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I. WSTĘP 
 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gmin-

nym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Kietrza w roku 2020.  

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Miasto i gmina Kietrz położona jest na Nizinie Śląskiej w południowej części województwa opol-

skiego. Graniczy z trzema gminami wchodzącymi w skład Powiatu Głubczyckiego tj.: Baborowem, Bra-

nicami, Głubczycami i poprzez Pietrowice Wielkie z województwem śląskim, oraz sześcioma gminami 

Republiki Czeskiej. 

Kietrz leży w południowej części Płaskowyżu Głubczyckiego nad rzeką Troją – prawym dopły-

wem Psiny, na historycznym szlaku komunikacyjnym między Śląskiem a Czechami, w odległości 20 km 

na południowy-wschód od Głubczyc, 15 km na południowy-zachód od Raciborza, 15 km na północ od 

Opavy. Gmina zajmuje obszar 144 km2 i liczy 10.275 mieszkańców (rok 2019: 10 822) z czego w mieście 

– 5951 (rok 2020: 5634) (GUS- stan na 31 XII 2020  r.) 

Gmina jest podzielona na 12 sołectw: Chróścielów z przysiółkiem Gniewkowice, Dzierżysław, 

Kozłówki, Lubotyń, Ludmierzyce, Nowa Cerekwia, Nasiedle z przysiółkiem Nowy Dwór, Pilszcz, Ro-

gożany, Rozumice, Ściborzyce Wielkie, Wojnowice. 
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III. DEMOGRAFIA 

Przyrost naturalny 

 

Liczba mieszkańców (stan na 31 XII 2020 r.) 

Wyszczególnienie Ogółem 
Męż-

czyźni 
Kobiety 

Miasto Wieś 

razem męż-

czyźni 

kobiety razem mężczy   

   źni 
kobiety 

Kietrz 10275 4996 5279 5634 2697 2937 4641 2299 2342 

Wiek przedprodukcyjny 1642 858 784 880 462 418 762 396 366 

wiek produkcyjny 

18-65 lat mężczyźni 

18-60 lat kobiety 

6338 3420 2918 3407 1818 1589 2931 1602 1329 

3420 3420 x 1818 1818 x 1602 1602 x 

2918 x 2918 1589 x 1589 1329 x 1329 

Wiek poprodukcyjny 

65 lat i więcej 

60 lat i więcej 

2295 718 1577 1347 417 930 948 301 647 

718 718 x 417 417 x 301 301 x 

1577 x 1577 930 x 930 647 x 647 

Biologiczne grupy 

wieku 
10275 4996 5279 5634 2697 2937 4641 2299 2342 

0 – 15 lat 1448 754 694 775 402 373 673 352 321 

16-65 lata mężczyźni 3524 3524 x 1878 1878 x 1646 1646 x 

66 lat i więcej męż-

czyźni 
718 718 x 417 417 x 301 301 x 

16-60 lat kobiety 3008 x 3008 1634 x 1634 1374 x 1374 

60 lat i więcej kobiety 1577 x 1577 930 x 930 647 x 647 

Edukacyjne grupy 

wieku 
1487 782 705 795 416 379 692 366 326 

3 – 6 lat 329 162 167 171 82 89 158 80 78 

7 – 12 lat 609 328 281 330 176 154 279 152 127 

13 – 15 lat 272 145 127 141 75 66 131 70 61 

16 – 18 lat 277 147 130 153 83 70 124 64 60 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia 83 90 89 79 82 

Zgony 129 125 116 129 150 
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Mieszkańcy Kietrza zawarli w 2020 roku 42 małżeństwa. W tym samym okresie odnotowano 26 

rozwodów.  

W 2020 r. w Gminie Kietrz było więcej zgonów -150, niż urodzeń- 82. Jest to największa różnica od kilku 

lat.  

W 2020 r. zarejestrowano 295 zameldowań na pobyt stały w tym 2 cudzoziemców i 96 na pobyt 

czasowy w tym 26 cudzoziemców. Wmeldowań z pobytu stałego było 466, z pobytu czasowego 19. Ilość 

zameldowań z poza gminy 68. 

 

IV. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY KIETRZ 
 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

2) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 

3) Urząd Miejski 

4) Zespół Szkół w Kietrzu 

5) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Cerekwi 

6) Samorządowy Żłobek w Kietrzu 

 

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

W gminie w 2020r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne i programowe wyznacza-

jące sposób realizacji zadań gminy w roku 2020. 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy na lata 2012-2020  

Strategia przyjęta uchwałą  NR XV/122/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.  

Referaty Urzędu Miejskiego w Kietrzu wykonywały zadania w ramach współpracy instytucjonalnej na 

rzecz realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kietrz w czterech, wynikających  

z wizji rozwoju Gminy Kietrz, obszarach kluczowych.  

Stopień realizacji Strategii określają mierniki wyznaczone dla poszczególnych celów operacyjnych. Poza 

podanymi wartościami mierników w poniższej tabeli, szczegółowe dane dotyczące stopnia realizacji Stra-

tegii Rozwoju Gminy Kietrz, zawarte są w dalszej części raportu. 

Praktycznie cały raport o stanie gminy jest formą sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Kietrz. 

 

1.2 Mierniki realizacji Strategii w obszarach kluczowych 

 

I. Gospodarka lokalna, przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa 

Cele operacyjne Mierniki realizacji Wartość 

2019 2020 
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I.1.1 Modernizacja gminnego 

układu drogowego 

Całkowity koszt inwestycji na drogach 

gminnych (zł) 
286.699,96 918.667,25 

Długość powstałych/zmodernizowanych 

dróg (km) 
0,895 1,173 

I.1.2 Budowa infrastruktury  

i usprawnienie systemu drogo-

wego 

Średni szacunkowy czas dojazdu z Kie-

trza do wybranych pobliskich ośrodków 

aglomeracyjnych (min.) 

20 20 

I.2.2 Tworzenie lokalnych stref 

aktywności gospodarczej na tere-

nie gminy 

Powierzchnia stref aktywności gospo-

darczej na obszarze Gminy (ha) 
12,3114 12,3114 

Liczba podmiotów funkcjonujących  

w strefach aktywności gospodarczej 
1 1 

II. Kapitał społeczny 

II.1.1 Doskonalenie systemu 

oświaty  

i rozwój kapitału intelektualnego 

Liczba osób/zespołów objętych syste-

mem stypendiów i nagród 
3+1 3+1 

Liczba programów/projektów zajęć po-

zalekcyjnych w ramach oferty edukacyj-

nej dla dzieci i młodzieży szkolnej 

9 8 

II.1.2 Rozwój usług z zakresu 

pomocy społecznej 

Liczba osób umieszczonych w placów-

kach pomocy społecznej 
350 318 

II.1.3 Kreowanie bogatej ofert 

kulturalnej 

Liczba osób korzystających z oferty do-

mów /świetlic kultury działających na 

terenie gminy Kietrz 

30.425 7.578 

Liczba uczestników cyklicznej, ponadlo-

kalnej imprezy kulturalnej 
14.073 2.857 

II.1.4. Oferta rekreacyjno-spor-

towa 

Wartość inwestycji infrastrukturalnych 

w zakresie tworzenia/modernizacji bazy 

rekreacyjno-sportowej (zł) 

72.656,65 372.642,50 

II.1.5 Wysoki stopień bezpie-

czeństwa publicznego 

Zmiana liczby ujawnionych wykroczeń 

na terenie gminy  
988 821 

II.2.1 Wspieranie inicjatyw lo-

kalnych oraz współpraca mię-

dzysektorowa 

Wysokość środków pozyskanych przez 

organizacje trzeciego sektora działające 

na terenie gminy (zł) 
188.767,00 226.540,58 

II.3.1 Realizacja Programu Od-

nowy Wsi 

Liczba projektów zrealizowanych w ra-

mach Programu Odnowy Wsi i Aktyw-

nej Wsi 

62 51 

III. Czyste środowisko  

III.1.1 Rozwój infrastruktury za-

pewniającej wyższy poziom 

ochrony środowiska naturalnego 

Liczba budynków z przyłączem sieci 

wodociągowej w mieście 
605 604 

Liczba budynków z przyłączem sieci 

wodociągowej na terenach wiejskich 
1400 1405 

Liczba budynków z przyłączem sieci ka-

nalizacyjnej w mieście 
193 194 

Liczba budynków z przyłączem sieci ka-

nalizacyjnej na terenie wiejskim 
57 58 

Liczba nowopowstałych przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
8 6 

Liczba zmodernizowanych indywidual-

nych źródeł ciepła 
32 30 

Liczba zrealizowanych wniosków  

na usuwanie materiałów budowlanych 

zawierających azbest  

16 21 

IV. Sprawne zarządzanie wspólnotą lokalną  

IV.1.1 Dbałość o wysoki stan-

dard usług publicznych 

Liczba pracowników Urzędu Miejskiego  

i gminnych jednostek organizacyjnych 

objętych szkoleniami podnoszącymi 

kwalifikacje 

87 86 
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IV.1.2 Rozwój współpracy trans-

granicznej i samorządowej 

Liczba projektów w partnerstwie z in-

nymi jednostkami samorządu terytorial-

nego 

4 2 

Wysokość środków strukturalnych po-

zyskanych i wykorzystanych na rozwój 

współpracy transgranicznej 

145.748,94 
44.184,03 

€ 

 

2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-

2024 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia poli-

tyki ekologicznej w Gminie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na 

wszystkich szczeblach- od krajowego do gminnego- jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy 

stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mecha-

nizmy chroniące środowisko przed degradacją.  

Analizując realizację programu na poziomie gminnym należy pamiętać, że praktycznie zadania  

o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego  

ochroną przed  szkodliwym  oddziaływaniem, obciążają samorząd gminy oraz podmioty gospodarcze.  

Wśród najważniejszych problemów środowiskowych należy wymienić zanieczyszczenie powietrza 

atmosferycznego, natężenie hałasu, zagrożenie wód, zagrożenie środowiska gruntowego oraz przyrody. 

 

Działania gminy w zakresie: 

1) zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, polegają na: 

− udzielaniu dotacji na zakup i montaż indywidualnych źródeł ciepła, 

− dofinansowaniu montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła;   

2) zagrożenia wód, polegają na: 

− udzielaniu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 

− przeprowadzaniu melioracji szczegółowych- utrzymanie w należytym stani;  

3) zagrożenia środowiska gruntowego, polegają na:  

− udzielaniu dofinansowania usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest,  

− minimalizacji ilości składowanych odpadów – nacisk na segregację odpadów; 

4) zagrożenia przyrody, polegają na: 

− wykonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów, 

− pielęgnacji form ochrony przyrody, 

− utrzymywaniu bezpieczeństwa i równowagi przyrodniczej w parkach i zieleńcach gminnych. 

Działania oraz środki finansowe wydatkowane na ww. zadania zostały zawarte w części XVIII Ochrona 

Środowiska niniejszego opracowania.  
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3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-

łaniu Narkomanii na 2020 r., jako część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-

łecznych dla Gminy Kietrz na 2020 rok 

W roku 25 punktów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy), 7 punktów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alko-

holowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne). 

Na dzień 31.12.2020 r., wpływy z wpłat za udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. 

fundusz „korkowy”) wyniosły 172.262,24 zł. 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 r., wydatkowano kwotę 108.357,77zł . 

Na wydatki te złożyły się m.in.: 

• Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych gminy Kietrz w ramach Gmin-

nej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gm. Kietrz na 2020 r. 

• Zakup artykułów odblaskowych oraz narkotestów dla Komisariatu Policji w Kietrzu 

• ,, Plecak i walizka” 

• ,, Fabryka Przestrzeni” 

• ,, Boisko w cieniu jarzębin” 

• Doposażenie siłowni szkolnej dla młodzieży 

• Wyposażenie pomieszczenia do terapii uzależnień. 

• Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Nasiedlu  

 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 30 zgłoszeń przypadków 

nadużywania alkoholu.  

W 2020 r. komisja pracowała na  spotkaniach. Wystosowano 23 wezwania na rozmowy profilaktyczno-

motywacyjne. Rozmowy przeprowadzono z 21 osobami. Zaopiniowano pozytywnie 3 wnioski o lokali-

zację miejsca sprzedaży alkoholu. Punkt Konsultacyjno-Informacyjnym zatrudniał jednego specjalistę 

psychoterapii uzależnień posiadającą certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nadany przez 

PARPA oraz psychologa.  

     W 2020 r. udzielono 95 porad 69 osobom z problemami alkoholowymi, 12 porad 7 dorosłym członkom 

rodziny osoby z problemem alkoholowym (w tym współuzależnionym i DDA), 43 porady  

19 osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz 16 porad 16 osobom stosującym przemoc w rodzinie. 

Komisja współpracowała z Policją w ramach policyjnych akcji dotyczących bezpieczeństwa na 

drogach, prowadzono edukację społeczną na temat bezpieczeństwa na drogach poprzez prelekcje  

i spotkania w szkołach gminy Kietrz. 

Aktywnie działała samopomocowa grupa wsparcia dla osób z problemem alkoholowych AA – 

Anonimowych Alkoholików. 
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4. Roczny Program Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020  

 

Roczny Program Współpracy przyjęty został uchwałą Nr XV/171/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu  

z dnia  28 listopada 2019 roku i określał zarówno finansowe, jak i pozafinansowe formy współpracy.  

Do finansowych form współpracy zaliczyć należy wspieranie przez gminę realizacji zadań publicz-

nych oraz koordynowanie prawidłowego wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na reali-

zację zadań. Pozafinansowe formy współpracy można podzielić na informacyjną i organizacyjną.  

 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, wsparto wykonanie 

zadań publicznych w sferze: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

1) Organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci i młodzieży 

• Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia –Organizacja zajęć z nauki pływania dla 

dzieci i młodzieży. Przyznano kwotę dofinansowana w wysokości 6.300,00 zł i została ona 

wykorzystana do kwoty 2.410,96 zł.  

• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – Organizacja zajęć z nauki pływania 

dla dzieci i młodzieży. Przyznano kwotę dofinansowana w wysokości 5.400,00 zł i nie została 

ona wykorzystana.  

• Stowarzyszenie Hobby Sport – Organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci i młodzieży. 

Przyznano kwotę dofinansowania w wysokości 17.000,00 zł i została ona wykorzystana do kwoty 

15.770,71 zł.  

1) Organizacja zajęć sportowych, turniejów i imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców 

Gminy Kietrz 

• Ludowy Zespół Sportowy Football Club Pilszcz na organizację zajęć sportowych oraz turniejów 

i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Kietrz. Przyznano kwotę  

w wysokości 3.103,00 zł i została ona wykorzystana w 100%.  

2) Upowszechnianie piłki nożnej 

• Gminny Ludowy Klub Sportowy Włókniarz Kietrz – Przyznano kwotę dofinansowana  

w wysokości    62.000,00 zł i została ona wykorzystana w 100%.  

• Ludowy Zespół Sportowy Football Club Pilszcz. Przyznano kwotę dofinansowana  

w wysokości 19.500,00 zł, która została wykorzystana w 100%.  

• Klubu Sportowego Polonia Ściborzyce Wielkie. Przyznano kwotę dofinansowana  

w wysokości 18.500,00 zł, którą wykorzystano w 100%.   

• Ludowy Zespół Sportowy Orzeł Dzierżysław. Przyznano kwotę dofinansowania w wysokości 

14.000,00 zł i została ona wykorzystana w 100%.    

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
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• Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Koło Głubczyce. Przyznano kwotę dofinansowana 

w wysokości 4.000,00 zł, która została wykorzystana do kwoty 2.000,00 zł.  

• Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu. Przyznano kwotę dofinansowana w wysokości 

4.000,00 zł, którą wykorzystano w 100%.  

Ochrona i promocja zdrowia 

●  Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu. Realizowana w ramach dwóch umów. Obie dotacje 

wypłacone w kwotach po 29.000,00 zł. Zarówno pierwsza jak i druga dotacja wykorzystana  

w 100%. 

 

Poza trybem konkursowym 

Poza trybem konkursowym Gmina Kietrz zleciła zadania z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej, które dotyczyły zajęć na basenie, upowszechniania zdrowego stylu życia wśród miesz-

kańców gminy, zadania pn. sport to zdrowe społeczeństwo oraz organizację zajęć sportowych. Zadanie 

na basenie realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu, a Gmina na ten cel prze-

znaczyła środki finansowe w wysokości 10.080,00 zł, które zostały wykorzystane do kwoty 719,71 zł. 

Zadanie organizacji upowszechniania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy  realizowało Kie-

trzańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Gryf, a Gmina na ten cel przeznaczyła środki finansowe 

w wysokości 9.600,00 zł, które zostały wykorzystane w 100%. Zadanie Sport to zdrowe społeczeństwo 

realizował Klub Sportowy Pogoń Wojnowice, a Gmina na ten cel przeznaczyła środki finansowe w wy-

sokości 13.850,00 zł, które zostały wykorzystane do kwoty 11.936,45 zł. Natomiast organizację zajęć 

sportowych realizował Ludowy Klub Sportowy Rozumice, a Gmina na ten cel przeznaczyła środki finan-

sowe w wysokości 10.500,00 zł, które zostały wykorzystane do kwoty 4.999,75 zł. 

 

Gmina Kietrz realizowała Program Współpracy w 2020 roku również poprzez stosowanie pozafinanso-

wych form współpracy, w szczególności dotyczących sfer: 

a) informacyjnej, poprzez: 

- informowanie o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz udostępnianie ma-

teriałów związanych z realizacją tych zadań, 

- organizację konsultacji Rocznego Programu Współpracy, 

- przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, spotkaniach orga-

nizowanych przez różne instytucje,  

- wspierania o charakterze doradczym, w szczególności na zasadzie udzielania pomocy merytorycznej i 

technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotacje,  

       b)    organizacyjnej, poprzez: 

- współorganizację imprez odbywających się na terenie Gminy Kietrz inicjowanych przez organizacje 

pozarządowe,  

- użyczenie pomieszczeń  m.in.:  
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• w Świetlicy w Wojnowicach i Świetlicy w Ściborzycach Wielkich na siedzibę Koła Gospodyń 

Wiejskich; 

• w MGOK w Kietrzu i WDK w Pilszczu na siedziby Stowarzyszeń Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów;  

• na siedziby i działalność statutową OSP; 

• lokali oraz boisk na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszeniom, Klubom Sportowym; 

• w budynku OPS w Kietrzu na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej dla Stowarzyszenia 

LDG Płaskowyż Dobrej Ziemi; 

- użyczenie gruntów na prowadzenie działań związanych z działalnością statutową stowarzyszeń.  

 

5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kietrz  na lata 2018-

2022 

 

Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy na 31.12.2020 r. w zarządzie Przedsiębiorstwa Komu-

nalnego „HYDROKAN” sp. z o.o. w Kietrzu wynosi: 719 lokali mieszkaniowych, z czego sprzedanych 

na rzecz najemców: 392, stanowiących własność gminy: 327.  

Średnia powierzchnia użytkowa  komunalnego lokalu mieszkalnego waha się w granicach 40-45m2. 

Zarządzający zasobem mieszkaniowym Gminy Kietrz wykonał remonty na kwotę 476 700,40 zł, w tym 

na budynkach gminnych na kwotę 201 737,00 zł. Były to prace dekarskie, roboty ogólnobudowlane, 

zduńskie, naprawy instalacji, wymiana kanalizacji, wymiany okien i drzwi, docieplenia ścian  

i wykonanie elewacji budynków i inne drobne prace.  

W 2020 roku ustalono stawkę bazową czynszu z tyt. najmu lokalu mieszkalnego w wysokości 

2,56 zł za 1 m2 lokali mieszkalnych oraz ustalono minimalną stawkę czynszu w wysokości 1,00 zł 

za 1 m2 w ramach najmu socjalnego.   

Aktualnie ok. 100 najemców mieszkań ma trudności z bieżącym regulowaniem opłat za czynsz  

i media, ponad 30 kwalifikuje się do zamiany lokalu na  lokal socjalny, a dla 3 osób wydano wyrok 

eksmisji.  

Na koniec 2020 roku na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 63 rodziny. Czas oczekiwania na 

przydział mieszkania wynosi kilka lat.  

 

6. Regionalna Pomoc Inwestycyjna 

 

W celu wspierania przedsiębiorczości Gmina Kietrz oferuje pomoc publiczną w formie zwolnie-

nia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Pomoc ta jest przyznawana 

na podstawie uchwały nr XLI/361/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 4 września 2017 r.  i  jest skie-

rowana do przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz tworzących nowe miejsca pracy w Gmi-

nie Kietrz.  

W roku 2020 nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące zamiaru korzystania z regionalnej po-

mocy inwestycyjnej. 
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VI. FINANSE GMINY 
 

ROK 2020 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 41,72 % 

Wykonanie - dochody ogółem 54 150 453,08 zł 

Wykonanie - dochody własne 22 591 325,86 zł 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 5,16  % 

Wykonanie - wydatki ogółem 49 755 298,81 zł 

Wykonanie - wydatki majątkowe 2 565 057,68 zł 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) – 101,92 % 

Plan dochodów 53 131 819,75 zł 

Wykonanie ogółem, w tym: 54 150 453,08 zł 

                                                        

PIT 

8 094 881,00 zł 

                                                     

CIT 

141 164,29 zł 
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Wykonanie wydatków – 90,10 % 

Plan  55 224 993,29 zł 

Wykonanie 49 755 298,81 zł 

 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

                                             Wynik budżetu 

Planowany wynik 

DEFICYT 

- 2 903 173,54 zł 

Wykonanie  

NADWYŻKA 

4 395 154,27 zł 

 

 

Dochody z majątku (ze sprzedaży) – 113,67 % 

 

Plan 913 000,00 zł 

Wykonanie 1 037 799,74 zł 

 

 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 62,71  % 

Plan 4 090 593,57 zł 

Wykonanie 2 565 057,68 zł 
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Realizacja projektów miękkich i inwestycyjnych w roku 2020 

L.p. Nazwa zadania 

 

Informacja o projekcie i realizacji Termin realiza-

cji zgodnie z za-

pisami umowy o 

dofinansowanie 

Wartość 

ogółem  

Kwota dofinan-

sowania  

 Źródło dofinan-

sowania  

1.   Aktywnie, razem, 

bez granic 

   

Polsko-czeski projekt współpracy pomię-

dzy partnerami skierowany na działania 

sportowo-rekreacyjne, min. międzynaro-

dowe zawody unihokeja, piłki nożnej, spo-

tkania sparingowe i półmaraton Kietrz-Ro-

hov ora uzupełnienie bazy sprzętu sporto-

wego ZS w Kietrzu 

01.09.2019 -

31.08.2021 

23 495,52 €

  
21 145,96 € Interreg IIIA, 

Fundusz Mikro-

projektów                 

w Euroregionie 

Silesia, budżet 

państwa 

2.  Aktywnie, pozy-

tywnie, twórczo – 

edukacja dzieci w 

przedszkolach 

Gminy Kietrz 

Celem projektu jest podniesienie jakości 

edukacji przedszkolnej  w ośrodkach przed-

szkolnych prowadzonych przez gminę 

Kietrz do VI 2020 r. poprzez realizację do-

datkowych zajęć                             w 

przedszkolach, doskonalenie umiejętności                           

i kompetencji nauczycielek wychowania 

przedszkolnego, w tym  w zakresie pedago-

giki specjalnej oraz doposażanie i dostoso-

wanie placówek przedszkolnych do potrzeb 

dzieci w wieku przedszkolnym.  

 

31.05.2018-

31.03.2021 

407 939,38 zł 345 708,38 zł Europejski Fun-

dusz Społeczny                             

w ramach Regio-

nalnego Pro-

gramu Operacyj-

nego Wojewódz-

twa Opolskiego 

na lata 2014-

2020, Oś priory-

tetowa 09 – Wy-

soka jakość edu-

kacji, Działanie 

09.01 – Rozwój 

edukacji, Pod-

działanie 

09.01.03 – 

Wsparcie eduka-

cji przedszkolnej 

3.   Wyposażenie bi-

blioteki miejskiej 

w Kietrzu w nowo-

czesny sprzęt i 

urządzenia 

Biblioteka została wyposażona w sprzęt in-

formatyczny oraz wyposażenie. 

19.06.2020 -

31.12.2020 

58568,16 zł 37266,00 zł  
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4.  Budowa integra-

cyjnego placu za-

baw, ul. Głowac-

kiego w Kietrzu 

Operacja ma na celu poprawę jakości życia 

mieszkańców obszaru LGD „Płaskowyż 

Dobrej Ziemi” poprzez wybudowanie no-

wej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

w postaci integracyjnego placu zabaw dla 

dzieci w Kietrzu przy ul. Głowackiego. 

04.08.2020-

31.12.2020 

118 000,00 zł 44 541, zł Program Roz-

woju Obszarów 

Wiejskich na lata 

2014-2020 

5.  Budowa integra-

cyjnego placu za-

baw, ul. Reja w 

Kietrzu 

Gmina pozyskała środki na realizację ope-

racji dla Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i 

Młodzieży Niepełnosprawnej „Jesteśmy 

Wyjątkowi”  

 

Operacja ma na celu poprawę jakości życia 

mieszkańców obszaru LGD „Płaskowyż 

Dobrej Ziemi” poprzez wybudowanie no-

wej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

w postaci integracyjnego placu zabaw dla 

dzieci w Kietrzu przy ul. Reja. 

 

10.08.2020-

28.02.2021 

87 863,00 zł 87 863,00 zł Program Roz-

woju Obszarów 

Wiejskich na lata 

2014-2020 

6.  Rowerem po 

szlaku atrakcji re-

gionu 

Celem projektu jest m.in. wsparcie promo-

cji i prezentacji wspólnego regionu poprzez 

lepsze wykorzystanie jego potencjału zaso-

bów przyrodniczych i kulturowych w 

związku z turystyką ROWEROWA  ORAZ 

UZUPEŁNIENINE INFRSATRUKTURY 

. 

05.09.2019 – 

30.06.2021 

25 597,87  € 23 038,07  € Interreg IIIA, 

Fundusz Mikro-

projektów                 

w Euroregionie 

Silesia, budżet 

państwa 

7.  Aktywnie i krea-

tywnie przez świat 

– wspieramy roz-

wój przedszkola-

ków z Gminy 

Kietrz 

Celem projektu jest podniesienie jakości 

edukacji przedszkolnej w ośrodkach przed-

szkolnych prowadzonych przez gminę 

Kietrz do VI 2022 r. poprzez realizację do-

datkowych zajęć w 

przedszkolach w Kietrzu i Nowej Cerekwi, 

realizację zajęć w miejscach edukacji bez-

pośredniej, doskonalenie umiejętności i 

kompetencji nauczycielek wychowania 

przedszkolnego, w tym w 

zakresie pedagogiki specjalnej oraz dopo-

sażanie i dostosowanie placówek przed-

szkolnych do potrzeb dzieci w wieku przed-

szkolnym. 

02.08.2020-

30.06.2022 

423 590,46 zł 359 924,46 zł Europejski Fun-

dusz Społeczny                             

w ramach Regio-

nalnego Pro-

gramu Operacyj-

nego Wojewódz-

twa Opolskiego 

na lata 2014-

2020, Oś priory-

tetowa 09 – Wy-

soka jakość edu-

kacji, Działanie 

09.01 – Rozwój 

edukacji, Pod-

działanie 

09.01.03 – 

Wsparcie eduka-

cji przedszkolnej 

8.  Resortowy pro-

gram rozwoju in-

stytucji opieki nad 

dziećmi w wieku 

do lat 3 „MA-

LUCH+” 2020 – 

moduł 2 

Dofinansowanie utrzymania 31 miejsc 

żłobkowych. 

02.03.2020 - 

31.12.2020 
53 000,00 zł 41 850,00 zł Resortowy pro-

gramie rozwoju 

instytucji opieki 

nad dziećmi w 

wieku do lat 3 

„MALUCH+” 

2020 
9. s Moduł II – Zapew-

nienie funkcjono-

wania Klubu Senior 

+ 

Dofinansowanie utrzymania Klubu Senior 

+ w Kietrzu 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

12 553,28 zł 4 687,60 zł Program Wielo-

letni Senior + na 

lata 2015-2020 
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10.  Doposażenie w 

sprzęt do zdalnego 

nauczania Zdalna 

Szkoła 

Zakup 28 szt. laptopów dla uczniów i nau-

czycieli. 

08.04.2020 -

08.10.2020 

69 913,20 zł 69 913,20 zł Program Opera-

cyjny polska Cy-

frowa na lata 

2014-2020 

11.  Doposażenie w 

sprzęt do zdalnego 

nauczania Zdalna 

Szkoła + 

Zakup 24 szt. laptopów dla uczniów. 14.10.2020 –

14.04.2021 

 

54 215,94 zł 54 215,94 zł Program Opera-

cyjny polska Cy-

frowa na lata 

2014-2020 

 

VII. SPÓŁKI KOMUNALNE GMINY 
 

Gmina posiada jednoosobową spółkę mienia gminy- Przedsiębiorstwo Komunalne HYDRO-

KAN, Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Kietrzu. Spółka powstała w 1992 roku ze 100% udzia-

łem Gminy.  

Przedmiotem działalności Spółki „HYDROKAN” jest działalność: 

 

1) wodociągowo-kanalizacyjna, polegająca na:  

- produkcji i dostawie wody, 

- odbiorze i oczyszczaniu ścieków. 

W zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków Spółka osiągnęła  w  2020r. następujące wyniki: 

 

 

 

 

  Rok 2019 Rok 2020  

Dynamika 

4:2 

[%] 

 

Wykonanie 

zł 

 

% 

 

Wykonanie 

zł 

 

% 

1 2 3 4 5 6 

Sprzedaż wody 2.187.910 65,2 2.261,498 65,4 103,4 

Sprzedaż usług kanalizacyjnych 894.230 26,7 912.237 26,4 102,0 

Opłata abonamentowa 151.237 4,5 159.405 4,6 105,4 

Wywóz nieczystości płynnych 121.104 3,6 126.530 3,6 104,5 

Razem 3.354.481 100,0 3.459.670 100,0 103,1 

 

 

2) komunalna: 

-  świadczenie usług w zakresie oczyszczania terenów z nieczystości stałych i płynnych, 

- zimowe utrzymanie dróg, 

- podwykonawstwo w zakresie wywozu odpadów komunalnych. 

 

W ramach usług komunalnych Spółka „HYDROKAN” wykonuje prace w zakresie: 

- oczyszczania terenów, placów, ulic i chodników, 

- podwykonawstwo w zakresie wywozu odpadów komunalnych, 

- zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów, 

- utrzymanie zieleni miejskiej 



 

 RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2020 18 WWW.KIETRZ.PL 
 

   

 Ze sprzedaży usług komunalnych Spółka osiągnęła w 2020r. następujące wyniki: 

 

Nazwa usługi 

 

Wykonanie 

2019 

 

% 

 

 

Wykonanie 

2020 

 

% 

 

Dynamika 

4:2 

[%] 

1 2 3 4 5 6 

Oczyszczanie miasta 246.359 14,3 229.123 12,7 93,0 

Wywóz nieczystości stałych 1.188.314 69,0 924.910 51,5 77,8 

Akcja Zima 72.268 4,2 28.257 1,6 39,1 

Zieleń miejska 0 0 106.481 5,9 - 

Usługi odpłatne 214.494 12,5 507.670 28,3 236,7 

Razem: 1.721.435 100,0 1.796.441 100,0 104,4 

 

3) administrowania zasobami mieszkaniowymi: 

W roku 2020 zostało sprzedanych 7 lokali mieszkalnych o pow. 331,20 m². 

Powierzchnia zasobów Gminy stan na 31.12.2020r. wynosi 16.811,78 m², w tym we Wspólnotach Miesz-

kaniowych 10.462,62 m² oraz w budynkach 100% własności Gminy 5.983,85 m². 

Wartość robót na budynkach gminnych w 2020roku wyniosła 201.737,00 zł. 

Ze względu na sprzedaż lokali jaka miała miejsce w latach 2016-2019 (tj. 95 lokale  o pow. 4.674 m²) 

zmniejszyły się wpływy z czynszów lokali mieszkalnych o około 17.500 zł miesięcznie. 

 

4) zarządzanie krytą pływalnią 

Kryta Pływalnia HYDROSFERA w Kietrzu została wybudowana przez Gminę Kietrz i oddana 

została do użytkowania w marcu 2011 r. Od samego początku jest zarządzana przez Spółkę „HYDRO-

KAN”. Podobnie jak dla większości tego typu obiektów przychody ze sprzedaży biletów wraz z innymi 

przychodami nie pokrywają wszystkich kosztów funkcjonowania obiektów. Różnica pokrywana jest z 

budżetu Gminy Kietrz. 

Koszty działalności w 2020 roku przedstawia tabela z podziałem na koszty rodzajowe: 

Koszt/ 

m-c 

Energia 

elekt. 

Gaz Woda i 

n. płynne 

Materiały 

podst. 

Płace i po-

chodne 

Koszty 

inne 

SUMA 

(netto) 

Styczeń 

 

13 244,99 18 891,89 4 699,57 2 399,05 49 243,50 51 290,73 139 769,73 

Luty 

 

20 993,60 18 968,47 4 381,73 5 734,54 50 210,71 17 041,96 117 331,01 

Marzec 

 

10 523,35 17 678,05 2 978,85 6 216,30 40 663,14 30 077,57 108 137,26 

Kwiecień 3 002,59 8 361,73 85,41 1 401,64 22 246,97 22 454,94 57 553,28 
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Maj 

 

1 154,75 2 030,06 41,57 3,30 20 204,28 17 058,79 40 492,75 

Czerwiec 

 

1 134,41  901,08 31,45 586,68 14 758,87 16 265,08 33 677,57 

Lipiec 

 

1 185,47 913,09 31,45 2 342,72 12 950,20 24 038,68 41 461,61 

Sierpień 

 

6 971,78 1 572,96 7 869,28 7 047,97 19 317,85 20 446,92 63 226,76 

Wrzesień 

 

15 266,72 1 526,12 3 526,24 6 824,87 50 006,71 34 147,70 111 298,36 

Październik 

 

13 934,40 24 865,64 3 469,69 2 381,16 45 358,33 27 969,76 117 978,98 

Listopad 

 

6 810,68 2 815,56 336,82 3 665,79 12 430,91 18 001,71 44 061,47 

Grudzień 

 

4 837,79 3 567,73 42,76 1 771,65 12 427,71 23 974,47 46 622,11 

SUMA 

 

99 060,53 102 092,38 27494,82 40 375,67 349 819,18 302 768,31 921 610,89 

 

Przychody dzielą się na przychody z tytułu korzystania z krytej pływalni (rzeczywiste korzystanie 

przez klientów) oraz dopłata Gminy do biletów wynikająca z różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami. 

W roku 2020 przychody z tytułu korzystania z krytej pływalni wyniosły 223.111,67 zł netto (pły-

walnia była czynna 4 miesiące w roku), natomiast przychody z tytułu dopłaty Gminy 698.512,16 zł netto. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dopłata Gminy do biletów w wysokości 698.512,16 zł dla Spółki 

"Hydrokan" jest przychodem, natomiast dla Gminy jest kosztem. 

Podsumowując: ogółem koszty krytej pływalni wyniosły 921.610,89 zł, udało się je pokryć czę-

ściowo przychodami z tytułu korzystania z krytej pływalni w wysokości 223.111,67 zł. Gmina                           

w roku 2020 dopłaciła 698.512,16 zł netto. 

5) działalność dodatkowa: 

- roboty odpłatne: 

-  wykonywanie sieci wod-kan. ( przyłącza ), czyszczenie kanalizacji, 

-   roboty drogowe, chodniki, remonty nawierzchni, 

-  montaż znaków drogowych, 

-   roboty malarskie. 
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VIII. OCHRONA ZDROWIA 
 

Na terenie gminy funkcjonował Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w skład, którego wchodziły: 

- Przychodnia Rejonowa w Kietrzu, Wiejki Ośrodek zdrowia w Pilszczu, Wiejski Ośrodek Zdrowia  w 

Dzierżysławiu oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nasiedlu.  

Liczba pacjentek i pacjentów w 2020 r., korzystających z porad lekarskich wynosiła: 

- Przychodnia Rejonowa w Kietrzu – 36 422 porady, 

- Wiejki Ośrodek zdrowia w Pilszczu - 2049 porad, 

- Wiejski Ośrodek Zdrowia  w Dzierżysławiu – 777 porad, 

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nasiedlu – 1 754 porad. 

 

W roku 2020 udzielono następującą ilość porad specjalistycznych: 

- poradnia dermatologiczna- 980, 

- poradnia neurologiczna – 955, 

- poradnia ginekologiczno- położnicza- 2340,  

- poradnia chirurgii ogólnej- 362,  

- poradnia okulistyczna – 1472, 

- poradnia otolaryngologiczna – 937,  

- poradnia urazowo-ortopedyczna- 1310, 

- poradnia urologiczna – 1071.  

Na terenie gminy zrealizowano program zdrowotny pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy” finansowany z 

NFZ w kwocie 5339,36 zł, z którego skorzystało 244 kobiety.  

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia udzielono porad, które dotyczyły najczęściej: 

COVID-19, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, bólu kręgosłupa, zapalenia gardła, zapalenia migdałków, 

zakażenia górnych dróg oddechowych.  

IX. POMOC SPOŁECZNA  
 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 r. było 318 osób, w tym 94 osoby w 

wieku 0-17, oraz 161 osób w wieku produkcyjnym i 63 osób w wieku poprodukcyjnym. Główne powody 

przyznawania świadczeń z pomocy społecznej to: 

- bezrobocie- w 131 przypadkach, 

- ubóstwo- w  126 przypadkach, 

- niepełnosprawność- w 71 przypadkach, 

- długotrwała lub ciężka choroba- w 38 przypadkach, 
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- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - w 28 

przypadkach. 

Łączna kwota wydatków na świadczenia z pomocy społecznej wyniosła 1.913.359 zł. 

   W ramach świadczeń wychowawczych zrealizowani w 2020 roku 18114 świadczeń na kwotę 

9.223.417,37 zł, z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz korzystających z zasiłków rodzinnych 

wraz z dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka było to 141 

rodzin na kwotę 3.650.293,12 zł 

W ramach realizacji świadczeń opiekuńczych w 2020 roku zrealizowano: 

- 3895 zasiłków pielęgnacyjnych 

- 696 świadczeń pielęgnacyjnych, 

- 36 specjalnych zasiłków opiekuńczych. 

Łącznie było to 4627 świadczeń na kwotę 2.755.238zł . 

 

Ponadto 47 osoby skorzystały ze świadczeń alimentacyjnych na kwotę 225.895 zł. Świadczeniami w for-

mie dodatków mieszkaniowych objęto 64 gospodarstwa domowe, a w formie dodatku energetycznego 18 

gospodarstw domowych na łączną kwotę 126.277,36 zł . 

 

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w roku 2020 wyniosły łącznie 16.541.101,77 

zł, z czego na świadczenia 15.341.766,07 zł ,co stanowiło 93 % całości wydatków. 

 

X. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2020 r. 48,5 km dróg. Na dzień 31 

grudnia 2020 r. długość dróg w gminie wynosiła 48,5 km. Drogi asfaltowe stanowiły na początku i na 

końcu 2020 r. 46 % wszystkich dróg. Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku 65 %. Wszystkie 

drogi gminne zaliczane są do klasy technicznej D. Według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni: 

- 84 % nawierzchni dróg otrzymało ocenę dostateczną, 

- 11 % nawierzchni dróg otrzymało ocenę dobrą, 

- 5 % nawierzchni dróg otrzymało ocenę bardzo dobrą. 

 

W gminie zrealizowano w 2020 r.  następujące inwestycje: 

Miejsce 

Nazwa 

zadania 

Wartość 

zadania 
Uwagi 

Kietrz 
Budowa zastawki na rzece Morawie w 

Kietrzu 
131 816,90 zł 

- 
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Gmina Kietrz 

Budowa 8 miejsc odpoczynku dla ro-

werzystów i innych podróżnych skła-

dających się z obiektów małej archi-

tektury 

83 640,00 zł 
- 

Kietrz 

Remont odcinka drogi Traugutta w 

Kietrzu, będącej droga publiczna 

gminna nr 108813 O 

264 284,63 zł 

Dofinansowanie z bu-

dżetu państwa w 

kwocie 158 570,78 zł 

Kietrz 
Przebudowa odcinka ulicy Zatorze w 

Kietrzu 
442 800,00 zł 

- 

Pilszcz 
Zakup i montaż ogrodzenia na boisku 

sportowym w Pilszczu 
17 835,00 zł 

- 

Kietrz 
Przebudowa schodów przy boisku OR-

LIK w Kietrzu 
9 926,10 zł 

- 

Kietrz 
Odbudowa ceku komunalnego Mły-

nówka w Kietrzu. 

75 500,00 zł 

 

- 

Lubotyń 
Przebudowa drogi osiedlowej w Lubo-

tyniu 
49 000,00 zł 

- 

Wojnowice 

Wykonanie nawierzchni alejki łączącej 

ul. Kietrzańską z ul. Okrężna w Woj-

nowicach. 

47 847,00 zł 
- 

Dzierżysław 
Przebudowa chodnika na ul. Zamko-

wej w Dzierżysławiu. 38 654,47 zł 
- 

Chróścielów 
Wykonanie odwodnienia drogi gmin-

nej Chróścielowie 
74 488,00 zł 

- 

Kietrz 
Remont nawierzchni odcinka ul. Nad-

brzeżnej w Kietrzu (dz. nr 741 i 742). 
53 499,99 zł 

- 

Pilszcz 
Przebudowa sieci wodociągowej przy 

ul. Różanej w m. Pilszcz 
150 000,00 zł 

- 

Dzierżysław 
Wymiana pokrycia dachowego na bu-

dynku OSP w Dzierżysławiu 29 358,87 zł - 

Kietrz 
Rewitalizacja Parku przy ul.  3 Maja w 

Kietrzu 
138 252,00 zł 

- 

Dzierżysław 
Przebudowa odcinka drogi transportu 

rolnego (dz.Nr 355) w Dzierżysławiu 
17 835,00 zł - 

Kietrz 
Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej 

w Kietrzu 
29 845,25 zł 

- 

Kietrz 
Remont odcinka chodnika na ul. Lan-

genowskiej 
66 482,55 zł - 

Kietrz 
Remont chodnika przy ul. 3 Maja w 

Kietrzu 
27 060,00 zł 

- 

Chróścielów 
Zakup i montaż wiaty przystankowej 

w Chróścielowie 
9 995,50 zł 

- 

Rozumice 
Remont odcinka drogi gminnej do boi-

ska w Rozumicach 
7 834,93 zł - 

Kietrz 
Budowa integracyjnego placu zabaw 

przy ulicy Głowackiego                       
122 920,00 zł 

Dofinansowanie z 

funduszy 
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europejskich w 

kwocie 44 541,00 

zł 

Nasiedle 
Budowa ogrodzenia na działce nr 129 

w Nasiedlu                   
25 500,00 zł 

- 

Nasiedle 
Remont ściany elewacyjnej WDK w 

Nasiedlu 
8 495,63 zł   - 

 

Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 1 922 871,82 zł, przy czym finansowanie 

zewnętrzne, pochodzące z budżetu państwa i funduszy europejskich wyniosło 203 111,78 zł. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2020 r. wynosiła 86,6 km. W przypadku sieci 

kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco:  

- długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 9,3 km, 

- długość sieci kanalizacji deszczowej wynosiła 13,2 km.  

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. istniało 2135 przyłączy sieci wodociągowej i 278 przyłączy sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

 

2.2. Lokale mieszkalne:  

 

XI. MIENIE KOMUNALNE 
 

1.Stan mienia komunalnego 

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. własność mienia gminy stanowiły, odpowiednio  

grunty o powierzchni  575 ha - 4 559 759 ,- zł. 

- budynki i budowle - 38 363 633,93, 

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 25 873 326,84 (tj. drogi gminne, infrastruktura wodociągowo-

kanalizacyjna), 

- środki transportu - 1 386 950,72, 

- pozostałe składniki mienia – 1 598 068,44, 

- wartość mienia komunalnego MOPS Kietrz – 62 433,37. 

 

Ponadto, gmina posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów do działki Skarbu Państwa o 

powierzchni 0,0049 ha wartość ewidencyjnej brutto w zł - 2.250,00. 

Podmiotem mienia komunalnego jest utworzona przez gminę w 2002 r. jednoosobowa spółka gminy 

pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN sp. z o.o. Spółka zarządza i administruje 

gminnym zasobem lokalowym zaopatruje w wodę, odbiera ścieki od mieszkańców z terenu całej gminy, 

zarządza krytą pływalnią oraz prowadzi  inne działania statutowe tj. zimowe utrzymanie dróg, oczysz-

czanie miasta bieżące remonty dróg. 
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2.Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości. 

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości obejmującym grunty, budynki i lokale 

polegało na wykonywaniu czynności na płaszczyźnie cywilnoprawnej (sprzedaż, ,prawa obligacyjne) 

oraz na płaszczyźnie administracyjnej (decyzje podziałowe). 

 

2.1 Grunty. 

 

W zasobie nieruchomości pozostaje 535 ha gruntów ,przy czym 400 ha, stanowią grunty zabu-

dowane i zurbanizowane ,pozostałe to użytki rolne i leśne. 

W ramach polityki gospodarowania gruntami, gmina stara się prywatyzować w ramach publicznych 

przetargów grunty zbędne na cele publiczne,  natomiast grunty, które w przyszłości mogą posłużyć ce-

lom rozwojowym czy też zorganizowanej działalności inwestycyjnej miasta, rozdysponowuje 

 w formie praw obligacyjnych. 

Aktualnie w dzierżawie pozostaje  ok.347  ha gruntów, na podstawie 400 zawartych umów . 

 

Niewielka część gruntów zasobu przekazana została w 2020 roku w formie nieodpłatnej (uży-

czenie)na rzecz podmiotów, które prowadzą działalność z katalogu zadań własnych gminy, poszerzając 

tym samym ofertę miasta w tym zakresie. W  roku 2020 zawarto dwie umowy użyczenia 

Własność Gminy Kietrz, stanowią także grunty obciążone prawem użytkowania wieczystego 

na rzecz osób fizycznych i prawnych 

Wg. stanu ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Głubczycach na koniec 2020 roku  

na w użytkowaniu wieczystym pozostawało 37 ha gruntów, w tym we władaniu osób fizycznych 

 7 ha. 

Powierzchnia dot. osób fizycznych uległa  znacznemu zmniejszeniu ze względu na ustawowe 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, gruntów przysługujących tym właśnie 

osobom ,zabudowanych na cele mieszkaniowe. 

Nieruchomości gminy były również udostępniane przedsiębiorstwom przesyłowym w celu umieszcza-

nia w gruncie lub nad gruntem sieci infrastruktury technicznej. 

W tym zakresie przeprowadzono 11 postępowań z wyłączeniem pasów dróg publicznych. 

 Efektywność gospodarowania gruntami gminnymi w 2019 roku obrazuje poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2020 25 WWW.KIETRZ.PL 
 

Efektywność gospodarowania gruntami Gminy Kietrz rok 2020 r.                                                                                                                                                     

 

 

Lp. 

 

 

Forma udostępnienia 

Powierzchnia  

……………………….…… 

liczba transakcji 

      Dochód 

brutto 

ogółem (zł) 

1.   

Sprzedaż  gruntów (działki) 

1,0124 ha 

………………………………. 

18 x transakcji  

 

717 321,10 

2.  Sprzedaż lokali mieszkalnych  pow. użyt.  385,80 m2 

………………………...…… 

8 x transakcji  

 

180 360,35 

3.  Sprzedaż lokali użytkowych pow. użyt. 89,19 m2 

………………………...…… 

1 x transakcji 

50 000,00 

4.  Sprzedaż działki zabudowanej  

ul. Długa 16, Kietrz 

0,1428 ha 

………………………...…… 

1 X transakcja 

205 000,00 

5.  Opłaty roczne 

za użytkowanie wieczyste 

9 ha 

 

8 947,80 

6.   

Opłaty przekształceniowe 

Uwłaszczenie 

25 x wpłat jednorazowych 

6 219,95 

W tym  1 497,34 

7.   

Dzierżawy 

                  347 098,73 m2 

………………….…… 

400 umowy 

 

368 424,97 

8.  Trwały zarząd/Służebność  0,00  

  Łącznie 1 536 274,17 

                                                                                                                                           Źródło: własne 

 

 

Stan zasobu lokalowego gminy w roku 2020 zobrazowano w poniższej tabeli. 

 

Zasób lokalowy Gminy  Kietrz  wg, stanu na koniec 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia (m2)   Liczba 

1. Lokale mieszkalne położone 

w budynkach o wyłącznej własności Gminy 

Kietrz 

 

5 096,81 

 

119 

2. Lokale mieszkalne położone   
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we wspólnotach mieszkalnych 9 873,01 219 

3. Lokale użytkowe własność Gminy 1388,15 28 

4. Garaże 365.31 17 

 Łącznie 16723,8 383 

                                                                                                                      Źródło: PK Hydrokan 

Gminnym zasobem lokalowym Gminy  Kietrz  zarządza i administruje jednoosobowa spółka 

Gminy pod firmą „Przedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN sp. z o. o”. z siedzibą w Kietrzu. 

W zasobach gminy pozostawało  338 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni   14 969,82 m2. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania  wynosiła  40,45 m2, a ogółem w przeliczeniu 

na jednego  mieszkańca  zasobu mieszkaniowego   gminy  22,85 m2. 

Jednostkowy średni  czynsz za wynajem lokali mieszkalnych wynosił  3,34,- zł/m2,  natomiast 

za wynajem lokali użytkowych   4.95,- zł/m2. 

Roczna wartość opłat czynszowych wyniosła  616 350,22,- zł., w tym  94 006,82,- zł. za lokale 

użytkowe. Ściągalność  czynszów pozostawała na poziomie 96%. 

Większość budynków tworzących zasób lokalowy gminy pochodzi z ubiegłego  stulecia, zatem 

wymaga gruntownych remontów i modernizacji. Zarządca w miarę możliwości finansowych 

przeprowadza  je . 

Zakres remontów przeprowadzonych w 2020 r. w budynkach pozostających wyłączną własnością 

gminy roku obrazuje poniższa tabela . 

 

Remonty  w zasobie mieszkaniowym Gminy Kietrz wg. stanu na koniec 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie Wartość (zł) 

1.  Roboty remontowo - budowlane 82638 

1.  Przebudowa pieców kaflowych 5724 

2.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 15811 

3.  Roboty instalacyjne 11898 

4.  Inne roboty związane z bieżącym utrzy-

maniem zasobu 

 

108 731 

 Łącznie 224802 

Źródło: PK Hydrokan 

Na przestrzeni ostatnich lat gmina prywatyzuje zasób mieszkaniowy gminy. Celem polityki 

sprzedaży jest z jednej strony  uzyskanie partnerów - nowych właścicieli, którzy będą uczestniczyć 
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 w kosztach utrzymania budynków, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, a z drugiej dążenie  

do wyjścia gminy ze wspólnot mieszkaniowych i tym samym całkowite uwolnienie się   

od utrzymywania budynków „wspólnotowych”. 

Biorąc pod uwagę fakt, że zwykle stan budynków  w których zbywane są mieszkania   

na rzecz wieloletnich najemców nie jest dobry i wymaga nakładów na remonty, Rada Miejska zdecydo-

wała się na przyznanie przy ich sprzedaży bonifikat. 

W  zakresie zasad udzielania upustów obowiązywała  uchwała nr VII/85/2019 Rady Miejskiej  

w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. Wysokość bonifikaty w zależności od okresu trwania  najmu wynosiła 

od 45% do 70%. 

W roku 2020 r. sprzedano 8  lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni  385,80 m2 w trybie bezprze-

targowym, na wniosek najemców. Jednocześnie w toku jest kilkanaście spraw, których finalizację prze-

widuje się w roku przyszłym. 

1) lokal mieszkalny Kietrz  ul. Nowa 7/8 o pow. użytkowej 38,41m2 

2) lokal mieszkalny Kietrz ul. Wieżowa 1/2 o pow. użytkowej 37,30 m2 

3) lokal mieszkalny Kietrz ul. Głubczycka 3/8 o pow. użytkowej 38,10 m2 

4) lokal mieszkalny Kietrz ul. Niepodległości  21/5 o pow. użytkowej 60,30m2 

5) lokal mieszkalny Kietrz ul. Głubczycka 24/2 o pow. użytkowej 47,70 m2 

6) lokal mieszkalny Kietrz ul.3 Maja 5 o pow. użytkowej 50,70 m2 

7) lokal mieszkalny Kietrz ul. Głubczycka 18/8 o pow. użytkowej 58,70 m2 

8) lokal mieszkalny Kietrz ul. Głowackiego 13/10 o pow. użytkowej 54,59 m2 

 

W roku 2020 wszczęto na wniosek najemców kilka postepowań zmierzających do sprzedaży lokali, jed-

nakże ich zakończenie będzie sfinalizowane w przyszłym roku. 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w 1,5 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet  

i na dzień 31 grudnia 2020 r. odsetek ten nie uległ zmianie. 

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 97 798 zł, których beneficjentami 

było 56 osób. Kwota najniższego dodatku wynosiła 28,06 zł, zaś kwota najwyższego dodatku to 412,51 

zł. 

 

XII. SPRAWY OBYWATELSKIE I ADMINISTRACYJNE 
 

Gmina Kietrz w roku 2020 nie realizowała budżetu obywatelskiego. Sołectwa Gminy Kietrz rea-

lizowały zadania w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie funduszu sołeckiego zawarte zostało w  czę-

ści dotyczącej ochrony środowiska).  

Do urzędu wpłynęło w 2020 r. 31 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.  Na 30 wniosków, które 

wpłynęły informacja została udostępniona wnioskodawcy.  
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W sprawozdawanym roku wpłynęło 1 skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

którą uznano za zasadną.  

W 2020 r. prowadzono postępowania w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 

oraz podatku od środków transportowych, które zakończyły się wydaniem łącznie 4.411 szt. decyzji. Za-

księgowano 306 szt. deklaracji podatkowych. 

Ponadto z zakresu ww. podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydano: 

- 85 szt. zaświadczeń podatkowych, 

- 60 szt. decyzji stwierdzających nadpłatę, 

- 532 szt. postanowień o zarachowaniu i przeksięgowaniu wpłat, 

- 2.531 szt. upomnień, 

- 199 szt. tytułów egzekucyjnych.    

     W 2020 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu zostało zaskarżonych 10 decyzji i  

1 postanowienie wydanych przez Burmistrza Kietrza. W 8 przypadkach, postępowania w sprawach od-

woławczych nie zostały zakończone, 1 decyzję i 1 postanowienie Burmistrza Kietrza utrzymano  

w mocy, natomiast 1 decyzję uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia. 

    W 2020 r. zrealizowano zadanie wynikające z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188). W związku z tym przeprowadzono postepo-

wania na wnioski producentów rolnych, które zakończyły się wydaniem 338 szt. decyzji. 

 

XIII. PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 
 

Komisariat Policji w Kietrzu na podległym terenie Gminy Kietrz i Branice w roku 2020 odnoto-

wał 254 przyjęć zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Na terenie Gminy Kietrz złożono 

187 zawiadomień o możliwości popełniania przestępstwa. Postępowanie przygotowawcze było prowa-

dzone w 111 przypadkach. 

Czyny zabronione: 

- przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 11,41 % wszystkich czynów, 

- przeciwko mieniu – 1.97 %, 

- dotyczące przestępstw gospodarczych – 5.51 %. 

 

Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące wykroczeń przeciwko przepi-

som ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz nieprawidłowe parkowanie pojazdów związane z brakiem 
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miejsc parkingowych w szczególności przy ul. Kościuszki i ul. Wojska Polskiego, a także w dzień tar-

gowy w okolicy ulic: Długa i Matejki . 

Funkcjonariusze KP Kietrz uczestniczyli w 1419 zgłoszeniach interwencyjnych na terenie Miasta i Gminy 

Kietrz. Nałożono 357 mandatów KK oraz zastosowano 499 pouczeń. Ujawnione wykroczenia były to 

wykroczenia porządkowe. W roku 2020 odnotowano 189 wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o wy-

chowaniu w trzeźwości. 

Funkcjonariusze policji podjęli następujące akcje informacyjne: 

- spotkania ze społeczeństwem dotyczące występujących zagrożeń w związku z oszustwami 

- rozdawanie ulotek dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców, 

- realizacja planów priorytetowych dla poszczególnych rejonów przez dzielnicowych. 

- kontrola przestrzegania obostrzeń w związku z COVID-19 

 

XIV. EDUKACJA 
 

W naszej gminie istnieją następujące obwody szkolne dla placówek prowadzonych przez Gminę Kietrz: 

 

1. Zespół Szkół w Kietrzu: Kietrz, Kozłówki, Rozumice 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerekwi: Nowa Cerekwia, Rogożany, Wojnowice, 

Wojnowice Osiedle. 

 

Na terenie Gminy Kietrz funkcjonują również placówki prowadzone przez stowarzyszenia społeczności 

lokalnych: 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społecz-

ność Dzierżysławia; 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej  

w Nasiedlu, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej   

w Nasiedlu; 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana III Sobieskiego  

w Pilszczu prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu; 

4. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc 

Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich; 

5. Publiczne Przedszkole „Akademia Pluszowych Misiów” Stowarzyszenia Rozwój i Odnowa              

w Rozumicach oraz żłobek „Gromadka Niedźwiadka”. 
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Ilość oddziałów, dzieci/uczniów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty                   

(wg SIO na 31.03.2020 r.) 

 

L.p 

 

Nazwa jednostki oświatowej 

 

Ilość 

oddziałów 

 

Ilość 

uczniów 

Średnia ilość 

uczniów  

  w oddziale 

1.  
Zespół Szkół w Kietrzu 

• Oddział „0” 

• Publiczne Przedszkole (poniżej „0”) 

• Publiczna Szkoła Podstawowa 

 

2 

4 

22 

 

43 

98 

391 

 

21,5 

24,5 

17,77 

2.  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowej Cerekwi 

• Oddział „0” 

• Poniżej „0” 

8 

1 

1 

80 

9 

21 

10 

9 

21 

3.  

 

 

Zespół Szkół w Kietrzu  

• Liceum Ogólnokształcące 

• Branżowa szkoła I stopnia 

 

4 

4 

 

65 

65 

 

16,25 

16,25 

4.  Publiczne Przedszkole „Akademia Pluszowych Misiów” 

Stowarzyszenia Rozwój i Odnowa w Rozumicach 

                         Oddział ‘0’ 

                         Poniżej ‘0’ 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

18 

48 

 

 

 

18 

24 

5.  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkol-

nym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysła-

wia.                

                         Oddział „0” 

                         Poniżej „0” 

 

8 

 

1 

 

89 

 

4 

21 

 

11,12 

 

25 

6.  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkol-

nym im. Marii Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkoły Podstawowej  

w Nasiedlu         

                         Oddział „0” 

                         Poniżej „0” 

 

 

8 

 

1 

 

 

49 

 

4 

15 

 

 

6,12 

 

19 

7.  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkol-

nym im. Jana III Sobieskiego w Pilszczu Stowarzyszenia 

na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu                  

                         Oddział „0” 

                         Poniżej ‘0” 

 

 

7 

 

1 

1 

 

 

58 

 

16 

14 

 

 

8,28 

 

16 

14 

8.  Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym przy 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” 

w Ściborzycach Wielkich            

                         

                          Oddział „0” 

                         Poniżej ‘0” 

 

 

7 

 

1 

 

 

36 

 

3 

10 

 

 

5,1 

 

13 

 O G Ó Ł E M 

Placówki oświatowe 

Oddziały „0” 

Poniżej    ‘0’ 

 

68 

5 

11 

 

833 

97 

227 

 

12,25 

19,40 

20,63 

 

 

Dane dotyczące liczebności uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym                       

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

Wyszczególnienie  Lata 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

ZS w Kietrzu (szkoła podstawowa) 362 406 391 

ZSP Nowa Cerkwia 72 91 80 

 

ZS Kietrz 

Publiczne Gimnazjum 145 78 0 

Liceum Ogólnokształcące 55 51 65 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  31 13 0 
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Branżowa szkoła I stopnia 12 30 65 

 

 

Liczebność w klasach oraz liczby oddziałów w szkołach na dzień 31.03.2020 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Klasy 
 

Ogółem 

I II III IV V VI 
 

VII 

 

VIII 

ZS Kietrz (szkoła 

podstawowa) 

Liczba 

uczniów w 

klasie 

42 50 49 19 82 52 52 
45 

391 

Liczba oddzia-

łów 
2 3 3 1 4 3 3 3 22 

ZSP Nowa 

Cerekwia 

Liczba 

uczniów w 

klasie 

5 12 5 1 16 15 10 
14 78+2 rewali-

dacja 

Liczba oddzia-

łów 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

PSP z Oddziałem 

Przedszkolnym w 

 Dzierżysławiu 

Liczba 

uczniów w 

klasie 

18 7 11 7 12 13 11 
10 

89 

Liczba oddzia-

łów 
1 1 1 1 1 1 1 

1 
8 

PSP z Oddziałem 

Przedszkolnym w  

Nasiedlu 

Liczba 

uczniów w 

klasie 

2 9 6 6 7 4 7 
8 

49 

Liczba oddzia-

łów 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

PSP z Oddziałem 

Przedszkolnym w 

Pilszczu 

Liczba 

uczniów w 

klasie 

6 6 4 0 10 13 10 9 58 

Liczba oddzia-

łów 
1 1 1 0 1 1 1 1 7 

SP z Oddziałem 

Przedszkolnym w  

Ściborzycach Wlk. 

Liczba 

uczniów w 

klasie 

3 4 7 0 7 9 3 
3 

36 

Liczba oddzia-

łów 
1 1 1 0 1 1 1 1 7 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIETRZU 

L O 

Liczba uczniów 

w klasie 
30 21 14 

 

65 

Liczba oddzia-

łów 
2 1 1 4 

Branżowa szkoła I 

stopnia 

Liczba uczniów 

w klasie 
39 17 9 65 

Liczba oddzia-

łów 
2 1 1 4 

 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas VIII przystąpili do egzaminu ósmoklasistów. Wy-

niki egzaminu wszystkich szkół podstawowych Gminy Kietrz przedstawiają się następująco: 

Lp. Nazwa pla-

cówki 

Wyniki z poszczególnych przedmiotów w procentach 

 

Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki 
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1. ZS Kietrz 59 % 43 % 53 % 22 % 

 

2.  ZSP Nowa Ce-

rekwia 

60 % 32 % 24 % - 

3. PSP Nasiedle 65,5 % 

 

46,3 % 44 % - 

4. PSP Pilszcz 54,89 % 

 

31,11 % 32,11 % - 

5. PSP Dzierży-

sław 

55,8 % 31 % 39,2 % - 

6. SP Ściborzyce 

Wielkie 

54 % 49 % 52 % - 

  

 

 

 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2020 r. 

 

Cały egzamin 

Egzaminy  obowiązkowe z przedmiotów 

      Język polski 

pisemny       ustny 

   Matema-

tyka 

   Język angielski 

pisemny       ustny 

   Język niemiecki 

pisemny       ustny 

Przystąpiło osób  13  13 11  2  

Zdało osób              12  6 10  2  

Zdawalność w % 92,3 - 46,2 90,9 - 100 - 

  

   

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w 2020 r. 

Zawód Przystąpiło Zdało % zdawalności 

Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 1 1 100 

Ślusarz 1 1 100 

Monter sieci i urządzeń sanitarnych 3 2 66,6 

Cukiernik 1 1 100 

Stolarz 1 1 100 

Sprzedawca 1 1 100 

Elektryk 1 0 0 

 

 

Eliminacje w konkursach przedmiotowych na etapie gminnym i wojewódzkim 2019/2020 

L.p. Nazwa przedmiotu 
Uczniowie szkoła podstawowa 

Eliminacje gminne Eliminacje wojewódzkie 

1 J. polski 10 - 

2 J. angielski 28 - 

3 Historia 4 - 

4 Matematyka 7 - 

5 Przyroda - - 

6 J. niemiecki  2 - 

7 Technika - - 
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8 Chemia  4 - 

9 Biologia  1 - 

10 Geografia  9 - 

11 Fizyka  6 - 

12 Informatyka  - - 

OGÓŁEM 71 - 

 

Reprezentanci poszczególnych placówek również brali udział w innych konkursach  

z zakresu promocji zdrowia, bezpieczeństwa, a także innych dziedzin nauki, zawodach sportowych (m. 

in.: unihokej, piłka nożna, mały olimpijczyk, zawody pływackie). Od wielu lat prowadzona jest rywali-

zacja sportowa szkół podstawowych i gimnazjalnych na szczeblu gminnym oraz powiatowym. 

 

 

Programy realizowane w szkołach i przedszkolach. 

Nazwa programu / projektu 
Rodzaj 

działania 

Placówka  

Realizator  

Owoce i warzywa 5 porcji wa-

rzyw dziennie, 

owoce w szkole, szklanka mleka, 

trzymaj formę, nie pal przy mnie 

proszę, aktywna przerwa, dzie-

ciństwo bez próchnicy, śniadanie 

daje moc 

Prozdrowotne  

ZS Kietrz, ZSP Nowa Cerekwia, PSP z OP 

Pilszcz, PSP Dzierżysław, PSP z OP Nasiedle, 

SP z OP Ściborzyce Wielkie 

Jem zdrowo i kolorowo Prozdrowotne 
ZSP Nowa Cerekwia, SP z OP Ściborzyce 

Wielkie 

Kubusiowi przyjaciele natury Edukacyjne 

ZS Kietrz, ZSP Nowa Cerekwia, PSP z OP 

Pilszcz, PSP Dzierżysław, PSP z OP Nasiedle, 

SP z OP Ściborzyce Wielkie 

Akademia Aquafresh Prozdrowotne ZS Kietrz, ZSP Nowa Cerekwia 

Znajdź właściwe rozwiązania  Edukacyjne 
ZS Kietrz - LO, ZSP Nowa Cerekwia, PSP 

Dzierżysław 

Poznaj swoje prawa w pracy Edukacyjne ZS Kietrz - LO 

Pływanie to mój sposób na 

zdrowe życie 
Prozdrowotne ZS Kietrz – SP 

Pomyśl zanim spróbujesz Prozdrowotne 
ZSP Nowa Cerekwia, PSP Dzierżysław, SP Ści-

borzyce Wielkie 

ARS czyli jak dbać o miłość Prozdrowotne ZS Kietrz - LO 

Czyste powietrze wokół nas Ekologiczne 
ZSP Nowa Cerekwia, PSP z OP Pilszcz, PSP z 

OP Nasiedle, SP z OP Ściborzyce Wielkie 
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Realizacja zadania publicznego: 

wsparcie i upowszechnianie kul-

tury fizycznej poprzez organiza-

cję nauki pływania, trzymaj 

formę  

Sportowe/ ru-

chowe 

ZS Kietrz, ZSP Nowa Cerekwia, PSP z OP 

Pilszcz, PSP Dzierżysław, PSP z OP Nasiedle  

 

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów 

 

Każdego roku w Gminie Kietrz są przyznawane nagrody dla uczniów osiągających wysokie wy-

niki. Przyznawane są w kategorii: nauka, kultura, sport i inne dokonania wyróżniające uzdolnienia ucznia. 

Pisemne wnioski składane są do 31 maja przez Rady Pedagogiczne, Rady Rodziców, zarządy lub kierow-

nictwa organizacji, instytucji kulturalno- oświatowych działających na terenie Gminy Kietrz. 

 W roku szkolnym 2019/2020 do Kapituły Nagrody Burmistrza  wpłynęły 4  wnioski  

w czterech kategoriach o przyznanie nagrody. Kapituła przyznała nagrody we wszystkich kategoriach.  

 

Pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów 

Burmistrz Kietrza w okresie wrzesień 2019 –  czerwiec 2020 r. przyznał: 

1) Stypendia szkolne 

• ogółem wniosków – 40 

• pozytywnych –  decyzji 40 

• negatywnych –  decyzji 0 

 Wysokość przyznawanego stypendium była zróżnicowana w zależności od kryterium dochodo-

wego i wynosiła –  124,00 zł, 161,00 zł i 186,00 zł.  W roku szkolnym 2019/2020 łączna wartość stypen-

dium wyniosła 49.266,87 zł. (80% - dotacja z budżetu państwa a 20%  - środki własne).  

2) Zasiłek szkolny ma charakter jednorazowej pomocy materialnej. Przyznaje go Burmistrz Kie-

trza uwzględniając indywidulaną sytuację materialną i losową ucznia, jaka wystąpiła z powodu zdarzenia 

losowego. W tym okresie wpłynęły 2 wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Wysokość wypła-

conego zasiłku wyniosła 900,00 zł.  

3) Wyprawka szkolna  

W roku szkolnym 2019/2020 z Rządowego programu „Wyprawka szkolna” skorzystał jeden uczeń, 

składając wniosek do dyrektora szkoły. Wysokość wsparcia finansowego w zakupie podręczników  

i materiałów edukacyjnych wyniosła 445,00 zł. Uczniowie mieli zapewnione podręczniki, materiały edu-

kacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie 

szkół w/w materiały. Otrzymane środki zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego wyniosły 71.847,37 zł, 

z czego wykorzystano 66.584,28 zł. Pozostała kwota tj.: 5.263,09 zł została zwrócona na konto Wojewody 

Opolskiego.     

 

Dzieci i młodzież z Gminy Kietrz objęte są pomocą w ramach Rządowego Programu Dożywiania. 

Jak wynika z informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu, który jest koordynatorem 
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programu, z tej formy pomocy skorzystało 77  dzieci (w okresie I-XII 2020). Łączny koszt posiłków – 

37.076,00 zł – całość kwoty stanowi dotację z budżetu państwa. 

 

W każdej z placówek, w zależności od liczby oddziałów oraz potrzeb zatrudnieni są pracownicy 

pedagogiczni. Liczby zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela, 

wg stanu SIO na 31.03.2020 r. 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie na-

uczycieli 
W tym 

Etaty Osoby 
Nauczyciele  Administracja i obsługa 

Pełny Niepełny Etaty Osoby 

ZS Kietrz 68,31 72 62 10 27,2 28 

ZSP Nowa Cerekwia 21,2 25 16 9 7,75 8 

R A Z E M 89,51 97 78 19 34,95 36 

 

W związku z nieosiągnięciem w 2020 roku wysokości średnich wynagrodzeń dopłata dla nauczycieli 

wyniosła 178 590,11 zł, w tym dla nauczycieli kontraktowych: 6 995,55 zł, dla nauczycieli mianowanych: 

60 034,24 zł, natomiast dla nauczycieli dyplomowanych: 111 560,32 zł. 

Finansowanie oświaty 

W roku 2020 całkowity koszt realizacji zadań oświatowych w Gminie Kietrz wyniósł 

16 500 409,19 zł z czego subwencja oświatowa wyniosła 9 284 979,00 zł , dochody zrealizowane przez 

placówki oświatowe wyniosły 256 585,11 zł, dotacje na zadania bieżące wyniosły 743 355,10 zł, pozo-

stałe dochody z odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do placówek oświatowych Gminy 

Kietrz wyniosły 135 095,98 zł. Natomiast dopłata z budżetu gminy wyniosła  7 215 430,19zł.   

 

Finansowanie działalności szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne 

i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

Zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przedszkola, szkoły, dla których 

organem prowadzącym jest inna jednostka niż JST, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy 

w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego.  

Jak wcześniej wspomniano w materiałach, na terenie gminy Kietrz prowadzone są cztery publiczne szkoły 

podstawowe, przedszkole i żłobek,  dla których organem prowadzącym są lokalne stowarzyszenia. Na 

finansowanie działalności szkół, przedszkola i żłobka z gminnego budżetu w 2020 roku wydatkowano 

6 403 758,89 zł. 

 

XV. BIBLIOTEKI 
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W gminie w 2020 r. funkcjonowało 5 bibliotek. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 

47 949 woluminów, zaś na koniec roku – 47 063 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna 

liczba woluminów wynosiła 7,95 na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz 7,83 na dzień 31 stycznia 2020 r. W 

trakcie roku 2020 zubytkowano 1351 woluminów   

Na początku roku zarejestrowano 611 czytelników, zaś na koniec roku liczba ta wynosiła 741 

czytelników. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 4 622 czytelników, którzy sko-

rzystali łącznie z 17 613 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek m.in. o literaturę 

popularno- naukową, literaturę piękną polską i obcą, literaturę sensacyjną, kryminalną oraz literaturę dla 

dzieci i młodzieży. 

W bibliotece w Kietrzu na pełnym etacie są zatrudnione 2 osoby. W 4 Wiejskich Domach Kultury 

(Dzierżysław, Nasiedle, Nowa Cerekwia, Pilszcz) znajdują się filie biblioteczne- prowadzone przez 4 

instruktorów ds. kultury, którzy w zakresie swoich obowiązków prowadzą działalność bibliotek: wypo-

życzanie książek, prace z dziećmi i młodzieżą oraz promocja czytelnictwa. 

W 2020 roku biblioteka (Kietrz i podległe filie) zorganizowała następujące wydarzenia promu-

jące czytelnictwo: 

- zajęcia czytelnicze w ramach feryjnego cyklu „Zima z Kulturką”, 

- lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, 

- czytanie książek, 

- Tydzień Bibliotek on line, 

- konkursy biblioteczne, 

- projekt „Z książką na start”. 

W wydarzeniach brało udział około 100 dzieci i młodzieży. Biblioteka poniosła w związku z tymi wyda-

rzeniami wydatki w kwocie 1 000zł. 

W 2020 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 138 600 zł. 

 

 

XVI. DOMY I OŚRODKI KULTURY ORAZ ŚWIETLICE 
 

W Gminie Kietrz w 2020 roku funkcjonowały: 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu z Miejskim Domem Kultury, 

- Wiejski Dom Kultury w Dzierżysławiu, 

- Wiejski Dom Kultury w Pilszczu, 

- Wiejski Dom Kultury w Nasiedlu, 

- Wiejski Dom Kultury w Nowej Cerekwi, 

- Świetlica Wiejska w Ściborzycach Wielkich, 

- Świetlica Wiejska w Rozumicach, 

- Świetlica Wiejska w Lubotyniu, 
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- Świetlica Wiejska w Ludmierzycach, 

- Świetlica Wiejska w Chróścielowie, 

- Świetlica Wiejska w Wojnowicach, 

- Świetlica Wiejska w Rogożanach, 

- Świetlica Wiejska w Kozłówkach. 

Budynki w Kietrzu i Pilszczu są dostosowane częściowo do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

W roku 2020 zorganizowano,” Koncert Reprezentacji Wojska Polskiego”, Koncert Kolęd i Pa-

storałek, ,  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Koncert Piekarczyk-Czajkowski,  Koncert 

Kołakowski-Kowalski, Apel na Rynku Miejskim z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, Cykl Let-

nich imprez plenerowych w Parku Czterech Żywiołów, Zawody Strongman, Letnie Kino Plenerowe – 3 

projekcje filmowe, Cykl programów o Janie Pawle II – 16 odcinków w wersji on line. 

 

Na feriach zimowych MGOK w Kietrzu zorganizował cykl „Zima z Kulturką”,w WDK „Biała 

Zima”, 

Ilość wszystkich wydarzeń w podległych placówkach była ograniczona – Dni Pilszcza oraz wycieczka w  

Nasiedlu. 

 Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 42 144 zł. 

 

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują następujące grupy artystyczne, kluby i koła zrze-

szające prawie 550 mieszkańców gminy. W związku z panującą pandemią w 2020 zajęcia wymieniowych 

grup prowadzone były w ograniczonym zakresie 

- sekcja plastyczna (MDK- 3 grupy: 2 dziecięce, 1 młodzieżowa, WDK- 4 grupy dziecięce), 

- grupa taneczna (MDK- grupa „Magnumix”, WDK- 1 grupa), 

- sekcja zumby (3 grupy: „Mini Mini”, „Mini Stars”, „Energy Steps”), 

- koło muzyczne (MDK- instrumentaliści, wokaliści, zespół wokalny, WDK- 2 grupy wokalne), 

- zespoły wokalno-instrumentalne: „Inkluz”, „Stars”, „Zazik” (MDK), 

- zespół wokalny „Cerekwianki” (WDK), 

- sekcja literacka (WDK- 2 grupy), 

- klub „Kietrzańskie Forum Myśli i Słowa” (MDK), 

- sekcja fotograficzna i filmowa (MDK). 

Przy MGOK funkcjonują 2 kluby seniora: „Wrzos” (MDK) i „Orchidea” (WDK) oraz klub bilardowy 

(WDK) i koło wędkarskie (MDK). 

Przy WDK działają 2 Koła Gospodyń Wiejskich, a przy Świetlicach Wiejskich 5 Kół. 

 

XVII. PRZEDSIĘBIORCY 
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W 2020 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze CDEIG 26 nowych przedsiębiorców. Najczęściej 

przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było: 

- naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, 

- pozostała działalność usługowa, 

- roboty budowlane,  

-działalność w zakresie architektury, 

- handel, 

- działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. 

W 2020 r. wyrejestrowano 22 przedsiębiorców prowadzących działalność  

 

XVIII. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

I. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej 

 
1. Dotacje z budżetu gminy: 

Przyznanie dotacji odbywało się zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Regulaminem. 

Po złożeniu wniosku komisja powołana przez Burmistrza Kietrza przeprowadzała dwukrotnie wizję 

lokalną w miejscach realizacji przedsięwzięcia (przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu). Ko-

misja na posiedzeniach dokonywała oceny wniosków pod względem formalnym, merytorycznym i 

finansowym. Po akceptacji wniosków przez Burmistrza Kietrza podpisywane były umowy dotacji z 

wnioskodawcami, które następnie przekazywane były do Referatu Finansowo – Podatkowego (księ-

gowość) w celu wypłaty dotacji.  

 

a) Usuwanie materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, go-

spodarczych i innych) – dotacja wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 300,00 zł: 

• Liczba dofinansowanych wniosków: 2  

• Łączna kwota dofinansowania na usuwanie materiałów zawierających azbest z obiektów budow-

lanych wyniosła: 5 568,00 zł 

• Łącznie usunięto 4,3 Mg odpadów zawierających azbest 

b) Montaż kolektorów słonecznych – dotacja wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 

3 500,00 zł: 

• Liczba dofinansowanych wniosków: 5  
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• Łączna kwota dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych wyniosła: 17 500,00 zł 

c) Montaż pomp ciepła – dotacja wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 500,00 zł: 

• Liczba dofinansowanych wniosków: 4 

• Łączna kwota dofinansowania na montaż pomp ciepła wyniosła:  

14 000,00 zł 

d) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, nie 

więcej niż 4 000,00 zł: 

• Liczba dofinasowanych wniosków: 6 

• Łączna kwota dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosła: 23 

978,00 zł 

e) Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – dotacja wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, nie 

więcej niż 4 000,00 zł: 

• Liczba złożonych wniosków: 35 

• Liczba dofinasowanych wniosków: 30 

• Łączna kwota dofinansowania na modernizację indywidualnych źródeł ciepła wyniosła: 

120 000,00 zł  

Łączna kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy: 181 046,00 zł – rozdz. 90019 

 

2. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwa-

nie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz  

w 2020 r. 

• Złożono 22 wnioski o dofinansowanie 

• Rozpatrzono pozytywnie: 19 wniosków 

• Dotacja z WFOŚiGW w Opolu: 13 553,99 zł (47%) 

• Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie: 13 553,99 zł (47%) 

• Dotacja z budżetu Gminy: 1 730,29 zł (6%) 

• Całkowita wartość zadania: 28 838,27 zł  

 

• Suma uzyskanej dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW: 27 107,98 zł 

 

Beneficjentami końcowymi dotacji było 19 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Kietrz, którzy otrzymali 100 % dofinansowania na usuwanie materiałów budowlanych zawierających 

azbest. Przy wykorzystaniu środków WFOŚiGW w Opolu usunięto łącznie 38,79 Mg odpadów zawiera-

jących azbest.  
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II. Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt: 

 

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt, zatwierdzonego Uchwałą Nr 

XIX/233/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 kwietnia 2020 r. przeprowadzono ok. 45 interwencji 

po zgłoszeniach pisemnych lub telefonicznych. Interwencje dotyczyły m.in. bezpańskich psów, steryliza-

cji i kastracji wolnożyjących kotów, warunków przetrzymywania zwierząt gospodarskich i domowych, 

poszkodowanych  w wypadkach drogowych domowych i dzikich zwierząt.  

Ponadto poszukiwano właścicieli zagubionych psów. Zwierzęta były umieszczane tymczasowo w 

kojcu znajdującym się na terenie PK „Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu, dokarmiane do momentu odbioru 

przez właścicieli, umieszczenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub innym ośrodku. Informacje o 

błąkających się oraz zabezpieczonych przez gminę psach umieszczane były na bieżąco w mediach spo-

łecznościowych oraz na stronie www.kietrz.pl. 

 

W 2020 r. w ramach ww. programu podpisano stosowne umowy: 

• na wyłapywanie i umieszczanie bezpańskich psów i kotów z PUPHW „GABI” – Gabriela Barto-

szek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice, które przekazywało bezpańskie zwierzęta do Schroni-

ska dla bezdomnych zwierząt w Miedarach, 

• na udzielanie świadczeń opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt lub innych zdarzeń losowych z lekarzem weterynarii Ryszardem Gizickim z Kietrza, 

• na czasowe przetrzymywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich na czas znalezienia właści-

ciela lub umieszczenia zwierzęcia w schronisku dla zwierząt z gospodarstwem rolnym położo-

nym w miejscowości Kozłówki 10, 

• na usuwanie martwych zwierząt z terenów gminnych i produktów ubocznych pochodzenia zwie-

rzęcego z FHU „EKOLAS” Urszula Kapuśniak– Junik ul. Sławięcicka 4, 47-246 Kotlarnia. 

• ranne, dzikie zwierzęta przekazywano na postawie zleceń do Leśnego Pogotowia Jacka Wąsiń-

skiego, ul. Kościuszki 70, 43-190 Mikołów.  

 

W ramach programu: 

a) wyłapano i umieszczono w schronisku: 

• 8 psów (na łączną kwotę 13 350,50 zł) 

• dokonano kastracji 2 psów umieszczonych w schronisku w Raciborzu (na łączną kwotę 

688,80 zł) 

Ogółem na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kietrz w 2020 roku wydatkowano łącznie:                           15 555,39  zł. 

http://www.kietrz.pl/
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III. Usuwanie martwych zwierząt i produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego przez firmę „EKOLAS”:  

Łącznie wydatkowano: 756,00 zł 

 

IV. Utrzymanie i urządzanie terenów zieleni wiejskich i miejskich oraz 

remonty odwodnieni 

 

1. Zakup koszy betonowych do zamontowania na terenie miasta Kietrz – 10 703,46 zł 

2. Zakup kwiatów, podłoża do kwiatów, doniczek, ziemi, kompostu ogrodniczego, agrowłókniny 

oraz kołków celem urządzenia gminnych terenów zieleni – 11 189,26 zł 

3. Zakup sadzonek drzew i krzewów oraz listw i taśmy do mocowania drzewek– 1 706,34 zł 

4. Zakup środków ochrony roślin, trawy, rękawic i worków na śmieci – 3 693,46 zł 

5. Wycinka drzew z gminnych terenów zieleni oraz przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i po-

rządkowych z gminnych terenów zieleni wraz z przygotowaniem dwóch stanowisk gniazd bocia-

nich, prace pielęgnacyjne w Parku w Lubotyniu– 67 140,80 zł 

6. Przegląd, zdjęcie posuszu oraz założenie wiązania elastycznego na Pomniku Przyrody  w Lubo-

tyniu – 1 700,00 zł 

7. Koszenie gminnych terenów zieleni i skwerów na terenach sołectw – 10 036,46 zł 

8. Wiosenne i jesienne koszenie porostu miękkiego i twardego na terenie parku za    

cmentarzem i tzw. Jamy w Kietrzu wraz z przeprowadzeniem prac sanitarnych istniejącego drze-

wostanu w zakresie wymaganego bezpieczeństwa osób korzystających z parku oraz dwukrotne 

koszenie drogi dojazdowej do Rezerwatu Przyrody „Góra Gipsowa” – 10 000, 00 zł 

9. Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 50 922,00 zł 

10. Poprawa spływu wód opadowych – 8 746,17 zł 

11. Wykonanie tablic informacyjnych „ZAKAZ WYSYPYWANIA ŚMIECI” – 556,89 zł 

12. Kompleksowa usługa założenia „Kwietnej łąki” w Kietrzu – 1 000,00 zł 

13. Zadymianie kanalizacji deszczowej przy ul. Pocztowej w Kietrzu – 196,80 zł 

Łącznie wydano: 177 591,64 zł 

 

V.    Gospodarka Odpadami Komunalnymi  

1. W terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 10.05.2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania od-

padów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz 
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powierzono Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Hydrokan” Sp. z o.o., ul. Traugutta 15, 48-130 

Kietrz na podstawie podpisanej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki tzw. „IN-HOUSE”. 

2. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Odbieranie odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kietrz oraz ich zago-

spodarowanie” od 11 maja 2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz świadczyła firma „Na-

przód” Sp. z o.o., ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy, z którą podpisano umowę na świad-

czenie ww. usług. 

3. Sporządzono roczne sprawozdanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Burmistrza 

Kietrza za 2019 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Woje-

wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. Sprawozdanie sporządzane zostało za 

pośrednictwem Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (tzw. 

BDO) na podstawie złożonych w systemie rocznych sprawozdań podmiotów odbierających i 

zbierających odpady.  

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów komunalnych w 2020 r.  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, ze zm.) poniżej podajemy osiągnięte przez Gminę Kietrz w 

2020 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczania masy odpadów ulegających biode-

gradacji przekazywanych do składowania: 

1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazy-

wanych do składowania wynosi 23% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunal-

nych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, który gmina jest obo-

wiązana osiągnąć w 2020 r. – 35%), 

2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła wynosi 85% (wymagany poziom w 2020 r. – 50%), 

3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100% (wyma-

gany poziom  w 2020 r. – 70%). 

 

 

 

VI.    Prace wykonane w zakresie melioracji:  
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1. Płatne z budżetu gminy Kietrz. 

 

Miejscowość Lokalizacja Zakres prac Wymiar Wartość wy-

kona-nych 

prac 

Źródła finansowa-

nia  

i wykonawca 

Dzierżysław Umocnienie 

skarp rowu przy 

ul. Mickiewicza  

Ułożenie płyt melioracyj-

nych oraz usuwanie war-

stwy namułu 0,5 m z cie-

ków o gł. 1,5 m na od-

kład,  

50 mb 19 802,30 Budżet gminy  

 

 

VII.    Wykonanie funduszu sołeckiego w 2020 r. : 

Zrealizowane zadania (krótki opis) Plan Wykonanie 
% wykorzysta-

nia 

    bieżące majątkowe   

KOZŁÓWKI 

1. Kompleksowe czyszczenie cieku ko-

munalnego Młynówka – kontynuacja  
6 806,00 6 806,00 0,00 100 % 

2.  Zakup kamienia do naprawy na-

wierzchni drogi transportu rolnego 

działka nr 47 

6 500,00 6 444,09 0,00 99,14 % 

3. Zakup obrusów stanowiących wypo-

sażenie Świetlicy Wiejskiej 
1 001,23 990,00 0,00 98,87 % 

RAZEM SOŁECTWO: 14 307,23 14 240,09 0,00  

  Wyk. razem: 14 240,09 99,53 % 

NOWA CEREKWIA 

1. Zakup samochodu do OSP Nowa Ce-

rekwia 
38 000,00 0,00 38 000,00 100 % 

2. Utrzymanie terenów zieleni i po-

rządku na terenie miejscowości 
453,14 302,80 0,00 66,82 % 

 

RAZEM SOŁECTWO: 

 

38 453,14 

 

302,80 

 

38 000,00 
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Wyk. razem: 

38 302,80 99,6 % 

ROGOŻANY 

1. Modernizacja rowu odwadniającego 

wzdłuż drogi gminnej (nr działki 7) w 

miejscowości Rogożany wraz z monta-

żem studzienek kanalizacyjnych – etap 

IV 

15 051,99 0,00 15 051,99 100 % 

RAZEM SOŁECTWO: 15 051,99 0,00 15 051,99  

 
  Wyk. razem: 15 051,99 100 % 

WOJNOWICE 

1. Zakup samochodu strażackiego dla 

OSP Wojnowice 
26 576,18 0,00 26 576,18 100 % 

RAZEM SOŁECTWO: 26 576,18 0,00 26 576,18  

  
 

Wyk. razem: 

 

26 576,18 

 

100 % 

DZIERŻYSŁAW 

1. Zakup przyczepki samochodowej 

typ DMC-750 dla OSP w Dzierży-

sławiu 

3 000,00 3 000,00 0,00 100 % 

2. Wykonanie chodnika na działce nr 

1025 
14 000,00 0,00 13 654,47 97,53 % 

3. Utrzymanie i urządzanie terenów 

zieleni 
3 790,40 3 782,28 0,00 99,78 % 

4. Zakup lamp solarnych na ul. Dożyn-

kowej 
9 000,00 9 000,00 0,00 100 % 

RAZEM SOŁECTWO: 29 790,40 15 782,28 13 654,47  

  

 

Wyk. razem: 29 436,75 98,81 % 

LUBOTYŃ 

1. Budowa nawierzchni drogi osiedlo-

wej nr dz. 27/22 
15 000,00 0,00 15 000,00 100 % 

2. Przycinka oraz wycinka drzew przy 

drodze transportu rolnego 
3 000,00 3 000,00 0,00 100 % 

3. Zakup i wyłożenie tłucznia na dro-

gach gminnych 
3 794,03 3 794,03 0,00 100 % 

RAZEM SOŁECTWO: 21 794,03 6 794,03 15 000,00  
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  Wyk. razem: 21 794,03 100 % 

CHRÓŚCIELÓW 

1. Budowa odwodnienia wzdłuż drogi 

nr  528/2 
17 000,00 0,00 17 000,00 100 % 

2. Zakup materiałów budowlanych na 

remont świetlicy oraz renowację ławek 

przy świetlicy  

1 000,00 997,82 0,00 99,78 % 

3. Zakup tłucznia do remontu dróg 

transportu rolnego 
4 000,00 4 000,00 0,00 100 % 

4. Zakup paliwa oraz narzędzi do utrzy-

mania czystości we wsi, utrzymanie 

sprzętów do koszenia 

1 087,56 1 073,49 0,00 98,7 % 

 

RAZEM SOŁECTWO: 

 

23 087,56 6 071,31 17 000,00  

  Wyk. razem: 23 071,31 99,93 % 

NASIEDLE 

1. Budowa ogrodzenia na działce nr 129 16 000,00 0,00 16 000,00 100 % 

2. Uzupełnienie bruku oraz oczyszcze-

nie drogi koło pałacu 
5 000,00 5 000,00 0,00 100 % 

3.Utrzymanie terenów zieleni w miej-

scowości Nasiedle 
558,85 554,61 0,00 99,24 % 

RAZEM SOŁECTWO: 21 558,85 5 554,61 16 000,00  

  
 

Wyk. razem: 

21 554,61 99,98 % 

LUDMIERZYCE 

1.Utworzenie parkingu w okolicy cmen-

tarza oraz modernizacja nawierzchni ist-

niejącego parkingu przy cmentarzu 

12 347,34 0,00 12 300,00 99,61 % 

RAZEM SOŁECTWO: 12 347,34 0,00 12 300,00  

  Wyk. razem: 12 300,00 99,61 % 

PILSZCZ 
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1. Zakup ogrodzenia na boisko sportowe 

w Pilszczu 
5 000,00 5 000,00 0,00 100 % 

2. Zakup tłucznia i piasku na budowę 

drogi Pilszcz - Oldrisov 
5 000,00 4 993,80 0,00 99,87 % 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie tere-

nów zielonych 
4 298,16 4 234,17 0,00 98,5 % 

4. Budowa wielofunkcyjnego kom-

pleksu sportowego z bieżnią, skocznią, 

monitoringiem, oświetleniem oraz ele-

mentami małej architektury – etap I 

20 000,00 0,00 20 000,00 100 % 

RAZEM SOŁECTWO: 34 298,16 14 227,97 20 000,00  

  Wyk. razem: 34 227,97 99,79 % 

ŚCIBORZYCE WIELKIE 

1. Utrzymanie i poprawa terenów zielo-

nych 
1 989,11 1 987,09 0,00 99,89 % 

2. Altana na działce nr 319 - boisko 6 000,00 5 931,46 0,00 98,85 % 

3. Remont i Ogrodzenie OSP Ścibo-

rzyce Wielkie wzdłuż działki nr 522 
3 000,00 2 999,13 0,00 99,97 % 

4. Zakup mebli i stołów bankietowych 

na salę wiejską 
6 500,00 6 495,95 0,00 99,94 % 

5. Wyposażenie siłowni na świetlicy  2 300,00 2 299,74 0,00 99,99 % 

6. Remont Sali, kuchni i magazynu na 

świetlicy wiejskiej 
4 200,00 4 200,00 0,00 100 % 

RAZEM SOŁECTWO: 23 989,11 23 913,37 0,00  

 
  

 

Wyk. razem: 23 913,37 99,68 % 

ROZUMICE 

1. Utrzymanie terenów zieleni – m.in. 

zakup paliwa i osprzętu do kosiarki sa-

mojezdnej i kosy 

1 026,12 1 025,36 0,00 99,92 % 

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w 

sprzęt AGD i naczynia 
3 500,00 3 500,00 0,00 100 % 

3. Zakup kosy spalinowej firmy Stihl 2 200,00 2 200,00 0,00 100 % 

5. Zakup elementów ogrodzenia na 

cmentarz 
4 000,00 3 984,32 0,00 99,6 % 

6. Urządzanie terenu na placu zabaw 

w Rozumicach (dz. nr 298) 
9 000,00 9 000,00 0,00 100 % 



 

 RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2020 47 WWW.KIETRZ.PL 
 

7. Zakup farb do malowania i konser-

wacji ławek i altany 
500,00 500,00 0,00 100 % 

RAZEM SOŁECTWO: 20 226,12 20 209,68 0,00  

  Wyk. razem: 20 209,68 99,92 % 

WYKONANIE CAŁOŚCIOWE: 281 480,11 107096,14 173582,64 % 

 
Wykonanie 

razem: 
280 678,78 99,71 % 

 

 

VIII.   Realizacja zadań z Programu Odnowy Wsi w 2020 

Odnowa wsi  KOZŁÓWKI: 

Lp. Zadanie  
 

1 Zakup i montaż ogrodzenia za koszem do street ball’a na boisko (dz. nr 221) 2 878,34 

2 Wykonanie ławek do altany na boisku sportowym 600,24 

                                                      Łączna kwota: 3 478,58 

Odnowa wsi  NOWA CEREKWIA: 

1 Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem OSP w  Nowej Cerekwi 3 500,00 

Łączna kwota: 3 500,00 

Odnowa wsi ROGOŻANY: 

1 Utrzymanie czystości w sołectwie (paliwo, olej, narzędzia ogrodnicze) 580,90 

2 Parkowy kosz na śmieci (2 szt.) 580,00 

3 Ławka ogrodowa – parkowa (2 szt.) 900,00 

4 Remont studzienki kanalizacji deszczowej 500,00 

5 Zakup lamp solarnych 509,98 

6 Zakup profili metalowych do wykonania masztów dla lamp solarnych 267,62 

7 
Zakup materiałów budowlanych i malarskich  (do przygotowania masztów dla oświe-

tlenia solarnego) 
123,43 

                                                     Łączna kwota: 3 461,93 

Odnowa wsi WOJNOWICE: 
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1 Utrzymanie gminnych terenów zieleni 464,39 

2 Zakup lamp solarnych ulicznych 1 586,96 

3 Zakup materiałów do wykonania masztów dla lamp solarnych 887,46 

4 Zakup tablicy odblaskowej do znaku drogowego 179,58 

5 Zakup artykułów malarskich oraz elektronarzędzi 110,10 

6 
Zakup cementu oraz farb, lakierów i rozpuszczalników do utrzymania urządzeń i 

obiektów gminnych 
244,52 

                                                       Łączna kwota: 3 473,01 

Odnowa wsi  DZIERŻYSŁAW: 

1 Zakup roślin ozdobnych 764,50 

2 Zakup kwiatów (do dekoracji kwiatowych we wsi) 1 573,00 

3 Zakup kołków, agrotkaniny, kory i torfu ogrodniczego 438,05 

4 Zakup nawozów i środków do ochrony roślin 700,00 

                                                               Łączna kwota: 3 475,55 

Odnowa wsi LUBOTYŃ:  

1 Utrzymywanie terenów zieleni w Lubotyniu 599,14 

2 Serwis kosiarki + części 463,90 

3 Zakup kosy spalinowej 699,00 

4 Zakup i wyłożenie tłucznia na drogach transportu rolnego 1 737,62 

Łączna kwota: 3 499,66 

Odnowa wsi CHRÓŚCIELÓW: 

1 Równanie dróg transportu rolnego 700,00 

2 Zakup kruszywa - niesort 1 688,75 

3 Usługa koparką 498,15 

4 Zakup kwiatów 350,00 

5 Zakup akcesoria do utrzymania terenu zieleni i terenu wokół świetlicy 220,30 

6 Zakup paliwa do kosiarki 22,38 

                                                                 Łączna kwota: 3 479,58 

Odnowa Wsi  NASIEDLE: 
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1 Naprawa i części eksploatacyjne do kosiarki 483,00 

2 Zakup i ułożenie kostki brukowej przy boisku  szkolnym (dz. nr 129) 3 000,00 

Łączna kwota: 3 483,00 

Odnowa Wsi  LUDMIERZYCE: 

1 Zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz części eksploatacyjnych 904,43 

2 Zakup niesortu na parking przy cmentarzu 2 275,50 

3 Zakup narzędzi do utrzymania czystości na świetlicy wiejskiej 41,80 

4 Zakup pędzli, impregnatu i rozpuszczalnika do impregnacji drewnianych elementów 269,20 

Łączna kwota: 3 490,93 

Odnowa Wsi  PILSZCZ: 

1 Zakup piasku 1 045,50 

2 Zakup kruszywa i niesortu (droga Pilszcz – Oldrisov) 2 429,25 

Łączna kwota: 3 474,75 

 

Odnowa wsi  ŚCIBORZYCE WIELKIE: 

 
1 Zakup urządzeń na plac zabaw 2 587,00 

2 Zlecenie wykonania zgłoszenia - architekt 400,00 

3 Zakup tynku mozaikowego do remontu budynku OSP 512,98 

4 Zakup materiałów malarskich do remontu świetlicy wiejskiej - dopłata 0,01 

                                                                     Łączna kwota: 3 499,99 

Odnowa wsi  ROZUMICE: 

1 Utrzymanie gminnych terenów zieleni 112,75 

2 Dopłata do farb i narzędzi malarskich (celem konserwacji ławek i altany) 4,55 

3 Materiał budowlany do wykonania grila murowanego oraz altany 932,98 

4 Wykonanie zadaszenia altany wraz z konserwacją elementów 1 986,00 

5 Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej - dopłata 0,01 

6 Zakup naczyń i drobnych akcesoria kuchennych do świetlicy wiejskiej 460,00 

                                                                       Łączna kwota: 3 496,29 
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                                                Łącznie odnowa wsi: 41 813,27 

 

 

IX.   Realizacja projektów w ramach konkursu „Aktywna Wieś” 2020 

Lp. 
Nazwa so-

łectwa 

Nazwa zrealizowanego 

przedsięwzięcia 

Wartość zada-

nia ogółem 

Kwota dofinanso-

wania z gminy - 

planowana 

Kwota dofinanso-

wania z gminy - 

zrealizowana 

1. Nasiedle 

„INTEGRACJA POD 

OCHRONĄ – INTEGRU-

JEMY NASIEDLE po-

przez modernizację drogi 

koło pałacu w Nasiedlu” 

14 000,00 4 000,00 4 000,00 

2. 
Ściborzyce 

Wielkie 
„Kącik relaksacyjny” 6 587,00 4 000,00 4 000,00 

3. Dzierżysław 
„Wzgórze barw – utworze-

nie skweru rekreacyjnego”  
5 895,05 4 000,00  3 992,50 

 

RAZEM: 26 482,05 12 000,00 11 992,50 

 

   

 

X.    Realizacja projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w la-

tach 2020 – 2022” 

Lp. 
Nazwa so-

łectwa 

Nazwa zrealizowanego 

przedsięwzięcia 

Wartość zada-

nia ogółem 

Źródła finansowania 

Dotacja z budżetu 

województwa 
Wkład własny 

1. Chróścielów 

„Wykonanie odwodnienia 

drogi gminnej w Chróście-

lowie” 

74 488,00,00 5 000,00 

69 488,00 

w tym: 

 

- 17 000,00 zł 

   Fundusz Sołecki 
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- 52 488,00 zł 

   Budżet Gminy 

 

2. Dzierżysław 

„Przebudowa chodnika na 

ul. Zamkowej w Dzierży-

sławiu”” 

38 654,47 5 000,00 

33 654,47 

w tym:  

 

- 13 654,47 zł 

   Fundusz Sołecki 

 

- 20 000,00 zł 

   Budżet Gminy 

 

3. 
Nowa Cere-

kwia 

„Zakup samochodu stra-

żackiego do OSP Nowa 

Cerekwia”  

112 000,00 5 000,00  

107 000,00 

w tym:  

 

- 38 000,00 zł  

   Fundusz Sołecki 

 

- 69 000,00 zł 

   Budżet Gminy  

   w tym: 

5 500,00 zł złomo-

wanie samochodu 

11 500,00 zł 

darowizna OSP 

 

4. Wojnowice 
„Zakup samochodu stra-

żackiego”  
45 100,00 5 000,00 

40 100,00 

w tym: 

 

- 26 576,18 zł 

  Fundusz Solecki 

 

- 13 523,82 zł 

   Budżet Gminy 
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RAZEM: 270 242,47 20 000,00 250 242,47 

 

Realizacja zaplanowanych zadań z Funduszu Sołeckiego, Odnowy Wsi i Aktywnej Wsi odbyła 

się w porozumieniu z sołtysami wsi, liderami odnowy wsi oraz radnymi Rady Miejskiej w Kietrzu, a 

wybór wykonawców przeprowadzony został zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz kontroli za-

rządczej na podstawie zapytań cenowych. 

 

W 2020 roku sołectwa miały możliwość uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu „Aktywna 

Wieś”.  Z możliwości tej skorzystało 5 sołectw: Dzierżysław, Nasiedle, Ściborzyce Wielkie, Lubotyń oraz 

Pilszcz. Komisja powołana Zarządzeniem Nr WOR 50/2020 z dnia 05.03.2020 r. wybrała 3 sołectwa z 

najwyższą ilością punktów za najciekawsze zadanie, zgodnie z regulaminem konkursu. W ramach roz-

strzygnięcia konkursu 3 najwyżej ocenione projekty otrzymały z budżetu gminy dofinansowanie w wy-

sokości 4 000,00 zł.  Sołectwami, które zdobyły najwyższą punktację były: Dzierżysław, Nasiedle i Ści-

borzyce Wielkie. 

Dodatkową formą pomocy finansowej w 2020 roku był również projekt pn.: „Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka – opolskie w latach 2020-2022”. Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej 

Buła skierował zaproszenie do udziału w w/w projekcie do wszystkich sołectw w województwie opol-

skim. Gmina Kietrz, biorąc udział w projekcie, otrzymała dotację celową w wysokości 20 000,00 zł (po 

5 000,00 zł dla każdego sołectwa na wykonanie zaplanowanego zadania), która musiała być połączona z 

co najmniej 20 % wkładem własnym (na który składały się środki z Funduszu Sołeckiego i Budżetu 

Gminy). Dotacja udzielana jest w ciągu 3 lat (w Gminie Kietrz została ona podzielona tak, aby w każdym 

roku inne sołectwo mogło zrealizować swoje zadanie, tym samym na każdy rok przypada po 4 sołectwa). 

W roku 2020 wsparcie otrzymały sołectwa: Nowa Cerekwia, Wojnowice, Chróścielów oraz Dzierżysław. 

Kolejność udziału ustalona została w wyniku umownej zgody sołtysów. 

XIX. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

W 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 11,7 % po-

wierzchni gminy.  

W poprzednim roku wydano 32 decyzje o warunkach zabudowy., w tym 17 decyzji dotyczących zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
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XX. UCHWAŁY RADY: 
 

Rada Miejska w Kietrzu w roku 2020 podjęła 125 uchwał, z czego: 

● 33 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

● 92 objętych było nadzorem Wojewody Opolskiego. 

Rada Miejska w Kietrzu w roku 2020 dokonała 10 zmian budżetu Gminy Kietrz oraz 10 zmian Wielolet-

niej Prognozy Finansowej. 

Większość uchwał podjętych w roku 2020 stanowiły uchwały dotyczące gospodarki nieruchomościami 

m.in. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, wyrażenia zgody na sprzedaż działek, wy-

rażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz. 

Wykaz uchwał podjętych w roku 2020 

Lp. tytuł uchwały numer uchwały 

1 W sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok XVII/189/2020 

2 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XVII/190/2020 

3 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych po-

noszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do pono-

szenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz 

górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnia-

nie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

XVII/191/2020 

4 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru miejscowości Dzierżysław 

XVII/192/2020 

5 w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 

marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysoko-

ści stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i 

nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe 

XVII/193/2020 

6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w 

Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 5/7 , stanowiącego własność Gminy Kietrz 

XVII/194/2020 

7 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w 

Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 7/8 , stanowiącego własność Gminy Kietrz 

XVII/195/2020 

8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2457  położonej w Kietrzu 

przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XVII/196/2020 

9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2455  położonej w Kietrzu 

przy zbiegu ulic Kombatantów i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XVII/197/2020 

10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2453 wraz z działką nr 2454 

położonych w Kietrzu przy ul.  Kombatantów, stanowiących własność Gminy 

Kietrz 

XVII/198/2020 

11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2452  położonej w Kietrzu 

przy ul. Kombatantów, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XVII/199/2020 

12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 

163 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XVII/200/2020 

13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1753 położonej w Kietrzu u 

zbiegu ulic Okopowej i Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XVII/201/2020 

14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w 

Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1728/1, stanowiącej wła-

sność Gminy Kietrz 

XVII/202/2020 

15 w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 53/1 k.m.3  położonej w Pilsz-

czu w celu poszerzenia rowu melioracyjnego 

XVII/203/2020 
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16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kie-

trzu przy ul. Kościelnej 2/A, stanowiącego własność Gminy Kietrz 

XVII/204/2020 

17 w sprawie wyrażenia poparcia XVII/205/2020 

18 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-

nych dla Gminy Kietrz na 2020 rok 

XVII/206/2020 

19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XVII/207/2020 

20 w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły poprzez utworzenia dodatkowej lo-

kalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Zespołu Szkół w Kietrzu 

XVII/208/2020 

21 w sprawie zmiany uchwały wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji ce-

lowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz 

XVII/209/2020 

22 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restau-

ratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków 

XVII/210/2020 

23 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2020 XVIII/211/2020 

24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XVIII/212/2020 

25 w sprawie przyjęcia Programu "Seniorzy są wśród nas" XVIII/213/2020 

26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy nieruchomości położonych w Kietrzu, Ściborzycach Wiel-

kich, Rozumicach, Wojnowicach, Dzierżysławiu, Nasiedlu, Nowej Cerekwi i 

Lubotyniu 

XVIII/214/2020 

27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu 

XVIII/215/2020 

28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Ściborzycach Wielkich 

XVIII/216/2020 

29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w 

Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 4/1 stanowiącego własność Gminy Kietrz 

XVIII/217/2020 

30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 792/2 położonej w Kietrzu 

przy ul. Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XVIII/218/2020 

31 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 1032 i 1033 położonych w 

Pilszczu, stanowiących własność Gminy Kietrz 

XVIII/219/2020 

32 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2008/1 położonej w Kietrzu 

przy ul. Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XVIII/220/2020 

33 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej działką 

2008/3 położonej w Kietrzu przy ul. Traugutta 23 i odstąpienie od zbycia w 

drodze przetargu 

XVIII/221/2020 

34 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 

517, położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiących własność Gminy Kietrz 

XVIII/222/2020 

35 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w 

Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz 

XVIII/223/2020 

36 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1672/5 po-

łożonej w Kietrz przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XVIII/224/2020 

37 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej 

położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, oznaczonej działką nr 109/3, stano-

wiącej własność Gminy Kietrz 

XVIII/225/2020 

38 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funk-

cyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych za-

stępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłaca-

nia nagród ze specjalnego funduszu nagród 

XVIII/226/2020 

39 w sprawie zmiany uchwały nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 

28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  stawki tej opłaty 

XVIII/227/2020 

40 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restau-

ratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

XVIII/228/2020 

41 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 

29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz 

XVIII/229/2020 
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42 w sprawie rozpatrzenia wniosku XVIII/230/2020 

43 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej XIX/231/2020 

44 W sprawie przekształcenia szkoły poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Zespołu Szkół w Kietrzu 

XIX/232/2020 

45 W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2020 roku 

XIX/233/2020 

46 W sprawie zasad udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w 

związku z COVID-19 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

XIX/234/2020 

47 W sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok XIX/235/2020 

48 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XIX/236/2020 

49 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok XX/237/2020 

50 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej XX/238/2020 

51 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określe-

nia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych na tere-

nie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2020 r. 

XX/239/2020 

52 zmieniająca uchwałę Nr XVII/192/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 

stycznia 2020r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław 

XX/240/2020 

53 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 46/10 położonej w Kietrzu 

przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XX/241/2020 

54 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 420/1 położonej w Ściborzy-

cach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XX/242/2020 

55 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w 

Kietrzu przy ulicy Okopowej, oznaczonej działką nr 46/9, stanowiącej własność 

Gminy Kietrz 

XX/243/2020 

56 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumi-

cach, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XX/244/2020 

57 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 640/3 położonej w Nasiedlu, 

stanowiącej własność 

Gminy Kietrz 

XX/245/2020 

58 zmieniająca uchwałę nr XVI/183/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 

grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warun-

ków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Kietrzu 

XX/246/2020 

59 zmieniająca uchwałę nr XV/168/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listo-

pada 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka, dla którego orga-

nem prowadzącym jest Gmina 

Kietrz oraz nadania mu statutu 

XX/247/2020 

60 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok XXI/248/2020 

61 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej XXI/249/2020 

62 Zmieniająca uchwałę Nr XVII/192/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 

stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzier-

żysław, z późniejszą zmianą 

XXI/250/2020 

63 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecz-

nictwa otwartego w Kietrzu za rok obrachunkowy 2019 

XXI/251/2020 

64 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu 

przy ulicy Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/4, stanowiącej własność 

Gminy Kietrz 

XXI/252/2020 

65 W sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położo-

nej w Dzierżysławie 

XXI/253/2020 

66 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1739/2 położonej w Kietrzu 

przy ul. Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XXI/254/2020 
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67 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzy-

cach Wielkich 101 stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XXI/255/2020 

68 W sprawie wyrażenia zgody na rzecz najemców lokali mieszkalnych położo-

nych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz 

XXI/256/2020 

69 W sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury i 

Sportu w Kietrzu 

XXI/257/2020 

70 W sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania XXII/258/2020 

71 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2019 rok 

XXII/259/2020 

72 W sprawie absolutorium dla Burmistrza Kietrza XXII/260/2020 

73 W sprawie zmian budżetu Gminy Kietrza na 2020 rok XXII/261/2020 

74 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XXII/262/2020 

75 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kietrz do „Programu Uzu-

pełnienia Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ+ do 2028 

roku” i zawarcie umowy o partnerstwie z Województwem Opolskim, Woje-

wództwem Śląskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim, Powiatem 

Raciborskim, Gminą Baborów, Gminą Głogówek, Gminą Głubczyce, Gminą 

Pietrowice Wielkie i Miastem Racibórz w celu ubiegania się o wsparcie w ra-

mach tego programu w realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej 

XXII/263/2020 

76 W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku 

szkolnym 2020/2021 

XXII/264/2020 

77 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego 

położonego w Kietrz przy ul. Głubczyckiej 18/8, stanowiącego własność 

Gminy Kietrz 

XXII/265/2020 

78 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego 

położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 13/10, stanowiącego własność 

Gminy Kietrz 

XXII/266/2020 

79 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w 

Kietrzu przy ulicy Nowej 

XXII/267/2020 

80 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieru-

chomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiące 

własność Gminy Kietrz 

XXII/268/2020 

81 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kie-

trzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz 

XXII/269/2020 

82 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego 

w Kozłówkach 64A, stanowiącego własność Gminy Kietrz 

XXII/270/2020 

83 W sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury 

i Sportu w Kietrzu 

XXII/271/2020 

84 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w 

Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz 

XXII/272/2020 

85 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położo-

nej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XXII/273/2020 

86 W sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz 2020 rok XXII/274/2020 

87 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XXIII/275/2020 

88 W sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu 

własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: „Aktywnie i krea-

tywnie przez świat- wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz” 

XXIII/276/2020 

89 W sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz 

XXIII/277/2020 

90 W sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze Głub-

czycko-Prudnickie”. 

XXIII/278/2020 

91 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 503/3 w udziale wynoszą-

cym ½ części położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

XXIII/279/2020 

92 W sprawie zmiany uchwały nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 

30 czerwca 2020 r. 

XXIII/280/2020 

93 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2020 XXIV/281/2020 
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94 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XXIV/282/2020 

95 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego 

położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 8/2, stanowiącego własność 

Gminy Kietrz 

XXIV/283/2020 

96 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony pomieszczenia ga-

rażowego nr 2 mieszczącego się w budynku gospodarczym położonym w Kie-

trzu przy ul. Długiej usytuowanego na działce nr 1930/3 oraz odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na przedmiotowe po-

mieszczenie 

XXIV/284/2020 

97 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kie-

trzu przy ul. Głubczyckiej 17B, stanowiącego własność Gminy Kietrz 

XXIV/285/2020 

98 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu 

przy ulicy Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1, stanowiącej 

własność Gminy Kietrz 

XXIV/286/2020 

99 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Kietrz 

XXIV/287/2020 

100 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności 

budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego 

XXIV/288/2020 

101 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz 

zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji pro-

jektu: "Aktywnie i kreatywnie przez świat- wspieramy rozwój przedszkolaków 

z Gminy Kietrz" 

XXIV/289/2020 

102 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2020 XXV/290/2020 

103 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XXV/291/2020 

104 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/260/2010  z dnia 29.04.2010 r. w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalenia budżetu 

XXV/292/2020 

105 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXV/293/2020 

106 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXV/294/2020 

107 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organiza-

cjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi dzia-

łalność pożytku publicznego na rok 2021 

XXV/295/2020 

108 w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawa-

nych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu 

ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Kietrz 

XXV/296/2020 

109 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu i Lubotyniu 

XXV/297/2020 

110 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasie-

dlu i Lubotyniu 

XXV/298/2020 

111 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 

19 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury 

– Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu 

XXV/299/2020 

112 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 

30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – 

Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu 

XXV/300/2020 

113 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

XXV/301/2020 

114 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na 

lata 2021-2030 

XXV/302/2020 

115 uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej XXVI/303/2020 

116 uchwalenie budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok XXVI/304/2020 

117 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2020 XXVI/305/2020 

118 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XXVI/306/2020 

119 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Kietrz 

XXVI/307/2020 
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120 w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 

marca 2019 r. (ze zmianą z dnia 30 stycznia 2020 r.) w sprawie określenia wa-

runków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od 

ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych prze-

znaczonych na cele mieszkaniowe 

XXVI/308/2020 

121 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu 

przy ulicy Langenowskiej, oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność 

Gminy Kietrz 

XXVI/309/2020 

122 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu 

przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2026, stanowiącej własność 

Gminy Kietrz 

XXVI/310/2020 

123 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kietrz XXVI/311/2020 

124 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2021 rok XXVI/312/2020 

125 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Kietrzu 

XXVI/313/2020 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 


