
 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/50/2021 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 14 maja 2021 r. 

 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów  
raportu o stanie Gminy Świerczów za 2020 rok 

 

 

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Świerczów raport o stanie Gminy Świerczów 

za 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów 

 

                                                                                      mgr Barbara Bednarz  

 

 

 

 

 

                                                 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
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I. Wstęp 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerczów przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy 
Świerczów za rok 2020. 
 

II. Informacje ogólne 

 

Gmina wiejska Świerczów leży w północno – zachodniej części województwa opolskiego na 
wysokości od 141 do 189 m n.p.m. W północno-wschodniej części gminy znajdują się najwyżej 
położone rejony. Punktem kulminacyjnym jest bezimienne wzniesienie o wysokości 189,2 m n.p.m. 
położone na północ od wsi Starościn. Najniżej zlokalizowanym obszarem jest teren położony 

w zachodniej części gminy wzdłuż koryta rzeki Smortawy. Jego powierzchnia wynosi 110 km². 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 3 315. 

W 2020 r. liczba urodzeń wynosiła 20, a liczba zgonów 49. 
Od 1 stycznia 1999 r., po wprowadzeniu reformy administracyjnej, gmina Świerczów jest częścią 
województwa opolskiego oraz powiatu namysłowskiego. Od północy graniczy z gminą Namysłów, 
od północnego - wschodu z gminą Domaszowice, od południowego - wschodu z gminą Pokój, 
od południa z gminą Popielów, a od zachodu z gminą Lubsza. 

W skład gminy Świerczów wchodzi łącznie 11 sołectw. 
 

III. Informacje finansowe 

 

A. Dochody i wydatki gminy 

 

Polityka finansowa gminy Świerczów realizowana była w oparciu o uchwałę budżetową 
corocznie uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania 
środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej oraz w załączniku do uchwały budżetowej obrazującym wydatki inwestycyjne. 
Pozycję finansową gminy określa wysokość osiągniętych dochodów budżetowych. Najwyższy udział 
mają subwencje, podatki i dotacje. Dochody gminy zostały wykonane w kwocie 18 067 258,82 zł. 
Dochody gminy na 1 mieszkańca wynoszą 5 542,10 zł. 
Gmina Świerczów ponosiła wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 
Najwięcej środków w budżecie gminy wydaje się na zadania oświatowo –wychowawcze i realizację 
zadań w dziale rodzina. Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w kwocie 16 440 080,27 zł 
i wynoszą na 1 mieszkańca 5 042,97 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 
1 097 666,78 zł i wynoszą na 1 mieszkańca 336,71 zł. W gminie realizowane były wydatki w ramach 
Funduszu Sołeckiego na przedsięwzięcia zgłoszone we wnioskach przez sołectwa, które wykonano 
w kwocie 215 322,45 zł. Na promocję gminy w 2020 r. wydatkowano kwotę 21 165,23 zł, w tym na 
wydawanie gazetki lokalnej. 

Na koniec 2020 roku wykonane wydatki bieżące w kwocie 15 342 413,49 zł są niższe od wykonanych 
dochodów bieżących (wykonane dochody bieżące w kwocie 16 864 498,24 zł), o kwotę 

1 522 084,75 zł.  
Rok 2020 zamknął się wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bankowym w wysokości 
2 366 961,20 zł (w tym kwota 598 103,24 zł dotyczy niewykorzystanych środków na realizację zadań 
wynikających z odrębnych przepisów tj.: 500 157,26 zł środki Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz 
z odsetkami oraz 97 945,98 zł środki z budżetu UE przekazane na realizację projektów edukacyjnych 
do wydatkowania w roku 2021). 

 

B. Analiza zadłużenia gminy 

 

W 2020 roku Gmina Świerczów nie zaciągnęła jakichkolwiek pożyczek ani kredytów. 
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Systematycznie zmniejsza się zadłużenie, które na koniec 2020 r. wynosi 2 488 749,90 zł. Relacja 
łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów ogółem na 31.12.2020 roku stanowi 13,77% (spadek 
o 4,74% w stosunku rocznym). 

Zadłużenie na 1 mieszkańca wynosi 763,42 zł. 
Spłata zadłużenia zakończy się w 2027 roku.   

Ponadto w 2020 roku Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Należy podkreślić, że została podjęta 
Uchwałę Nr XVIII/191/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie 
jednak poręczenie to zostało udzielone w roku 2021.  
 

C. Środki zewnętrzne 

 

Gmina Świerczów na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz budżetu państwa otrzymała kwotę 1 085 524,30 zł na zadania w zakresie: oświaty, 
wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, transportu i łączności, administracji 
publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - w tym na zadania realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymała kwotę 
19 999,99 zł. 
W 2020 roku realizowano następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych: 
 Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie 

Świerczów, 
 Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów, 
 Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach, 

 Zdalna Szkoła – w ramach programu zakupiono dla szkół łącznie: 13 laptopów, w tym 

dla nauczycieli 3, pozostałe 10 dla uczniów oraz 4 drukarki, 
 Zdalna Szkoła + – w ramach programu zakupiono dla szkół łącznie 7 laptopów, w tym 3 

dla nauczycieli, pozostałe 4 dla uczniów oraz 30 tabletów dla uczniów, 
 Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej 

z przedmiotów przyrodniczych – w ramach programu Szkoła Podstawowa w Dąbrowie zakupiła 
pomoce dydaktyczne, 

 Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O w m. Biestrzykowice ul. Ludowa, 

 Posiłek w domu i w szkole – szkoła podstawowa w Bąkowicach oraz w Dąbrowie wyposażyła 
kuchnie oraz stołówki szkolne w nowy sprzęt kuchenny, ponadto w szkole podstawowej 
w Dąbrowie został przeprowadzony remont kuchni, 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – w ramach programu wszystkie szkoły podstawowe 
z terenu gminy Świerczów zakupiły książki do bibliotek szkolnych  łącznie 704 szt., 

 Krajowy Fundusz Szkoleń – kształcenie pracowników – z programu skorzystało dwóch 
pracowników Urzędu Gminy, 

 Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – w ramach zawartej umowy 

przejechano 8 976 km, 

 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka „Opolskie w latach 2020-2022” – sołectwa Dąbrowa, 
Miejsce, Świerczów i Zbica, 

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów, 
 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

 

D. Realizacja budżetu gminy 

Realizację budżetu gminy przedstawiają poniższe tabelki: 

Budżet gminy po zmianach wprowadzonych i jego wykonanie: 
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Wyszczególnienie 
Plan  

(w zł) 
Wykonanie  

(w zł) % 

A. Dochody, z tego: 18 114 006,65 18 067 258,82 99,74 

Dochody bieżące 17 219 021,86 16 864 498,24 97,94 

Dochody majątkowe 894 984,79 1 202 760,58 134,39 

B. Wydatki, z tego: 18 848 263,65 16 440 080,27 87,22 

Wydatki bieżące 16 890 761,34 15 342 413,49 90,83 

Wydatki majątkowe 1 957 502,31 1 097 666,78 56,07 

C. Nadwyżka (+) 
 Deficyt (-) 

- 734 257,00 + 1 627 178,55 - 

Przychody 1 174 257,00 1 179 782,65 100,47 

Rozchody 440 000,00 440 000,00 100,00 

 

ZESTAWIENIE INWESTYCJI GMINNYCH  

REALIZOWANYCH W 2020 ROKU 

 

     (w złotych)  

 
Lp. Nazwa zadania Wartość 

Planowane  

nakłady 

Wykonane  

wydatki 

Realizacja 

(w %) 
 1 2 3 4 5 6 

 

1 

Przebudowa drogi 

gminnej w m. Starościn 
ul. Podlaska o nr 101702 

O - opracowanie 

dokumentacji 

projektowej  

(realizacja w 2021 r.) 

35 000,00 35 000,00 - 0  

 

2 

Przebudowa drogi 

gminnej w m. 

Biestrzykowice ul. 

Ludowa o nr 10713 O 

979 743,88 573 759,29 571 137,61 99,54 

 

3 
Przebudowa drogi we 

wsi Grodziec 
12 754,83 12 754,83 300,00 2,35 

 

4 

Przebudowa drogi 

Biestrzykowice - 

Dąbrowa - opracowanie 

dokumentacji 

projektowej  

(realizacja w 2021 r.) 

4 000,00 4 000,00 - 0 

 

5 

Budowa chodnika do 

domu 

przedpogrzebowego w 

Starościnie 

18 109,48 10 000,00 9 551,00 95,51 

 

6 

Zakup oprogramowania 

IGeoPlan 

(realizacja w 2021 r.) 

14 760,00  14 760,00 - 0 
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7 

Zakup traktorka do 

koszenia gminnych 

terenów 

14 000,00 14 000,00 13 500,00 96,43 

 

8 

Doposażenie placu 
kulturalno - 

rekreacyjnego w 

Miodarach 

15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 

 

9 

Termomodernizacja 

budynku Wiejskiego 

Centrum Kultury i 

Rekreacji w 

Biestrzykowicach 

1 290 693,13 628 904,19 429 417,31 68,28 

 RAZEM 2 384 061,32 1 308 178,31 1 038 905,92 79,42 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Świerczów według stanu na dzień  
31 grudnia 2020 r. oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności  
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Na dzień 31.12.2020 r. majątek gminy stanowiący mienie komunalne to obszar 320.1795 ha 
gruntów. Od czasu sporządzenia ostatniej informacji ogólna powierzchnia gruntów stanowiących 
własność mienia gminy uległa zmniejszeniu o 3.0601 ha wskutek: 
 w grupie działek stanowiących działki budowlane i siedliskowe ubyły z Zasobu Mienia Gminy 

– działka o pow. 0.0900 ha i działka o pow. 0.0217 ha obręb Świerczów i działka o pow. 0.1600 
ha obręb Bąkowice, 

 w grupie działek grunty rolne ubyły z Zasobu Mienia Gminy – działka o pow. 1.4000 ha i działka 
o pow. 0.9200 ha obręb Bąkowice, 

 w grupie działek grunty będące w użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób 
fizycznych, które wcześniej były podporządkowane organom administracji stopnia 
podstawowego ubyły z Zasobu Mienia Gminy – działka o pow. 0.1400 ha obręb Miejsce, działka 
o pow. 0.2284 ha obręb Dąbrowa i działka o pow. 0.1000 ha obręb Gola. 
W wyniku wyżej omówionych zmian powierzchnia poszczególnych składników wygląda 

następująco: 
a) 242.6204 ha - pow. dróg i rowów gminnych, 
b) 3.6206 ha - grunty stanowiące działki budowlane i siedliskowe, 
c) 7.4326 ha - grunty zabudowane lokalami mieszkalnymi i innymi,  

d) 0.9900 ha - grunty pod obiektami OSP, 

e) 28.8935 ha - tereny zielone, 

f) 4.7300 ha - cmentarze, 

g) 12.1837 ha - nieużytki, piaski, wodozbiory, 
h) 17.3861 ha - grunty rolne, 

i) 2.3226 ha - grunty będące w użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób 
fizycznych, które wcześniej były podporządkowane organom administracji stopnia 

podstawowego. 

W wyniku przystąpienia do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod”  
Sp. z o. o.  w Namysłowie ul. Mariańska 2 Gmina posiada udziały w środkach trwałych na kwotę 
2 146 003,88 zł, oraz po wniesieniu wkładu w pieniądzu na sumę  posiada udziały na kwotę 

152 996,12 zł – co stanowi razem 2 229 000,00 zł (w 2020 r. dokonano wpłaty w kwocie 
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20 000,00 zł na poczet wniesienia udziałów – akt notarialny w roku 2021). 

W wyniku przystąpienia do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w  Namysłowie 

ul. Oleśnicka 4,  Gmina posiada akcje na sumę 18 000,00 zł (w 2020 r. dokonano wpłaty w kwocie 

6 000,00 zł na poczet objęcia akcji; 4.01 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki w spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością).  
Z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

gmina Świerczów uzyskała następujące dochody: 
- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 129 209,64 zł, 
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 1 995,57 zł,  
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 21 218,73 zł,  
- wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 276,00 zł. 
 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

A. Strategia rozwoju 

 

Rada Gminy Świerczów uchwałą nr XVIII/144/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. przyjęła Strategię 
Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2014-2020. 

W przedmiotowym dokumencie ujęte zostały cele strategiczne, które prezentują się następująco: 
 

1. Cel strategiczny „A”: 
 

„Mieszkamy zdrowo, wygodnie i bezpiecznie” –  

usunąć hamulce rozwoju i spożytkować atuty 

 

Cel pośredni A.I. „Chcę tu zostać, chcę tu żyć” – sprawny transport i komunikacja publiczna: 

 

Zadania strategiczne: 

 

A.I.1. Modernizacja i rozbudowa dróg. 
A.I.2. Budowa i modernizacja dróg lokalnych dla obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz dróg 
użytku rolnego. 
A.I.3. Budowa sieci tras rowerowych. 

A.I.4. Reaktywacja linii kolejowej. 

A.I.5. Rozwój oferty połączeń komunikacyjnych. 
A.I.6. Budowa i modernizacja infrastruktury służącej komunikacji. 
 

Cel pośredni A.II. „W zgodzie z naturą” – nowoczesna infrastruktura techniczna: 

 

Zadania strategiczne: 

 

A.II.1. Rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej. 
A.II.2. Budowa rozdzielczej sieci gazowej. 

A.II.3. Modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych. 

A.II.4. Modernizacja oświetlenia ulicznego. 
A.II.5. Modernizacja urządzeń melioracyjnych. 
A.II.6. Uporządkowanie gospodarki odpadami. 
A.II.7. Modernizacja sieci teleinformatycznych. 

A.II.8. Promocja alternatywnych źródeł energii. 
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2. Cel strategiczny „B”: 
 

„Świerczów ma Wizję” –  

pozyskanie inwestorów i rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
 

Zadania strategiczne: 

 

B.1. Stworzenie systemu wszechstronnej promocji gminy. 

B.2. Przygotowanie oferty gruntów pod inwestycje oraz ich marketing. 
B.3. Pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu gospodarstw: agroturystycznych, specjalistycznych 

i ekologicznych. 

B.4. Popularyzacja i wspieranie alternatywnej wytwórczości oraz usług w gminie. 
B.5. Promocja lokalnych produktów i usług. 
 

3. Cel strategiczny „C”: 
 

„Na Stobrawskim Zielonym Szlaku” –  

turystyka nowym źródłem wzrostu gospodarczego gminy 

 

Zadania strategiczne: 

 

C.1. Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru gminy. 

C.2. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 
C.3. Poprawa wizerunku i estetyki w gminie. 

C.4. Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej turystyce. 
C.5. Zagospodarowanie terenów wzdłuż cieków i zbiorników wodnych. 
C.6. Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji. 

 

4. Cel strategiczny „D”: 
 

„Gmina Świerczów moje Miejsce” –  

jakość życia na miarę XXI wieku  
 

Zadania strategiczne: 

 

D.1. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej. 

D.2. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty sportowo – rekreacyjnej. 

D.3. Reorganizacja finansowania usług kultury i sportu. 
D.4. Rozbudowa Przedszkola w Świerczowie. 

D.5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i rozwój oferty usługowej. 
D.6. Przygotowanie oferty terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 
 

W 2020 r. zrealizowano następujące zadania, które wpisywały się w wyżej wymienione cele 
strategiczne: 

Lp. Nazwa zadania 
Poniesione 

koszty w zł Finansowanie 
Zadanie 

strategiczne 

Zadania inwestycyjne 

1. 

Przebudowa drogi gminnej nr 

101713 O w m. Biestrzykowice 

ul. Ludowa  

186 664,23 zł Budżet Gminy 

A.I.1. 
373 473,38 zł Fundusz Dróg 

Samorządowych 
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2. 
Przebudowa drogi we wsi 

Grodziec 
300,00 zł Budżet Gminy – 

Fundusz Sołecki A.I.1. 

3. 

Budowa chodnika do domu 

przedpogrzebowego w 

Starościnie 

9 551,00 zł Budżet Gminy – 

Fundusz Sołecki A.I.6. 

4. 
Zakup traktorka do koszenia 

gminnych terenów 
13 500,00 zł Budżet Gminy C.3. 

5. 
Doposażenie placu kulturalno – 

rekreacyjnego w Miodarach 
15 000,00 zł Budżet Gminy – 

Fundusz Sołecki D.1. 

6. 

Termomodernizacja budynku 

Wiejskiego Centrum Kultury i 

Rekreacji w Biestrzykowicach 

142 476,43 zł Budżet Gminy 
D.1. 

286 940,88 zł Program RPO 

Zadania bieżące 

1. 

Progi zwalniające na drodze 
gminnej nr 101713 O w m. 

Biestrzykowice ul. Ludowa 

11 000,00 zł Budżet Gminy – 

Fundusz Sołecki A.I.1. 

2. 

Zakup oznaczeń drogowych, 
tablic z nazwą ulic, materiałów 
na drogi gminne oraz 

pielęgnacja drzew przy drogach 
gminnych 

23 433,29 zł Budżet Gminy – w 

tym Fundusz Sołecki A.I.2. 

3. 
Zakup i montaż hydrantu w m. 
Świerczów 

2 500,00 zł Budżet Gminy A.II.1. 

4. 

Wymiana oświetlenia świetlicy 
w Miodarach oraz zakup lamp 

solarnych w m. Miejsce 

9 417,74 zł Budżet Gminy – 

Fundusz Sołecki A.II.4. 

5. 

Usługa remontu przepustu w m. 
Miejsce przy drodze 454, 

odmulenie zbiorników 
retencyjnych w m. Świerczów i 
Starościn, irygacja rowów i 
przepustów w m. Gola 

9 984,00 zł Budżet Gminy A.II.5. 

6. 
Zakup koszy ulicznych w m. 

Miejsce  
 430,50 zł Budżet Gminy – 

Fundusz Sołecki A.II.6. 

7. 
Usługi związane z wycinką i 
pielęgnacją drzew 

30 311,33 zł Budżet Gminy C.3 

8. 

Zagospodarowanie i 

doposażenie placu zabaw w m. 
Dąbrowa, Świerczów, Bąkowice 
i Gola 

23 815,37 zł Budżet Gminy – w 

tym Fundusz Sołecki C.3 

9. 
Zakup namiotów, ławek i stołów 
w m. Gola i Wężowice 

9 269,92 zł Budżet Gminy – 

Fundusz Sołecki C.3 

10. 
Zakup kosiarki na boisko w 

Starościnie 
10 000,00 zł Budżet Gminy – 

Fundusz Sołecki C.3 

11. 
Zakup materiału utwardzającego 
wokół świetlicy w Wężowicach 

3 295,00 zł Budżet Gminy – 

Fundusz Sołecki C.3 

12. 
Wykonanie toalety w budynku 

świetlicy wiejskiej w Zbicy 
17 865,44 zł Budżet Gminy – w 

tym Fundusz Sołecki C.3 

13. 

Doposażenie WCKiR w 
Biestrzykowicach i świetlicy 
wiejskiej w Miejscu 

6 401,29 zł Budżet Gminy – 

Fundusz Sołecki D.1 
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14. 
Rozwój kulturalno-sportowy 

mieszkańców sołectwa Miodary 
715,53 zł Budżet Gminy – 

Fundusz Sołecki D.2 

15. 
Doposażenie LZS 
Biestrzykowice - Miodary 

2 500,00 zł Budżet Gminy – 

Fundusz Sołecki D.2 

 

B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

 

Rada Gminy Świerczów uchwałą nr VI/48/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. przyjęła ocenę 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

Gminy Świerczów, obejmująca okres ostatnich przeszło 4 lat, czyli od czasu wejścia w życie uchwały 
nr XXXV/280/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie oceny 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
Gminy Świerczów. 

Z powyższej oceny wynika, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Świerczów jest częściowo nieaktualne pod względem formalno – prawnym 

oraz częściowo nieaktualne pod względem merytorycznym. Wobec powyższego Rada Gminy 
Świerczów podjęła uchwałę nr VI/49/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Świerczów. 

Dnia 28.02.2019 r. została podpisana umowa na sporządzenie „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania Gminy Świerczów” oraz Programu Ochrony Środowiska na łączną 
kwotę 79 950,00 zł. Zadanie zostało ostatecznie rozliczone 19.11.2020 r. 

W dniu 24 września 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XVII/178/2020 w sprawie 
uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Świerczów. 

Uchwała określa Uwarunkowania i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Świerczów. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 
wynikające z audytu krajobrazowego, kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów, obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu, obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, obszary na 
których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, 
obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i dla których zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, osuwania 
się mas ziemnych, obiekty i obszary dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, 
obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych, obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, 
rekultywacji lub remediacji,  obszary zdegradowane, granice terenów zamkniętych i ich stref 
ochronnych, obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, wytyczne do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Obecnie na terenie gminy Świerczów obowiązują następujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego:  

 

1. Uchwała nr IX/51/2003 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 października 2003 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 101, poz. 1924 z dnia 11 grudnia 2003 r.). 

2. Uchwała nr IX/49/2007 Rady Gminy Świerczów z dnia 14 września 2007 r. w sprawie 
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uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 81, poz. 2434 z 2007 r.). 

3. Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, 
Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, 
Pieczyska, Starościn, Świerczów, Wężowice i Zbica (Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego z dnia 05 lutego 2013 r., poz. 402).  

4. Uchwała nr XXVI/216/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r. 

w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych 
Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miejsce, Starościn i Świerczów (Dziennik 
Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 12 listopada 2013 r., poz. 2485).  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje 100% powierzchni gminy. 

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Rada Gmina Świerczów podjęła uchwały nr XXIII/232/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, 
Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica oraz nr XXIII/233/2021 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, 
Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, 
Starościn, Świerczów i Zbica, będące podstawą do podpisania umowy z wykonawcą, który opracuje 
w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów. 

 

D. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

 

W dniu 7 maja 2020 r. uchwałą Nr XV/155/2020 Rady Gminy Świerczów przyjęto wieloletni 
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2020 – 2025. 

Mieszkaniowy zasób gminy Świerczów obejmuje lokale mieszkalne stanowiące własność 
Gminy:  

 2 budynki mieszkalne wielorodzinne w Starościnie, 
 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Świerczowie, 
 1 lokal mieszkalny w budynku wielofunkcyjnym w Świerczowie, 
 3 lokale mieszkalne w budynku wielofunkcyjnym w Świerczowie, 
 3 lokale mieszkalne w świetlicy wiejskiej w Bąkowicach, 
 1 lokal mieszkalny w świetlicy wiejskiej w Bielicach. 

 

Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi: 977.12 m2, które położone są: 
 budynek mieszkalny wielorodzinny w Starościnie ul. Opolska 7, pow. użytkowa 355.07 m2, 

w którym znajduje się 5 lokali mieszkalnych, stan techniczny dostateczny, instalacja CO, woda 

z wodociągu, łazienki z WC, ścieki odprowadzane do szamba, 
 budynek mieszkalny wielorodzinny w Starościnie ul. Opolska 5, pow. użytkowa 203.06 m2, 

w którym znajdują się 2 lokale mieszkalne komunalne i 1 lokal socjalny, stan techniczny 

dostateczny, woda z wodociągu, łazienki z WC, ścieki odprowadzane do szamba, 
 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Świerczowie ul. Opolska 9, pow. użytkowa 

52.70 m 2, stan techniczny dobry, instalacja CO, łazienka z WC, woda z wodociągu, ścieki 
odprowadzane do kanalizacji,  

 lokal mieszkalny w budynku wielofunkcyjnym w Świerczowie ul. Brzeska 28, pow. użytkowa 
49.21 m2, stan techniczny dobry, woda z wodociągu, instalacja CO, łazienka i WC, ścieki 
odprowadzane do kanalizacji, 

 lokale mieszkalne socjalne w budynku wielofunkcyjnym w Świerczowie ul. Brzeska 19, pow. 
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użytkowa 129.60 m2, stan techniczny dobry, woda z wodociągu, instalacja CO, łazienka i WC, 
ścieki odprowadzane do kanalizacji, 

 lokal mieszkalny socjalny i 2 lokale mieszkalne komunalne w budynku świetlicy wiejskiej 
w Bąkowicach ul. Główna 75, pow. użytkowa 116.83 m2, stan techniczny dostateczny, woda 

z wodociągu, łazienka i WC, ścieki odprowadzane do szamba, 
 lokal mieszkalny w budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach 6 pow. użytkowa 70.65 m2, stan 

techniczny dostateczny, woda z wodociągu, ścieki odprowadzane do szamba brak WC. 
Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są m.in. dochody z czynszów za lokale 

mieszkalne.  

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków, wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, w których gmina jest jedynym 

ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne uzależnione są od budżetu gminy.  
 

Polityka czynszowa 

 

Najemca uiszcza czynsz za najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
ustalony w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 0050/10/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku. W w/w 
Zarządzeniu ustalono obniżki czynszu od stawki podstawowej czynszu w zależności do wyposażenia 
lokalu: 

a) za brak instalacji centralnego ogrzewania - 30%; 

b) za brak łazienki i WC - 20%. 

Stawki czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników 
obniżających, o których mowa w niniejszej uchwale ustala Wójt Gminy Świerczów w drodze 
zarządzenia. 

Czynsz za najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego 
płatny jest z góry do dnia 10. każdego miesiąca w kasie wynajmującego lub na jego konto.  

Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu 
obowiązującego. 

Czynsz nie obejmuje opłat związanych z eksploatacją mieszkania niezależnych od właściciela 

tj. opłat za energię elektryczną, wodę i nieczystości płynne i stałe. 
 

E. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 

 W roku 2019 został opracowany nowy Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 
Gminy Świerczów na lata 2019 – 2021 przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Świerczów Nr 12/2019 
z dnia 8 stycznia 2019 r.  

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Świerczów określa główne kierunki 
działań związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na lata 2019 – 2021, opracowuje się w 
oparciu o ewidencję zgodną ze stanem na dzień 31.12.2020 r. W stosunku do każdej nieruchomości 
rozstrzygnięcia o sposobie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny zasób 
nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy Gminy ustaleniami, 
które będą wynikały z uchwał budżetowych na lata 2019 – 2021, w formach prawnych 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami.  
Gmina Świerczów gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej 

gospodarki, kierując się zaspokojeniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych 
na cele rozwojowe gminy w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), w formach prawnych przewidzianych 

w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerczów.  
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 Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości są i będą udostępniane 

w dzierżawę, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, wynajem, zamianę, sprzedaż.  
 Głównymi kierunkami gospodarowania nieruchomościami to: dzierżawa gruntów, wynajem 

lokali mieszkalnych oraz użytkowych i sprzedaż. 
 Sprzedaż nieruchomości odbywać się będzie w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej 

(dla wnioskodawców, którzy spełniają warunki przewidziane prawem). 

 

F. Program opieki nad zabytkami 

 

Gmina Świerczów posiada Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023, który został 
przyjęty uchwałą nr XII/104/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r.  

 Głównym celem programu jest wyznaczenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz 
ochrony i opieki nad zabytkami na terenie gminy Świerczów. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 określa działania w zakresie ochrony 
i opieki nad zabytkami, w szczególności: 
 bieżącą aktualizację inwentaryzacji zabytków nieruchomych, ruchomych, archeologicznych oraz 

dziedzictwa niematerialnego, 

 bieżącą aktualizację gminnej ewidencji zabytków, 
 bieżącą aktualizację stanu i sposobu wykorzystania zabytków, 
 zwrócenie uwagi na potrzebę ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami 

pozarządowymi, kościołami i innymi podmiotami zaangażowanymi w zadania ochrony i opieki 
nad zabytkami, 

 zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gminy poprzez promocję lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, ze szczególnym naciskiem na jego znaczenie dla rozwoju turystyki 
i przedsiębiorczości, 

 wskazanie mechanizmów i możliwych źródeł finansowania ochrony i opieki nad zabytkami, 
 prowadzenie systematycznej i metodycznej edukacji na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 

na wszystkich poziomach szkół, 
 wskazanie potrzeby współdziałania wszystkich podmiotów posiadających prawa własności 

do użytkowania obiektów zabytkowych. 
Zgodnie z uchwałą Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. 

w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych 
na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

poz. 457, zm. poz. 1667, zm. poz. 1950, zm. poz. 3007) w dniu 30.09.2020 r. wpłynął wniosek Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie o udzielenie dotacji 
w wysokości 9 000,00 zł na roboty restauratorskie witraży w Kościele p.w. Wniebowstąpienia Pana 
Jezusa w Miejscu. Kościół filialny wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod 
numerem 251/2016 z dnia 07.04.2016 r. Uchwałą nr XXI/213/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. Rada 
Gminy Świerczów udzieliła w/w dotacji z budżetu Gminy Świerczów w kwocie 9 000,00 zł. 

 

G. Plan równoważnego rozwoju publicznego transportu zbiorowego  
 

W celu zorganizowania dowozów związanych z przewozem dzieci do placówek oświatowych 

na terenie gminy Świerczów oraz innych osób przeprowadzono przetarg.  

Dla przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, wykonującego usługę w celu utworzenia linii 

regularnej specjalnej zostały wydane zezwolenia oraz wypisy z zezwoleń na wykonywanie 
regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na trasie: Miodary 

przys. Kuźnice, Miodary, Biestrzykowice, Świerczów, Dąbrowa, Miejsce, Bąkowice, Miejsce.  
Uruchomiono również linię w ramach świadczenia usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na trasie: Grodziec – Gola – Bąkowice – Bielice – Bąkowice – Gola - Świerczów (linia 
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ranna) i Świerczów – Gola – Bąkowice – Bielice – Bąkowice – Gola - Grodziec (linia popołudniowa). 
Zostało wydane zezwolenie i wypis z zezwoleń dla przedsiębiorcy wykonującego usługę 

na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w ramach tej linii. 

 

H. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu 
Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Namysłowie na lata 2020-2022 został przyjęty uchwałą nr XIV/132/2020 Rady Gminy Świerczów 
z dnia 20 lutego 2020 r.  

Na terenie gminy Świerczów spółka eksploatuje 2 studnie głębinowe. Proces uzdatniania wody 
odbywa się w stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Świerczów. 
Stacja Uzdatniania Wody Świerczów - woda ujmowana jest z dwóch studni głębinowych, następnie 
poddawana jest procesowi napowietrzania i filtracji ciśnieniowej. 
Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiorniku wody pitnej (wyrównawczym) o pojemności 200 m3 
i przesyłana do rurociągów oraz pompowni wody położonej w Dąbrowie. 
Pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędnych za pomocą studni wierconych nr 1a i studni 
nr 2a o głębokości odpowiednio 14 m i 15 m: 

Qśrd = 323 m3/d, 

Qmaxrok = 118 080 m3/rok, 

 

Wydajność studni z ujęcia SUW Świerczów: 
Studnie wiercone Qu = 50,0 m3/h 

NR studni 1a - Qe = 20,0 m3/h, H = 15,0 m 

NR studni 2a - Qe = 20,0 m3/h, H = 15,0 m 

 

Na terenie gminy Świerczów zrealizowana została inwestycja, wykonana przez Zakład 
Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. na wnioski właścicieli nieruchomości 
leżących na terenie gminy. Rozbudowa sieci wodociągowej miała miejsce m. Dąbrowa, Kuźnice oraz 
Biestrzykowice. 

W miejscowości Dąbrowa zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci z rur PEHD. Ze względu 
na częściowy przebieg trasy pod nawierzchnią asfaltową konieczne było zastosowanie technologii 
bezwykopowej, która nie narusza konstrukcji drogi. Odcinek sieci został wykonany metodą 
horyzontalnego przewiertu sterowanego za pomocą wiertnicy poziomej z systemem nawigacji. 
 

I. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

 W 2020 r. obowiązywał „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Świerczów”, który został 
przyjęty uchwałą nr XX/95/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r.  

 Jest to dokument o znaczeniu strategicznym. Opisuje kierunki działań zmierzających 

do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji gazów cieplarnianych, 
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności 
energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników 
energii. Zadaniem Planu jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez gminę 
odnośnie rozwoju społeczno – gospodarczego, które mogą zostać podjęte celem poprawy stanu 
środowiska naturalnego z wykorzystaniem środków budżetu gminy i środków zewnętrznych. 

 Warunkiem osiągnięcia zakładanych celów jest realizacja wszystkich przedsięwzięć zawartych 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym.  

 W ramach działań ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym w Planie gospodarki 

niskoemisyjnej na 2020 r. zrealizowano następujące zadania: 
1) kontynuacja zadania pn. „Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji 

w Biestrzykowicach”. Na zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III 
Gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach 
publicznych dla subregionu północnego w wysokości 1 243 943,78 zł (z tego w 2020 r. 
wydatkowano kwotę 429 417,31 zł). Koszty kwalifikowane zadania wynoszą 605 198,82 zł, 
a procentowy poziom wsparcia stanowi 82,44% kosztów kwalifikowanych, co wynosi 
498 947,58 zł; 

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O w m. Biestrzykowice ul. Ludowa”. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 573 759,29 zł brutto, w tym środki przyznane w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowego wyniosły 373 473,38 zł; 

3) Modernizacja oświetlenia w miejscowości Miodary – koszt 2 000,00 zł oraz zakup 2 lamp 
solarnych w miejscowości Miejsce – koszt 7 000,00 zł. 
W 2019 r. została przyjęta uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 13 czerwca 

2019 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Świerczów na zadania związane 
z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła 

na terenie Gminy Świerczów. Zgodnie z terminem określonym w ww. uchwale, tj. do 30.09.2019 r. 

wpłynęły 3 wnioski w ramach zadania dot. zakupu i montażu indywidualnych źródeł ciepła. 
W 2020 r. rozliczono dwa zadania zostały rozliczone polegające na montażu: 
1) źródła ciepła – wysokość udzielonej dotacji 4 000,00 zł; 
2) pompy ciepła – wysokość udzielonej dotacji 3 500,00 zł,  

natomiast wnioskodawca trzeciego wniosku wycofał go w 2020 r. 
Do dnia 30.09.2020 r. wpłynęło 41 wniosków, z czego 21 zostało zarekomendowanych 

do udzielenia dotacji na: zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła 4 wnioski, budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków 14 wniosków, montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła 

3 wnioski. 

 

J. Program ochrony środowiska 
 

Gmina Świerczów posiada Program Ochrony Środowiska na lata 2020-2023, który został przyjęty 
uchwałą nr XII/103/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 18 ust. 
2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. 
zm.) raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy 

co 2 lata. Pierwszy raport z powyższego Programu zostanie zatem sporządzony w 2022 r. 
W 2020 roku gmina Świerczów otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie dotacji na „Unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów – w roku 2020” w kwotach: 
- 4 224,15 zł – są to środki udostępnione przez NFOŚiGW w Warszawie; 
- 4 224,15 zł – są to środki udostępnione przez WFOŚiGW w Opolu; 
- 2 379,78 zł – udział środków własnych Gminy Świerczów. 
Wartość ogólna zadania: 10 828,08 zł brutto. Azbest został odebrany z 8 nieruchomości, w łącznej 
ilości 12,069 Mg. 

W dniu 13.10.2020 r. dokonano odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej 
w ramach zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Odpady objęte złożonymi wnioskami o dofinansowanie 
zostały odebrane na łączną ilość 14,64 Mg, w tym: folia rolnicza 3,36 Mg, siatka do owijania balotów 
0,68 Mg, worki po nawozach 3,876 Mg, sznurki rolnicze 0,13, opakowania typu Big Bag 6,594 Mg. 

W ramach refundacji kosztów gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 7 304,77 zł. 
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POLITYKA SPOŁECZNA 

 

Zgodnie z art.16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ocena zasobów pomocy 
społecznej za 2020 r. została przygotowana na podstawie zebranych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej informacji za pośrednictwem systemu Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane oceny 
umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowanie problemów społecznych oraz planowanie 
działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Usługi 
społeczne w gminie Świerczów przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia równości 
płci, poprawy warunków życia, tworzenia równych szans dla wszystkich i uczestnictwa w życiu 

społecznym. Celem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizowanie 

i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej w szczególności poprzez doprowadzenie 

do życiowego usamodzielnienia potrzebujących osób i rodzin i integrowania ich ze środowiskiem. 

Do zadań pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie niezbędnej 
infrastruktury socjalnej czy rozwijanie nowych form pomocy. 

 

K. System zabezpieczenia społecznego – instrumenty 

 

System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie zaspokoić 
wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Przyznano 
decyzją następujące świadczenia dla rodzin: 
 zasiłek rodzinny wraz z dodatkami: 127 (liczba świadczeń 1973), 
 świadczenia rodzicielskie: 11 (liczba świadczeń 76), 
 świadczenie pielęgnacyjne: 13 (liczba świadczeń 133), 
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 11, 
 specjalny zasiłek opiekuńczy: 2 (liczna świadczeń 22), 
 zasiłek pielęgnacyjny 93 (liczba świadczeń 1012), 
 ubezpieczenie społeczne: 9, 
 ubezpieczenie zdrowotne: 5. 

W celu płynnego wykonania obowiązku alimentacyjnego funkcjonuje system funduszu 
alimentacyjnego. Decyzją przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 12 osób (liczba 
świadczeń 183). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program – świadczenie wychowawcze 
500+. Świadczenie otrzymało 312 rodzin, liczba dzieci 488 (liczba świadczeń 5372). 
Świadczenie rządowe z programu „Dobry Start” 300+ przeznaczone dla rodzin z dziećmi 
ponoszącymi wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego wypłacone zostało dla 325 dzieci. 

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny czyli świadczenie pieniężne wypłacane przez 
gminę osobom w trudnej sytuacji finansowej, służące dofinansowaniu do wydatków ponoszonych 

w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 7 rodzin 
(liczba świadczeń 57), dodatek energetyczny otrzymały 3 rodziny (liczba świadczeń 26). 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) 2014-2020 współfinansowany jest 

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Bank Żywności w Opolu przekazał 
artykuły żywnościowe w ilości 11012,48 kg. Wydano 976 paczek żywnościowych dla 213 osób. 
Ponadto z programu nie marnuj jedzenia otrzymaliśmy artykuły w ilości 153,16 kg. 

Wieloletni program „Posiłek w domu i szkole” to wsparcie dla najuboższych mieszkańców. 
Gorący posiłek zapewniono w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla 43 dzieci (liczba posiłków 
2863). Zasiłki celowe na zakup żywności otrzymało 166 osób (liczba świadczeń 1170). 

Do domów  pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu 
wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym 
życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje 
prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej w zależności dla kogo są przeznaczone. Osoby, 
które wymagały umieszczenia w domach pomocy społecznej: 
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 „Promyk” w Kamiennej dla osób w podeszłym wieku umieszczono 4 osoby (liczba świadczeń 
48 ) na kwotę : 149 224,95 zł, w tym wpłaty osób zobowiązanych na kwotę: 16 174,13 zł, 

 Prószków dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie umieszczono 3 osoby (liczba 
świadczeń 36 ) na kwotę: 86 738,42 zł, 

 Klisino dla osób przewlekle psychicznie chorych  umieszczono 1 osobę (liczba świadczeń 12) 
na kwotę: 30 952,89 zł, w tym wpłaty osób zobowiązanych do alimentacji na kwotę: 2 646,12 zł,   

 Klisino - filia Głubczyce dla osób w podeszłym wieku umieszczono 1 osobę (liczba świadczeń 
4) na kwotę: 7 727,68 zł, 

 Kluczbork dla osób w podeszłym wieku umieszczono 1 osobę (liczba świadczeń 2) na kwotę: 
2623,10 zł. 
 

L. Usługi w zakresie polityki prorodzinnej 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wielowymiarowe działania skierowane 

na profilaktykę oraz wszechstronną pomoc dla rodzin. Polityka rodzinna określona została 

na profilaktykę oraz na wszechstronną pomoc dla rodzin. Polityka rodzinna określona została 

w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2020-2023. Głównym celem Programu jest 
wspieranie rodzin poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Cele szczegółowe to doskonalenie działalności 
edukacyjnej, profilaktycznej na rzecz rodzin zagrożonych problemami opiekuńczo - 

wychowawczymi oraz wsparcie materialne rodzin z dysfunkcjami ubóstwa i bezradności. 
Aktywizowanie lokalnego środowiska na potrzeby dzieci i rodzin dysfunkcyjnych, realizowany był 
poprzez podejmowanie działań w następujących obszarach: 
 zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego poprzez udzielenie 

pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno –
bytowej, 

 zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowanych w budowaniu 

i utrzymaniu systemu wspierania rodziny, 

 poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców. 
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka i rodziny poprzez pomoc finansową w formie 

zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych i celowych specjalnych. 

Pomoc materialna w formie opału, leków, opłacenie posiłków dla dzieci w stołówkach szkolnych 
i przedszkolnych, artykuły żywnościowe. 

Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 
rozwiązanie już istniejących: pracownicy socjalni oraz asystent rodziny monitorują sytuację rodzin, 
które mają trudności w radzeniu sobie ze swoimi problemami. Pracownicy socjalni są członkami 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Świerczów. 
Pracownicy działają w grupach roboczych na rzecz rodzin objętych procedurą Niebieskiej karty. 

Wizytują rodziny wspólnie z dzielnicowym policji, motywując członków rodziny do zmiany swojej 
sytuacji, a także do podjęcia terapii uzależnień. Osoby były kierowane na rozmowę z terapeutką 

do punktu Konsultacyjnego. Dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem były objęte wsparciem pedagoga 
w swoich placówkach oświatowych. 

W 2020 roku Gmina Świerczów przyznała świadczenie pomocy materialnej dla uczniów 

o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla: 
a) 19 uczniów w okresie od stycznia  do czerwca,  
b) 15 uczniów w okresie od września do grudnia.  
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M. Działania związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi SARS-CoV-2 
 

Od ogłoszenia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Urząd Gminy zajmuje się koordynowaniem 
działań związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi.   

Zostały zakupione: okulary ochronne gogle, rękawiczki jednorazowe, ochraniacze na obuwie, 
kombinezony ochronne, półmaski filtrujące (FFP 2, FFP 3), płyny do dezynfekcji 5l, żele 
antybakteryjne, maseczki medyczne, termometr bezdotykowy, dozownik do płynu, dozownik 
bezdotykowy, przyłbice, przesłony sanitarne, materiał bawełna, fizelina, guma – do szycia maseczek, 

generator ozonu. 

Część zakupionych środków ochronnych w 2020 r. została przekazana jednostkom OSP  
z terenu gminy Świerczów, Stacji Ratownictwa Medycznego, gminnym jednostkom organizacyjnym, 
sołtysom i inkasentom. Z zakupionego materiału Panie z Kół Gospodyń Wiejskich szyły maseczki, 
które były rozdawane mieszkańcom gminy. Pozostałe środki ochrony osobistej zostały 

do wykorzystania dla pracowników Urzędu Gminy.  
Z zakupionego przez Urząd Gminy Świerczów ozonatora korzystają placówki oświatowe, żeby 

odkazić pomieszczenia i przez to zwiększyć bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak i kadry 
pedagogicznej. Ozonator używany jest nie tylko w szkołach, ale także w Przedszkolu, Urzędzie 
Gminy czy w Gimbusie, przewożącym dzieci i uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy 
Świerczów. 

W ramach przeciwdziałania koronawirusowi SARS-CoV-2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
uczestniczył w projektach: 
1) „Wspieraj Seniora” - celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat 

i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie 

są w stanie poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. 
Usługa wsparcia polega na dostarczeniu zakupów artykułów spożywczych, środki higieny 
osobistej i leków. Pracownicy socjalni udzielili pomocy dla 2 rodzin (liczba świadczeń 23) 
na kwotę: 3835,29 zł; 

2) „Nie-Sami-Dzielni” - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Zadanie było realizowane od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. udzielono 
wsparcia dla 80 osób oraz od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r., gdzie również skorzystało 

80 osób starszych i niepełnosprawnych, dla których przez 7 dni w tygodniu dowożony był posiłek 
do miejsca zamieszkania. Posiłki były przygotowane i dostarczane przez Restaurację Świerczów. 
Dzięki realizacji tego projektu udzielono pomocy w tak trudnych czasach panującej pandemii 
zarówno potrzebującym mieszkańcom, jak również restauratorowi - lokalnemu przedsiębiorcy. 

 

W 2020 r. przekazano strażakom pakiety z zestawami środków ochrony osobistej. Każda 
jednostka OSP otrzymała pakiet ochronny o wartości około 4 tysięcy złotych.  Pakiety  zostały 
zakupione w ramach  projektu unijnego „Opolskie przeciw COVID-19”, które wręczał Pan Marszałek 
Andrzej Buła. Z terenu Gminy Świerczów 6 jednostek OSP odebrało pakiety ze środkami ochrony 
osobistej. 

W skład pakietu wchodzą: 
a) półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami klasy FFP3 - 24 sztuki, 

b) półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami klasy FFP2 - 24 sztuki, 

c) rękawiczki jednorazowe - 400 sztuk, 

d) kombinezony ochronne - 24 sztuki, 

e) gogle ochronne - 12 sztuk, 

f) maseczki chirurgiczne - 200 sztuk, 

g) płyny do dezynfekcji ciała - 5 litrów, 
h) płyny do dezynfekcji powierzchni - 10 litrów, 
i) przyłbice - 6 sztuk, 
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j) worki na odpady - 10 sztuk,  

k) opryskiwacz. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dzięki inicjatywie samorządu województwa 
opolskiego i  Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu, który 
był realizatorem projektu jednostka OSP Dąbrowa otrzymała namiot pneumatyczny nps 37 

o powierzchni 37 m2 wraz z pompką elektryczną do pompowania i odsysania  powietrza, 3 butle 

ze sprężonym powietrzem + reduktor, pompkę ręczną do pompowania, 2 szt. przedłużacze 25 m, 
a także przenośną olejową nagrzewnicę  z odprowadzeniem spalin, która służy do utrzymania 
wewnątrz odpowiedniej temperatury i oświetlenie wewnętrzne. Namiot można podzielić na dwie lub 

na cztery części w zależności od potrzeb pacjentów. Sprzęt ten został zakupiony z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

  Rada Gminy Świerczów w dniu 7 maja 2020 r. podjęła uchwałę nr XV/157/2020 z dnia 7 maja 
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. Uchwała ta stanowiła propozycję pomocy dla lokalnych przedsiębiorców. 
W ramach tejże pomocy – ta grupa przedsiębiorców, która miała całkowity zakaz prowadzenia 
działalności w związku z pandemią koronawirusa mogła otrzymać zwolnienie z tytułu rat podatku 

od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu. Natomiast pozostała grupa przedsiębiorców, jeśli 
odniosła spadek obrotów gospodarczych wynoszący co najmniej 30% - mogła ubiegać się 

o odroczenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i w czerwcu w terminie 
do końca września 2020 r.  

 

N. Profilaktyka zdrowotna 

 

W 2020 roku został opracowany program profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki  
i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020 – 2025”, który został przyjęty  uchwałą 

nr XVI/176/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020 r.  Dnia 9 września 2020 r. został 
ogłoszony konkurs na wybór realizatora programu. Niestety nie wpłynęła żadna oferta. Ponownie 

w dniu 12 października 2020 r.  ponownie został ogłoszony konkurs i ponownie nie wpłynęła żadna 
oferta. Z chwilą ustabilizowania się sytuacji w kraju związanej z pandemią 
wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, zostanie ogłoszony konkurs na wybór realizatora programu. 

W szkołach podstawowych w klasach VII i VIII realizowany był przy współpracy ze Studenckim 
Kołem Naukowym ONKOMA ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. Szkoły otrzymały 
materiały (filmy, ulotki) do przeprowadzenia lekcji. 

W 2020 r. zostało podpisane z Panią Elżbietą Chodzińską – Długokęcką porozumienie w sprawie 
świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkolnej 
z terenu Gminy Świerczów.  Porozumienie obowiązuje do 30 czerwca 2022 r. 

 

O. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
należy do zadań własnych gminy. Corocznie w miesiącu grudniu uchwalany jest Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który określa zadania w zakresie: 
1) dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

poprzez ułatwianie osobom uzależnionym udziału w programach terapeutycznych, 
organizowaniu warunków do pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 
W tym celu prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, prowadzony przez specjalistę w dziedzinie 
terapii uzależnień. W roku  2020 ze względu na pandemię koronawirusa od miesiąca marca Punkt 
Konsultacyjny był prowadzony jako konsultacje systemem telekonsultacji i spotkań w Ośrodku 
Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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2) udzielania pomocy psychospołecznej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe, 
realizowane przez Punkt Konsultacyjny w Świerczowie. Terapia w Punkcie Konsultacyjnym 

planowo winna odbywać się w każdy poniedziałek w godzinach popołudniowych – 

wprowadzenie stanu epidemii w Polsce, wymusiło zastosowanie innych rozwiązań 

z zachowaniem reżimu sanitarnego, który mógł być zapewniony w OLO. W 2020 roku odbyło 
się 48 spotkań (łącznie 144 godziny). Z porad skorzystało 24 osoby, w tym 14 osób z problemem 
alkoholowym, 10 członków ich rodzin. Ponadto udzielono porad osobom doznającym przemocy 
w rodzinie dla 6 osób, osobom stosującym przemoc – 2 osoby; 

3) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań profilaktycznych w miejscu swojego 
zamieszkania, przez sołectwa i organizacje pozarządowe. W tym celu realizowane są kampanie 
społeczne, m.in.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” propagująca profilaktykę uzależnień wśród dzieci, 
młodzieży i rodziców. Za pomocą materiałów edukacyjnych i profilaktycznych pedagodzy mogli 
podejmować z uczniami rozmowy na ważne tematy czy wspierać doskonalenie umiejętności 
rodzicielskich. Rokrocznie udział w różnorodnych konkursach biorą uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowie, którzy od lat zdobywają cenne nagrody i wyróżnienia; 

4) wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych, a służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, wykluczeniu społecznemu 

i marginalizacji, szczególnie poprzez współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym 

w Świerczowie. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

systematycznie konsultuje sytuację rodzin z terenu naszej gminy, w której występują problemy 
przemocy w rodzinie, efektem których są wnioski Zespołu Interdyscyplinarnego o zastosowanie 
leczenia odwykowego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 

5) działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Świerczowie, której zadaniem jest: podejmowanie czynności zmierzających do orzekania 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego, kierowanie osób na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia, przeprowadzania kontroli w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych. 
W roku 2020 Komisja pracowała w 5-cio osobowym składzie, odbyła 9 posiedzeń podczas 
których opiniowała zgodność lokalizacji punktów sprzedaży dotyczące 2 wniosków o wydanie 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Aktualnie na maksymalną liczbę 40 zezwoleń 
jest wykorzystanych 34 zezwoleń. Komisja rozpatrywała 8 wniosków o wszczęcie postępowania 
przewidzianego przepisami prawa w stosunku do osób nadużywających alkoholu. Wnioski 
kierowali: Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
i Zespół Interdyscyplinarny oraz od członków rodzin. W 2020 r. ze względu na pandemię 

Covid-19 Komisja nie prowadziła kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

P. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów z zakresu 

narkomanii realizowano na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2020-2025, przyjętego uchwałą nr XIII/114/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., w którym określono 
zadania mające na celu: 
1) zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używaniu środków 

psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych 

i opiekuńczo wychowawczych programów profilaktycznych, poprzez uwzględnianie 
problematyki narkomanii w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych 
(przyjęty w 2019 r. na lata 2019 – 2025) w szczególności w części dotyczącej diagnozy 
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rozpowszechniania i używania narkotyków oraz planowania działań zapobiegawczych, 
wspieranie szkół podstawowych (w okresie od stycznia do czerwca) w rozwijaniu działań 
profilaktycznych, prowadzenie programów profilaktycznych i wprowadzanie programów 
alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizowanie 

i prowadzenie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców; 

2) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem 
środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku, poprzez prowadzenie kampanii 
edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii adresowanych w szczególności 
do określonych grup docelowych. W tym celu przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii 
„Dopalacze – powiedz STOP!”, która uzmysławia i pokazuje działanie groźnych narkotyków 
negatywnie oddziałujących na odśrodkowy układ nerwowy i wpływa na pracę mózgu; 

3) organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich, poprzez organizowanie i prowadzenie 

programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców, promowanie zdrowego stylu 

życia w działalności oświatowej, prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie 
konkursów, olimpiad, turniejów, promujących zdrowy styl życia bez nałogów, prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów psychoprofilaktycznych w szkołach.  
W roku 2020 zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych dotyczących stosowania 
narkotyków i dopalaczy oraz ich zagrożenia dla zdrowia. Materiały profilaktyczne zostały 
rozdysponowane wśród uczniów 3 szkół podstawowych i 1 przedszkola. Ulotki kierowano 

do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.; 
4) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotyczne pomocy psychospołecznej 

i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Pomoc dla rodziców dzieci 
zażywających narkotyki poprzez: informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży 
zażywającym narkotyki, wykrywanie zagrożeń narkotycznych występujących w rodzinach, 
uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii, dokonywanie przez 
pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem narkomanii, 
podejmowanie działań mających na celu powstanie grup wsparcia dla rodziców dzieci 
uzależnionych od narkotyków. W roku 2020 z pomocy Punktu Konsultacyjnego skorzystały 

2 osoby, u których występują problemy narkotyczne; 
5) szkolenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii, zwiększenie liczby 

kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych, monitorowanie problemów 
narkotycznych poprzez kierowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe osób 
realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii, w szczególności dla: 
pracowników szkół i placówek oświatowych, pracowników socjalnych, wychowawców świetlic 
środowiskowych, funkcjonariuszy policji, 

6) wspomaganie działalności organizacji pozarządowych i osób fizycznych realizujących zadania 
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii, poprzez współpracę 

z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami 
fizycznymi z zakresu zapobiegania narkomani, kierowanie na szkolenia realizatorów programu 
zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 
 

Q. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

Rokrocznie Rada Gminy po konsultacjach, przyjmuje Program współpracy Gminy Świerczów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
którego celem głównym jest rozwój społeczności lokalnej, zaspokajanie potrzeb społecznych 

i realizacja zadań publicznych, poprzez wsparcie i współpracę z organizacjami realizującymi zadania 
publiczne w sferze pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy, realizowane poprzez poprawę 
jakości życia mieszkańców gminy, integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującym swym 
zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w ustawie, otwarcie na innowacyjność, 



22 

 

konkurencyjność w realizacji zadań publicznych. Gmina corocznie ogłasza konkurs na realizację 
zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, który 
skierowany jest do organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko pojętą rekreacją i sportem 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od lat środki wykorzystywane są na prowadzenie klubów 
piłkarskich i udział ich w rozgrywkach w ramach Opolskiego Związku Piłki Nożnej, które realizuje 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zrzeszające kluby sportowe zarejestrowane 

w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jako stowarzyszenia kultury fizycznej. Ponadto środki 
kierowane i wykorzystywane są przez szkoły podstawowe, które zachęcają uczniów do uprawiania 

różnorodnych dyscyplin sportowych, a tym samym uczestnictwie we współzawodnictwie na szczeblu 
gminnym, powiatowym i wojewódzkim.  

W roku 2020 na organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań publicznych w budżecie gminy 
zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, która została przekazana Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły 
Sportowe w Świerczowie na zadanie pn. „Sport to zdrowie”. Wykorzystano kwotę 39.650,44 zł. 

 
VI. Realizacja Uchwał Rady Gminy 

 

Rada Gminy Świerczów odbyła w 2020 roku 7 posiedzeń: - 20.02.2020 r., 07.05.2020 r., 

18.06.2020 r., 24.09.2020 r., 26.11.2020 r., 10.12.2020 r., 29.12.2020 r. i uchwaliła w 2020 r. 
77 uchwał: 

 

Lp. Numer i treść uchwały 
Stan 

realizacji 

1. Uchwała Nr XIV/130/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 
r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Zrealizowano 

2. Uchwała Nr XIV/131/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 
r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy 
Świerczów 

Zrealizowano 

3. Uchwała Nr XIV/132/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów 

i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2020-2022 

Zrealizowano 

4. Uchwała Nr XIV/133/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 
r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Zrealizowano 

5. Uchwała Nr XIV/134/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 

r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r 
Zrealizowano 

6. Uchwała Nr XIV/135/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia  
20 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa 

Zrealizowano 

7. Uchwała Nr XIV/136/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 
r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/101/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 
28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Zrealizowano  

8. Uchwała Nr XIV/137/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 
2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa 
drogowego 

Zrealizowano  
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9. Uchwała Nr XIV/138/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 
r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji dotyczącej zmiany przepisów 
prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie 
można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca – 

znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny 

Zrealizowano  

10. Uchwała Nr XIV/139/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 
r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji o poparcie w formie uchwały 
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej 

Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski 

Zrealizowano  

11. Uchwała Nr XIV/140/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 
r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji Pani Renaty Sutor  

z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego 

Zrealizowano  

12. Uchwała Nr XIV/141/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 
r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
przesyłu na części nieruchomości działka nr 536 obręb Miodary 
stanowiącej własność Gminy Świerczów 

Zrealizowano  

13. Uchwała Nr XIV/142/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 
r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
przesyłu na części nieruchomości działka nr 143 obręb Wężowice 
stanowiącej własność Gminy Świerczów 

Zrealizowano  

14. Uchwała Nr XIV/143/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 
r. w sprawie zmiany przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020 

Zrealizowano  

15. Uchwała Nr XIV/144/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 
r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 
Świerczów 

Zrealizowano  

16. Uchwała Nr XIV/145/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 
r. w sprawie wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy 
Świerczów 

Zrealizowano  

17. Uchwała Nr XV/146/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja  
2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej 
Rady Gminy Świerczów 

Zrealizowano  

18. Uchwała Nr XV/147/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja  
2020 r. w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Świerczów 

Zrealizowano  

19. Uchwała Nr XV/148/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja  
2020 r. w sprawie zmiany powołania składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej 
komisji 

Zrealizowano  

20. Uchwała Nr XV/149/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja  
2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Świerczów 

Zrealizowano 

21. Uchwała Nr XV/150/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja  
2020 r. w sprawie zmiany powołania doraźnej Komisji Regulaminowej 
do opracowania zmian Statutu Gminy Świerczów 

Zrealizowano 

22. Uchwała Nr XV/151/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja  

2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu 

zajęcia pasa drogowego 

Zrealizowano  

23. Uchwała Nr XV/152/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja  
2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

Zrealizowano  
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oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów 

24. Uchwała Nr XV/153/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja  
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach programu „Działki 
dla Młodych” 

Zrealizowano  

25. Uchwała Nr XV/154/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 

 2020 r. w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów 

Zrealizowano  

26. Uchwała Nr XV/155/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja  
2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2020-2025 

Zrealizowano  

27. Uchwała Nr XV/156/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja  
2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy 
antykryzysowej”) 

Zrealizowano  

28. Uchwała Nr XV/157/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja  
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 

Zrealizowano  

29. Uchwała Nr XV/158/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja  
2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Zrealizowano  

30. Uchwała Nr XV/159/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja  
2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r 

Zrealizowano  

31. Uchwała Nr XV/160/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 r. 
w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Świerczowie 

Zrealizowano  

32. Uchwała Nr XVI/161/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Świerczów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 

Zrealizowano  

33. Uchwała Nr XVI/162/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy 

Świerczów za 2019 rok 

Zrealizowano  

34. Uchwała Nr XVI/163/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 

2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów wotum zaufania 

Zrealizowano  

35. Uchwała Nr XVI/164/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

Zrealizowano  

36. Uchwała Nr XVI/165/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Zrealizowano  

37. Uchwała Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r 

Zrealizowano  

38. Uchwała Nr XVI/167/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Namysłowskiemu 

Zrealizowano  

39. Uchwała Nr XVI/168/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 

2020 r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję 
dyrektora szkoły i przedszkola 

Zrealizowano  

40. Uchwała Nr XVI/169/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 

2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 

Zrealizowano  
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pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze 
prowadzonych przez Gminę Świerczów 

41. Uchwała Nr XVI/170/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Świerczów na rok szkolny 2020/2021 

Zrealizowano  

42. Uchwała Nr XVI/171/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego poprzez dofinansowanie pieniężne lub 
rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci 
w danej Gminie w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii 

panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom liczby miejsc 

w szkołach i przedszkolach nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać 

w przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została 
przerzucona na ich rodziców 

Zrealizowano 

43. Uchwała Nr XVI/172/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsc i pomieszczeń, 
gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób 
potrzebujących 

Zrealizowano  

44. Uchwała Nr XVI/173/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie odpłatnej służebności 
przesyłu na części nieruchomości działki nr 64 obręb Biestrzykowice 
stanowiącej własność Gminy Świerczów 

Zrealizowano  

45. Uchwała Nr XVI/174/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
w ramach „Działki dla Młodych” 

Zrealizowano  

46. Uchwała Nr XVI/175/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Spółki 
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Namysłowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

Zrealizowano  

47. Uchwała Nr XVI/176/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn. 
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 
2020 – 2025” 

Zrealizowano  

48. Uchwała Nr XVI/177/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych położonych w obrębie Świerczów, na którą składają 

się działki Nr 405/1, Nr 405/2, Nr 405/4, Nr 405/5, Nr 405/6, Nr 405/7, 

Nr 405/8, Nr 405/9 stanowiących własność Gminy Świerczów 

Zrealizowano  

49. Uchwała Nr XVII/178/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia  
24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerczów 

Zrealizowano  

50. Uchwała Nr XVII/179/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia  
24 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/100/2019 Rady 
Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów 

Zrealizowano  

51. Uchwała Nr XVII/180/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia  
24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/154/2020 Rady 
Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Zrealizowano  



26 

 

Świerczów 

52. Uchwała Nr XVII/181/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia  
24 września 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy: informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerczów za pierwsze półrocze, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 

o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 

za pierwsze półrocze, w tym uwzględniającą w szczególności stan 
należności i zobowiązań, w tym wymagalnych 

Zrealizowano  

53. Uchwała Nr XVII/182/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia  
24 września 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej 

Zrealizowano  

54. Uchwała Nr XVII/183/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 
2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Zrealizowano  

55. Uchwała Nr XVII/184/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 
2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r 

Zrealizowano  

56. Uchwała Nr XVII/185/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia  
24 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasło 

Zrealizowano  

57. Uchwała Nr XVII/186/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej 
w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów 

Zrealizowano  

58. Uchwała Nr XVII/187/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 
2020 r. w sprawie zmiany nadania Statutu Szkole Podstawowej 

w Świerczowie 

Zrealizowano  

59. Uchwała Nr XVIII/188/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 
2020 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 
na 2021 r. 

Zrealizowano  

60. Uchwała Nr XVIII/189/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 
2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Zrealizowano  

61. Uchwała Nr XVIII/190/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r. 
Zrealizowano  

62. Uchwała Nr XVIII/191/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu dla 
Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie 

Zrealizowano  

63. Uchwała Nr XVIII/192/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 
2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany nadania Statutu 
Szkoły Podstawowej w Świerczowie 

Zrealizowano  

64. Uchwała Nr XVIII/193/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021 

Zrealizowano  

65. Uchwała Nr XIX/194/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 grudnia 

2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów 

z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych 
nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

Zrealizowano  

66. Uchwała Nr XIX/195/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 grudnia 
2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Zrealizowano  

67. Uchwała Nr XIX/196/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 grudnia Zrealizowano  
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2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r. 

68. Uchwała Nr XX/197/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020 
r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Zrealizowano  

69. Uchwała Nr XX/198/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020 
r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok 

Zrealizowano  

70. Uchwała Nr XX/199/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020 
r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Zrealizowano  

71. Uchwała Nr XX/200/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020 

r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r. 
Zrealizowano  

72. Uchwała Nr XX/201/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020 
r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej 

w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów 

Zrealizowano  

73. Uchwała Nr XX/202/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020 
r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2021 

Zrealizowano  

74. Uchwała Nr XX/203/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020 
r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/131/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 
20 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów 

Zrealizowano  

75. Uchwała Nr XX/204/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020 

r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu 
obszaru i granic aglomeracji Namysłów 

Zrealizowano  

76. Uchwała Nr XX/205/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020 

r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na 2021 rok 

Zrealizowano  

77. Uchwała Nr XX/206/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020 
r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy 

na 2021 rok 

Zrealizowano  

 

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi i organizacjami 
 

1. Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”, poprzez którą w latach ubiegłych 
zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja boisk sportowo rekreacyjnych w Bąkowicach 

i Starościnie” oraz zadanie pn. „Wirtualna Panorama Gminy Świerczów”, bieżąca współpraca 
m.in. w zakresie realizacji Planu Komunikacji na 2020 r. dot. kolorowanki dla najmłodszych. 

2. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, za pośrednictwem której jest realizowane 
zadanie pod nazwą „Adaptacja sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na rybackie 
centrum edukacyjno – kulturalne”. 

3. Subregion Północny Opolszczyzna, poprzez który było realizowane zadanie 

pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji 
w Biestrzykowicach”., W 2020 r. uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz 
wybrano wykonawcę na „Opracowanie Strategii Rozwoju Subregionu Północnego 
Opolszczyzny na lata 2021 – 2030”. 

4. Związek Gmin Śląska Opolskiego - udział w zgromadzeniach, udział w walnych zebraniach, 

udział w IX i X Grupie Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego. 
5. Związek Gmin Wiejskich - udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego. 
6. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – udział w zebraniach walnych, realizacja ubezpieczeń 

Gminy Świerczów. 
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7. Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego – „Partnerstwo na 307”  mające celu wzmocnienie 
współpracy rozwojowej obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją  i małych miast 
powiatowych z pogranicza województw wielkopolskiego oraz opolskiego, leżących w powiatach 

kępińskim i namysłowskim, poprzez integrację działań podmiotów publicznych – jednostek 

samorządu terytorialnego, ukierunkowanych nie terytorialnie, lecz funkcjonalnie na płaszczyźnie 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej, które przenikają się wzajemnie. W 2020 r. udział 
w spotkaniach w celu opracowania „Raportu diagnostycznego”.  

8. Powiat Namysłowski – podpisano umowę dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 
„Remont nawierzchni drogi powiatowej DP 1132 O na odcinku pomiędzy miejscowościami 
Starościn i Zbica”. 

9. Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie – organizacja służb ponadnormatywnych na terenie 
gminy Świerczów. 

10. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu – program powszechnej nauki 

pływania pn.  „Umiem pływać”, z którego skorzystali uczniowie klas I – III ze szkół 
podstawowych z gminy Świerczów. 
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