. Gmina posiada profil na Facebooku, 
który pod koniec 2019 r. miał 1600 polubień.  

 

  

http://www.chrzastowice.pl/
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9. PODSUMOWANIE 

 
Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Chrząstowice za rok 2019. 

Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje 
związane z funkcjonowaniem naszego wspólnego miejsca na świecie. Miejsca, które razem tworzymy, 
budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać. 

Jak widać rok 2019 był kolejnym, który przyniósł zmiany w każdej miejscowości.   
Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musimy stawiać 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. 

Rok 2019 okazał się kolejnym rokiem obfitym w 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 naszym terenie. Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadzimy 
remonty nawierzchni dróg i chodników, miejsc postojowych, parkingów, sieci kanalizacyjnych 
i wodociągowych, oświetlenia. Temat dróg gminnych przestał być tematem wiodącym na zebraniach 
wiejskich. Wątkiem przewodnim stała się natomiast budowa kanalizacji sanitarnej 
w nieskanalizowanych dotychczas miejscowościach (Daniec, Dębie i Falmirowice). W 2019 r. 
zakończono budowę kanalizacji w Dąbrowicach, a to stworzyło możliwości dla Dębia, Falmirowic 
i Dańca. Ze względu na wysokie koszty inwestycji, których gmina nie jest w stanie pokryć w całości 
z własnych środków, opracowano kosztorysy na mniejsze zakresy zadań tak, aby móc skorzystać 
z dostępnych na rynku projektów umożliwiających pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł 
finansowania.  

Kolejnym sukcesem, szczególnie ważnym w dzisiejszej walce ze smogiem, są udzielane przez 
gminę dotacje do wymiany pieców – kopciuchów na ekologiczne systemy ogrzewania oraz 
postępująca gazyfikacja. Według zapewnień dostawcy gazu, do końca 2021 roku cała gmina 
Chrząstowice zostanie zgazyfikowana.  

W minionym roku udało nam się zrealizować wiele zadań. Nowe wielofunkcyjne boisko 
w Dańcu, kanalizacja sanitarna w Dąbrowicach, infrastruktura pieszo-rowerowa przy drodze 
powiatowej Suchy Bór – Lędziny, przebudowa ul. Polnej w Chrząstowicach, termomodernizacja 
klubu samorządowego i remizy OSP w Chrząstowicach, zagospodarowanie terenu zielonego przy 
stacji PKP w Dębskiej Kuźni, urządzenie terenu przy ul. Młyńskiej w Dębiu, zagospodarowanie 
terenu w Dańcu przy ul. Jeziorowej, wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w 
Falmirowicach, budowa ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego w Niwkach, to tylko niektóre z 
sukcesów. Bez pozyskanych dofinansowań większość z nich nie doczekałaby się realizacji. 

W 2019 r. wykonaliśmy 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. 



Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2019 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

„Gmina Chrząstowice – nakręceni dobrą energią każdego dnia”        

106 

Zorganizowaliśmy wiele różnorodnych wydarzeń, by 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. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Chrząstowice, a w szczególności radnym i sołtysom, za 
pomyślną współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające wnioski, z których część została 
już zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach.  

Słowa podziękowania należą się również mojemu zespołowi pracowników z Urzędu Gminy 
Chrząstowice, którzy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki. 

Mając na względzie stały rozwój naszej gminy oraz dalsze podnoszenie standardu życia 
mieszkańców, zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu sołectw poprzez włącznie się do 
udziału w spotkaniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych przez 
Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, czy organizacje działające na naszym terenie. 

Roku 2019 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. 

Dziękuję za wspólnie spędzony czas oraz wszystkie informacje, jakie przekazujecie mnie i moim 
pracownikom podczas spotkań w urzędzie oraz poszczególnych sołectwach. Gratuluję również 
skutecznego wykorzystania funduszy sołeckich, dzięki którym nasza gmina staje się coraz piękniejsza. 

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.  

 

 

http://www.chrzastowice.pl/
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/

