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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Terytorium Gminy Skarbimierz obejmuje 15 jednostek osadniczych o łącznej 

powierzchni 11.052 ha, to jest 110 km
2
, co stanowi 12,61 % powierzchni powiatu brzeskiego 

oraz 1,17 % województwa opolskiego. W skład Gminy Skarbimierz wchodzą następujące 

jednostki osadnicze: Brzezina, Lipki, Małujowice, Pawłów, Łukowice Brzeskie, Zwanowice, 

Prędocin, Kopanie, Kruszyna, Zielęcice, Pępice, Bierzów, Skarbimierz, Żłobizna 

i Skarbimierz-Osiedle. Liczba stałych  mieszkańców gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 

7782 osoby. Urząd Gminy Skarbimierz znajduje się w miejscowości Skarbimierz-Osiedle na 

ul. Parkowej 12. Kierownikiem Urzędu Gminy Skarbimierz jest Wójt 

Andrzej Pulit, który od 29 lat jest organem wykonawczym gminy.  

Urząd Gminy Skarbimierz nadzoruje aktywności społeczno-gospodarcze 

mieszkańców, realizując tym samym zadania związane z gospodarką komunalną gminy. 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Skarbimierz opiera się na funkcjonowaniu trzech 

referatów: 

 Referatu Rolno – Inwestycyjnego, 

 Referatu Społeczno – Organizacyjnego, 

 Referatu Finansowego. 

 

Zadania gminne realizowane przez urząd gminy wspomagają: 

1. Jednostki gminne nieposiadające osobowości prawnej: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Gminny Zespół Szkół. 

2. Gminne osoby prawne: 

 Gminna Biblioteka Publiczna, 

 EKO-SKARBIMIERZ. 

Gmina Skarbimierz jest typowym przykładem samorządowej jednostki wiejskiej, 

posiadającej wielofunkcyjny charakter, gdzie wiodącą rolę pełni rolnictwo, a funkcją 

rozwojową i przyszłościową jest sektor przemysłowy. Gmina jest położona w zachodniej 

części województwa opolskiego, w odległości 40 km od stolicy województwa - Opola oraz 40 

km od stolicy województwa dolnośląskiego – Wrocławia. Cały obszar jednostki znajduje się 
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w rejonie nizinnym. Największą jednostką osadniczą gminy jest miejscowość 

Skarbimierz-Osiedle.  

Skarbimierz-Osiedle jest centrum gospodarczym, demograficznym i administracyjnym 

Gminy Skarbimierz. Infrastruktura społeczna, techniczna oraz charakter zabudowy 

w miejscowości Skarbimierz-Osiedle są charakterystyczne dla jednostki typowo miejskiej. 

W miejscowości aktualnie jest już 25 ulic.  Na powierzchni 150 ha przeznaczonym pod 

zabudowę mieszkaniowo – usługową mieszka łącznie 2359 osób (stan na dzień 31 grudnia 

2019 r.), oraz znajduje się 13 domów wielorodzinnych z 643 mieszkaniami, 221 mieszkań w 

zabudowie szeregowej i bliźniaczej, a także 77 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 80 

ha stanowią tereny zielone, a 326 ha jest przeznaczona na zabudowę przemysłowo – 

usługową. Na terenie przemysłowo – usługowym funkcjonuje Wałbrzyska Strefa 

Ekonomiczna, która przyczynia się do lokowania dużych, nowych inwestycji. W zakładach 

przemysłowo- usługowych miejscowości jest obecnie zatrudnionych ponad 3 tys. 

pracowników z okolicznych miejscowości. 

Miejscowość Skarbimierz-Osiedle posiada nowoczesną infrastrukturę oświatową, 

obejmująca wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W Skarbimierzu - Osiedlu 

znajduje się Zespół Szkół w skład którego wchodzi: Gminna Szkoła Podstawowa, Publiczne 

Przedszkole. Obecnie Gmina Skarbimierz w rankingu czasopisma „Wspólnota” jest na 155 

miejscu na 2473 gminy w kraju w kategorii „ Miejsce sprzyjające edukacji”. W miejscowości 

funkcjonuje ponadto niepubliczne przedszkole. W Skarbimierzu-Osiedlu znajduje się kościół, 

nowoczesne obiekty sportowe, place zabaw, baza noclegowa, placówki opieki zdrowotnej, 

poczta, sieć placówek handlowych i usługowych, a także zakłady produkcyjne. Skarbimierz-

Osiedle posiada miejską infrastrukturę techniczną oraz zakład uzdatniania wody. Cała 

miejscowość jest skanalizowana oraz podłączona do sieci gazowej i wodociągowej. 

 Gmina Skarbimierz na czele z miejscowością Skarbimierz-Osiedle w ciągu ostatnich 

kilkunastu lat stała się synonimem dużych inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych 

zmian. Rozwój gospodarczy gminy, znaczne zwiększenie się gminnego budżetu oraz szersze 

możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zaowocowały wieloma nowymi 

inwestycjami. Powstały nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe 

i kulturalne. Ulice, drogi i miejsca publiczne na terenie gminy zyskały nowy, zadbany 

wygląd. Zmodernizowano oświetlenie gminy, stworzono gminną infrastrukturę 

komunikacyjną.  Środki z wpływów do budżetu pozwalają na realizację licznych inwestycji 
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infrastrukturalnych, dzięki którym Gmina Skarbimierz i sama miejscowość 

Skarbimierz-Osiedle to miejsce przyjazne i bezpieczne, w której dobrze się mieszka, uczy 

i pracuje. Skarbimierz – Osiedle posiada monitoring obejmujący swoim zasięgiem centrum 

miejscowości, co służy zabezpieczeniu mienia oraz poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Od 2015 r. na specjalnym kanale serwisu YOUTUBE przedstawiane są najważniejsze 

informacje multimedialne na temat Gminy Skarbimierz, dodatkowo gmina posiada podpisaną 

umowę z polską lokalną stacją radiową PARK FM.  

Lokalizacja Gminy Skarbimierz posiada wysoki potencjał do umiejscawiania 

przemysłu produkcyjnego. Głównym punktem rozwojowym są tutaj tereny inwestycyjne 

znajdujące się wokół Skarbimierza-Osiedle. Kompleks tych obszarów jest jednym 

z największych w województwie opolskim, co jest wykorzystywane do ciągłego pobudzania 

aktywności gospodarczej tego regionu. Tereny te są sukcesywnie modernizowane w celu 

dostosowania ich do obecnych standardów, na których można by lokować podmioty 

gospodarcze. Dzięki takiej działalności grunty te stwarzają możliwości do lokowania tam 

nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie inwestycji. W późniejszym czasie istnienie 

tej przemysłowej strefy ma wpłynąć na zróżnicowanie struktury miejscowej gospodarki oraz 

umożliwi zwiększenie znaczenia gminy, jako ośrodka posiadającego silną pozycję 

w dziedzinie produkcji i przemysłu. Dodatkowym atutem położenia gminy jest jej 

bezpośrednia bliskość z głównymi szlakami komunikacyjnymi południowej Polski, przede 

wszystkim autostrady A4, dróg krajowych nr 39 i 94 oraz szlaku międzynarodowego 

kolejowego E30 w relacji: Lipsk – Drezno – Zgorzelec – Legnica – Wrocław – Katowice – 

Kraków – Lwów – Kijów.  

Gmina Skarbimierz cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów, którzy chętnie 

inwestują swój kapitał w budowanie nowych i unowocześnianie już istniejących fabryk na 

tym terenie. Znaczący wpływ na rozwój gminy ma istniejąca tutaj jedna z podstref 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Powstała ona wskutek 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. i jest jedną z najszybciej 

rozwijających się stref w Polsce. Dzięki dobrej infrastrukturze oraz świetnej lokalizacji oferta 

Skarbimierza-Osiedle przyciągnęła wielu inwestorów można wymienić firmy takie jak 

Mondelez, Johnson Controls, Jeronimo Martins Dystrybucja S. A., Donaldson, Aquilla Sp. 

z o. o. czy Great Mapple Company. W pozostałych jednostkach pomocniczych działalność 

gospodarcza była prowadzona głównie w zakresie rolnictwa.  
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We wszystkich miejscowościach gminy była prowadzona polityka: 

 zwolnień podatkowych dla gospodarstw domowych, 

 realizacja programu dróg do nowej zabudowy, 

 rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym przyłącza do sieci, 

 rozpoczęcie programu ochrony powietrza w ramach OZE, 

 kontynuacja programu usuwania azbestu, 

 rozbudowa bazy oświatowej, 

 rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej, 

 kontynuacja odpisów na rzecz sołectw, jako element bezpośredniej 

demokracji, 

 realizacja w pierwszej kolejności zadań na które pozyskano środki 

pomocowe, 

 współpraca z gminami sąsiednimi w celu realizacji wspólnych zadań, 

 dopłata do biletów autobusowych dla emerytów, 

 zapewnienie opieki dla wszystkich dzieci do lat 6 w przedszkolach i 

żłobkach w formie bezpłatnej lub z dopłatą dla niepublicznych podmiotów. 

Wójt Gminy Skarbimierz w roku 2019 r. ramach swoich kompetencji realizował  

zadania określone przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy Skarbimierz z kadencji VIII, 

w ścisłej współpracy z jednostkami pomocniczymi. 

TABELA: SKŁAD RADY GMINY SKARBIMIERZ KADENCJA VIII 2018-2023 

LP. NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA MIEJSCOWOŚĆ 

1. KOŁODZIEJ Marek Przewodniczący Rady ŁUKOWICE BRZESKIE  

2. SZKODA Piotr 

Z-ca Przewodniczącego 

Rady BRZEZINA 

3 KOWALSKA Małgorzata Radna ZWANOWICE 

4. KWAŚNICA Ryszard Radny PAWŁÓW 

5. URYGA Zdzisław Radny LIPKI 

6. MAGIERA Stanisław Radny ZIELĘCICE, SKARBIMIERZ 

7. JANOCHA Joanna Radna ŻŁOBIZNA 

8. NAWROCKI Dariusz Radny PĘPICE, BIERZÓW 

9. WYSOCKI Piotr Radny PRĘDOCIN, KRUSZYNA 

10. URYGA Artur Radny LIPKI 
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11. SOBYRA Janusz Radny MAŁUJOWICE 

12 NIEZGODA Dawid Radny SKARBIMIERZ-OSIEDLE 

13. GUTWIŃSKA Barbara Radna SKARBIMIERZ-OSIEDLE 

14. RYBACKA Dorota Radna SKARBIMIERZ-OSIEDLE 

15. KMIEĆ Zdzisław Radny SKARBIMIERZ-OSIEDLE 

 

TABELA:  ORGANY WYKONAWCZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W GMINIE 

SKARBIMIERZ KADENCJA 2018-2023 

LP. NAZWISKO I IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ 

1. Majdaniuk Adam ŁUKOWICE BRZESKIE  

2. Szkoda Piotr BRZEZINA 

3 Kowalska Małgorzata ZWANOWICE 

4. Kwaśnica Ryszard PAWŁÓW 

5. Nowak Kazimierz BIERZÓW 

6. Cielica Wanda ZIELĘCICE 

7. Janocha Joanna   ŻŁOBIZNA 

8. Kulczycki Jan PĘPICE 

9. Drozd Anna KRUSZYNA 

10. Uryga Zdzisław LIPKI 

11. Gardzioła Anna MAŁUJOWICE 

12 Woźniak Mariusz SKARBIMIERZ 

13. 
Witold Kopij / Mateusz 

Sadowski 
SKARBIMIERZ-OSIEDLE 

14. Wysocki Piotr PRĘDOCIN 

15. Sawula Zbigniew KOPANIE 

 

TABELA: PODJĘTE UCHWAŁY PRZEZ RADĘ GMINY SKARBIMIERZ W 2019 ROKU 

 

 VII KADENCJA   

1 IV/29/2019 21 stycznia 2019r.  zmiany budżetu gminy na 2019 r.  

2 IV/30/2019 21 stycznia 2019r.  ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy 

Skarbimierz  

3 IV/31/2019  21 stycznia 2019r.  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie 

Brzeg zadania publicznego Gminy Skarbimierz 

dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
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4 IV/32/2019 21 stycznia 2019r.  zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy 

Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Skarbimierz  

5 IV/33/2019  21 stycznia 2019r.  zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy 

Skarbimierz  

6 IV/34/2019  21 stycznia 2019r.  rozpatrzenia skargi Pani Joanny Lechowicz-

Jakubowskiej na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w 

Skarbimierzu-Osiedle Panią Grażynę Burską  

7 V/35/2019  11 marca 2019r.  zmiany budżetu gminy na 2019r.  

8 V/36/2019  11 marca 2019r.  zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

9 V/37/2019 11 marca 2019r.  emisji obligacji  

10 V/38/2019 11 marca 2019r.  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy 

Skarbimierz na rok 2020 środków stanowiących fundusz 

solecki   

11 V/39/2019  11 marca 2019r.  Statutu Gminy Skarbimierz  

12 V/40/2019 11 marca 2019r.  ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 

oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych 

zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania 

nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy nauczycieli  

13 V/41/2019 11 marca 2019r.  wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o 

nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz-

Osiedle 

14 V/42/2019  11 marca 2019r.  przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

projektu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skarbimierz  

15 V/43/2019 11 marca 2019r.  przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji 

inwestycji polegającej na budowie boiska 

wielofunkcyjnego typu ORLIK na działce oznaczonej w 

ewidencji gruntów nr 253 – obręb Małujowice  

16 V/44/2019  11 marca 2019r.  nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierz-

Osiedle  

17 V/45/2019  11 marca 2019r.  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Skarbimierz w roku 2019   

18 V/46/2019 11 marca 2019r.  określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie 

Gminy Skarbimierz  

19 V/47/2019  11 marca 2019r.  rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego Zespołu 

Szkół w Skarbimierzu-Osiedle  

20 V/48/2019  11 marca 2019r.  wyznaczenia przedstawiciela Gminy Skarbimierz do 

Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum 

Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej   

21 V/49/2019  11 marca 2019r.  zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 

kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na 

terenie Gminy Skarbimierz 

22 V/50/2019  11 marca 2019r.  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie 
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Brzeg zadania publicznego w zakresie prowadzenia 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób 

dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób 

upośledzonych umysłowo, zamieszkałych na terenie 

Gminy Skarbimierz   

23 V/51/2019  11 marca 2019r.  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Skarbimierzu oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

24 V/52/2019  11 marca 2019r.  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2019-2024  

25 V/53/2019  11 marca 2019r.  zmiany uchwały nr XIX/138/2016 z dnia 30 listopada 

2016r. Rady Gminy Skarbimierz w sprawie ustalenia diet 

przewodniczącym organów wykonawczych sołectw 

Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu 

mieszkańców osiedla Skarbimierz-Osiedle  

26  VI/54/2019  29 kwietnia 2019r.  zmiany budżetu gminy na 2019r.  

27  VI/55/2019  29 kwietnia 2019r.  określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie 

Gminy Skarbimierz  

28 VI/56/2019  29 kwietnia 2019r.  nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Skarbimierzu  

29 VII/57/2019 07 czerwca 2019r.  udzielenia Wójtowi Gminy Skarbimierz wotum zaufania  

30  VII/58/2019  07 czerwca 2019r.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz 

za 2018 rok 

31  VII/59/2019  07 czerwca 2019r.  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz   

32  VII/60/2019 07 czerwca 2019r.  zmiany budżetu gminy na 2019r.  

33  VII/61/2019 07 czerwca 2019r.  zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

34  VII/62/2019  07 czerwca 2019r.  uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Skarbimierz  

35  VII/63/2019 07 czerwca 2019r.  zmieniająca uchwałę Nr XXII/146/2012 Rady Gminy 

Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie 

przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową 

inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na 

środowisko skutków realizacji Programu usuwania 

materiałów zawierających azbest z terenu Gminy 

Skarbimierz   

36  VII/64/2019 07 czerwca 2019r.  powołania komisji do spraw inwentaryzacji mienia 

komunalizowanego na rzecz Gminy Skarbimierz   

37  VII/65/2019 07 czerwca 2019r.  ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Skarbimierz 

dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do 

rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na 

terenie gminy Skarbimierz  

38  VII/66/2019 07 czerwca 2019r.  przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji 

inwestycji polegającej na realizacji zabudowy 

mieszkaniowej na działce numer 276/1 w Skarbimierzu-

Osiedle 

 

39  VII/67/2019 07 czerwca 209r.  określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego  

 

40 VIII/68/2019  04 lipca 2019r.  zmiany budżetu gminy na 2019r.   
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41  VIII/69/2019 04 lipca 2019r.  zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych 

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z 

ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz  

42  IX/70/2019  30 sierpnia 2019r.  zmiany budżetu gminy na 2019r.  

43  IX/71/2019  30 sierpnia 2019r.  zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

44  IX/72/2019  30 sierpnia 2019r.  powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na 

ławników sądowych  

45  IX/73/2019 30 sierpnia 2019r.  stanowiska dot. sporządzenia dokumentacji pod nazwą 

„Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-

Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji 

Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu 

drogi krajowej nr 39”  

46  X/74/2019  28 października 2019r.  zmiany budżetu gminy na 2019r.  

47  X/75/2019 28 października 2019r.  wysokości stawek podatku od nieruchomości  

48  X/76/2019 28 października 2019r.  obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego 

na 2020 rok  

49  X/77/2019 28 października 2019r.  zmiany Planu Odnowy Miejscowości Skarbimierz-

Osiedle  

 

50  X/78/2019 28 października 2019r.  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

dotyczącymi nadania miejscowości Skarbimierz-Osiedle 

statusu miasta  

51  X/79/2019 28 października 2019r.  stwierdzenia zakończenia działalności Gminnego 

Gimnazjum w Skarbimierzu-Osiedle  

 

52 X/80/2019 28 października 2019r.  zmiany uchwały XXIX/200/2013 Rady Gminy 

Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe 

warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również tryb ich pobierania  

53  X/81/2019 28 października 2019r.  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzegu na 

kadencję 2020-2023 

54  XI/82/2019 16 grudnia 2019r.  zmiany budżetu gminy na 2019r.  

55  XI/83/2019 16 grudnia 2019r.  zmiany wieloletniej prognozy finansowej   

 

56  XI/84/2019 16 grudnia 2019r.  uchwalenia budżetu na 2020 rok   

57 XI/85/2019  16 grudnia 2019r.  wieloletniej prognozy finansowej  

58  XI/86/2019 16 grudnia 2019r.  określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych  

 

59 XI/87/2019  16 grudnia 2019r.  zamiany uchwały Nr IV/46/2017 Rady Gminy 

Skarbimierz z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  

60 XI/88/2019 16 grudnia 2019r.  ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 

oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także 

wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli   
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61  XI/89/2019  16 grudnia 2019r.  zmiany Uchwały Rady Gminy Skarbimierz 

XXXVI/254/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 

kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości i zasad 

ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci 

z terenu Gminy Skarbimierz   

 

62  XI/90/2019  16 grudnia 2019r.  podwyższenia minimalnej stawki wynagradzania 

zasadniczego dla nauczycieli posiadających stopień 

awansu zawodowego stażysty i kontraktowego 

zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Skarbimierz  

 

63  XI/91/2019  16 grudnia 2019r.  „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020”  

64  XI/92/2019 16 grudnia 2019r.  wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  

65  XI/93/2019 16 grudnia 2019r.  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Skarbimierz  

 

66  XI/94/2019 16 grudnia 2019r.  przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2020 

rok  

67  XI/95/2019  16 grudnia 2019r.  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok  

 

68  XI/96/2019  16 grudnia 2019r.  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych  

 

II. INFORMACJE FINANSOWE 

Plan finansowy jest podstawowym dokumentem gospodarki finansowej jednostek sektora 

finansów publicznych, dzięki któremu przedmiotowe jednostki mają możliwość 

wydatkowania środków na realizację zamierzonych zadań. Plan finansowy przedstawiający 

dochody i wydatki jest nazwany budżetem. W gminie Skarbimierz budżet na 2019 r. został 

przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr III/15/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 

10 grudnia 2018 r. W przyjętym budżecie dochody i przychody ustalono na poziomie 

53 354 661 zł, a wydatki i rozchody na poziomie 53 354 661 zł. W ciągu 2019 roku 

uchwalony budżet korygowany był przez organy statutowe gminy, w tym 8 razy poprzez 

uchwały rady gminy oraz 39 razy w wyniku zarządzeń wójta. 
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WYKRES: STRUKTURA WYDATKÓW GMINY SKARBIMIERZ ZA ROK 2019 

 

 

TABELA: STRUKTURA DOCHODÓW GMINY SKARBIMIERZ ZA ROK 2019 

Źródła dochodów 
Plan 

[zł] 
Wykonanie [zł] 

Wykonanie 

[%] 

Udział w 

dochodach 

ogółem [%] 

 

I. Dochody bieżące 

1. Podatki, opłaty            i 

udział w podatkach 

 

2. Wpływy z najmu i 

dzierżawy 

 

3. Subwencje 

 

4. Dotacje celowe z budżetu 

państwa 

 

5. Pozostałe wpływy 

 

II. Dochody majątkowe 

1. Dochody   

    majątkowe 

 

44 611 778,38 

 

25 679 504,00 

 

390 567,00 

 

 

6 706 552,00 

 

11 387 464,32 

 

 

447 691,06 

 

3 958 806,00 

 

3 958 806,00 

 

42 895 360,21 

 

24 343 029,16 

 

271 330,55 

 

 

6 706 552,00 

 

11 310 328,80 

 

 

264 119,70 

 

3 427 167,48 

 

3 427 167,48 

 

96 

 

95 

 

69 

 

 

100 

 

99 

 

 

59 

 

87 

 

87 

 

93 

 

53 

 

1 

 

 

14 

 

24 

 

 

1 

 

7 

 

7 

 

Razem 48 570 584,38 46 322 527,69 95 100 

53% 

1% 

14% 

24% 

1% 7% 

Struktura dochodów 

Podatki, opłaty i udział w podatkach Wpływy z najmu i dzierżawy 

Subwencje Dotacje celowe z budżetu państwa 

Pozostałe wpływy Dochody   majątkowe  
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WYKRES: STRUKTURA WYDATKÓW GMINY SKARBIMIERZ ZA ROK 2019 

 
 

TABELA: STRUKTURA WYDATKÓW GMINY SKARBIMIERZ ZA ROK 2019 

Rodzaje wydatków 

 

Plan 

[ zł ] 

Wykonanie 

[ zł ] 
Wykonanie [%] 

Udział w 

wydatkach ogółem 

[ % ] 

I. Wydatki bieżące 

   w tym: 
37 138 436,32 33 330 825,07 90 72 

1. Wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń 

 

10 938 226,12 

 

10 203 003,55 

 

93 

 

22 

2. Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 

10 842 524,20 

 

10 649 264,58 

 

98 

 

23 

3. Dotacje 3 903 040,00 3 714 173,83 95 8 

4. Wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych 

 

9 744 166,00 

 

7 941 962,03 

 

82 

 

17 

5.Wydatki na obsługę długu  

846 700,00 

 

822 421,08 

 

97 

 

2 

6. Wydatki z tytułu poręczeń  

693 780,00 

 

0,00 

 

0 

 

0 

7. Rezerwa 
170 000,00 0,00 0 0 

 

II. Wydatki majątkowe 

    w tym: 

 

15 567 380,00 

 

13 094 542,14 

 

84 

 

28 

1. Wydatki majątkowe 15 567 380,00 13 094 542,14 84 28 

Razem: 52 705 816,32 46 425 367,21 88 100 
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TABELA: WYKONANIE BUDŻETU LATA 2015-2019 

Rok Wykonanie budżetu W tym wydatki 

inwestycyjne 

W tym pozyskane środki 

pomocowe 

2015 36 415 595,00 zł 11 409 028,00 zł 6 596 565,00 zł 

2016 31 073 193,00 zł 4 150 989,00 zł 26 588,00 zł 

2017 37 876 236,00 zł 9 661 510,00 zł 1 840 022,00 zł 

2018 55 008 449,95 zł   24 783 731,34 zł 5 464 086,06 zł 

2019 46 425 367,21zł  13 094 542,14 zł 3 139 772,06 

RAZEM 206 798 841,20 zł 63 099 800,48 zł 17 067 033,12 zł 

 

 

WYKRES: WYKONANIE BUDŻETU LATA 2015-2019 

 

 

W latach 2015-2019 w gminie Skarbimierz zostały zrealizowane wydatki budżetu na 

kwotę 206 mln zł. Dla porównania w poprzedniej kadencji 2010-2014 wydatki wyniosły 128 

mln zł, a w kadencji 2006-2010 wydatki wyniosły 86 mln zł. Tak szybki wzrost budżetu 

następuje głównie przez rozwój inwestycji przemysłowych i usługowych w strefie 

inwestycyjnej w Skarbimierzu-Osiedle, z których gmina uzyskuje podatek od nieruchomości 

na których prowadzona jest działalność gospodarcza. W latach 2015-2019 wydatki poniesione 

na inwestycje wyniosły 63 mln zł. W poprzednich kadencjach kwoty te wynosiły, w latach od 

2010 do 2014 – 51 mln zł, a w latach od 2006 do 2010 - 30 mln zł. Dzięki konsekwentnej 

polityce rozwoju naszej gminy, w 2019 roku osiągnięty został wskaźnik wydatków 
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inwestycyjnych na poziomie 30%. Z omawianych przykładów możemy zauważyć jak na 

przestrzeni ostatnich lat zwiększone zostały wpływy do gminnego budżetu, a co za tym idzie 

podniesiono wydatki inwestycyjne, warunkujące wysoki poziom życia mieszkańców gminy. 

W odniesieniu do innych jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim 

gmina Skarbimierz jest liderem w inwestycjach publicznych na Opolszczyźnie w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca. Sytuację tą wyraźnie potwierdza poniższa tabela i wykres, gdzie  

zestawiono średnią wydatków inwestycyjnych w województwie opolskim na 1 mieszkańca z 

analogicznymi wydatkami poniesionymi w gminie Skarbimierz. 

TABELA: WYDATKI INWESTYCYJNE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA 

Rok Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca w 

województwie opolskim 

Wydatki inwestycyjne na 1 

mieszkańca w gminie Skarbimierz 

2015 332,08 zł 1453,01 zł 

2016 252,18 zł 523,59 zł 

2017 377,93 zł 1212,23 zł 

2018 1341,42 zł 3042,07 zł 

2019 757,26 zł 1682,67zł 

 

WYKRES: WYDATKI INWESTYCYJNE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 

2015-2019  

 

332,08 zł 
252,18 zł 

377,93 zł 

1 341,42 zł 

757,26 zł 

1 453,01 zł 

523,59 zł 

1 212,23 zł 

3 042,07 zł 

1 682,67 zł 

0,00 zł 

500,00 zł 

1 000,00 zł 

1 500,00 zł 

2 000,00 zł 

2 500,00 zł 

3 000,00 zł 

3 500,00 zł 

2015 2016 2017 2018 2019 

Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca  

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE GMINA SKARBIMIERZ 
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Główne zadania inwestycyjne wykonane w gminie Skarbimierz w 2019 r. prezentuje 

poniższa tabelka. 

TABELA: NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCYJNE PRZEPROWADZONE W GMINIE SKARBIMIERZ 

W 2019 

SOŁECTWO ZADANIE KWOTA 

Kopanie     

1 
Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem głowic kominów na 

budynku starego domu ludowego 
69 500,00 zł 

2 Wymiana stolarki drzwiowej w budynku starego domu ludowego. 11 640,01 zł 

3 
Utwardzenie dróg polnych tłuczniem ceglano-betonowym 470 mb; 

1316 
12 949,44 zł 

4 Fotowoltaika - nowy dom ludowy 32 878,83 zł 

Zwanowice     

5 Przebudowa drogi gminnej nr 102015 O- poszerzenie drogi 77 076,26 zł 

6 
Remont drogi gminnej dz.340 na odcinku od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką - odcinek 465,50 mb 
134 315,62 zł 

7 Montaż latarni fotowoltaicznej na drodze gminnej , dz. 340 10 393,50 zł 

8 Fotowoltaika - budynek komunalny, świetlica Zwanowice 17 32 264,27 zł 

9 
Fotowoltaika -  dom ludowy. Montaż opraw świetlnych na 

istniejących słupach. 
31 221,04 zł 

10 
Montaż paneli grzewczych - Kościół w Zwanowicach (parafia w 

Kruszynie) 
47 355,00 zł 

Prędocin     

11 

Montaż opraw Tauronowskich na istniejących słupach - umowa 

serwis sieci i urządzeń. Na 2020r. Projekt ZDP przebudowy drogi 

od mostu do wsi. Projekt rok 2020. Wykonanie 2021r. - 

zapewnienie zdp 

  

12 Fotowoltaika - Kościół w Prędocinie (parafia w Kruszynie) 47 264,25 zł 

13 
Montaż paneli grzewczych-Kościół w Prędocinie (parafia 

Kruszyna) 
39 729,00 zł 

Kruszyna     

14 
Roboty budowlane związane z utwardzeniem drogi transportu 

rolnego, dz. 405 na odcinku 450 mb 
64 453,97 zł 

15 Montaż tablicy rejestratora prędkości  16 482,00 zł 

16 Fotowoltaika - dom ludowy 26 163,16 zł 

17 Fotowoltaika - Kościół w Kruszynie (parafia Kruszyna) 36 843,22 zł 

18 
Montaż paneli grzewczych - Kościół w Kruszynie (parafia 

Kruszyna)  
48 585,00 zł 

Pawłów     

19 Fotowoltaika - dom ludowy 47 052,07 zł 

Skarbimierz     
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20 Foitowoltaika - dom ludowy 56 848,57 zł 

Żłobizna     

21 
Remont drogi wewnętrznej łączącej DK 94 do odcinka drogi 

gminnej ul. Tęczowa - obręb restauracja lawendowy ogród 
122 756,73 zł 

22 
Przebudowa budynku po byłej szkole rolniczej. Utworzenie filii 

gminnej biblioteki publicznej w Skarbimierzu 
539 865,22 zł 

23 
Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw w Żłobiźnie, dz. ewid. 

nr 268/4 
22 980,00 zł 

24 Fotowoltaika- obiekt szatniowo-sanitarny i boisko 27 629,18 zł 

Zielęcice     

25 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - ul. Długa 

i Cisowa. Zadanie rozpoczęte w 2018r. Zakończone w marcu 

2019r. 

521 507,91 zł 

26 Fotowoltaika dom ludowy  134 197,05 zł 

27 
Montaż paneli grzewczych - Kościół w Zielęcicach (parafia 

Brzezina) 
46 125,00 zł 

Brzezina     

28 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla przedszkola 50 149,56 zł 

29 
Przebudowa drogi powiatowej oraz drogi gminnej związana z 

budową chodnika dz. ewid. nr 182 i 138 
250 308,28 zł 

30 Fotowoltaika - oddział przedszkolny w Brzezinie  47 052,06 zł 

31 
montaż paneli grzewczych - Kościół w Brzezinie (parafia 

Brzezina) 
36 162,00 zł 

Lipki     

32 Rozbudowa istniejącego budynku szkoły, dz. ewid. nr 513/6 677 240,96 zł 

33 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uzbrojenia terenu 

po budownictwo mieszkaniowe d.z 231/8, 647 
129 047,80 zł 

34 Fotowoltaika - dom ludowy 47 052,06 zł 

35 Fotowoltaika - obiekt szatniowo-socjalny  35 378,66 zł 

36 Fotowoltaika - szkoła podstawowa ul. Szkolna 2 78 219,00 zł 

37 Fotowoltaika - OSP w Lipkach 47 052,06 zł 

38 Fotowoltaika - Kościół w Lipkach (parafia Brzezina) 99 360,79 zł 

Bierzów     

39 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw  18 244,59 zł 

40 
Budowa chodnika w pasie drogowym dz. nr 169/4 (jednostronnie 

od strony kościoła)-odcinek 459 mb. 
321 422,54 zł 

41 Fotowoltaika- dom ludowy 32 878,83 zł 

42 
Montaż paneli grzewczych - Kościół w Bierzowie (parafia 

Owczary) 
35 055,00 zł 

Łukowice 

Brzeskie 
    

43 
Wykonanie remontu (nawierzchni) drogi wewnętrznej , dz. ewid. 

nr 21/49 
101 948,82 zł 
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44 
Dostawa i montaż instalacji monitoringu zewnętrznego w 

Łukowicach 
23 700,00 zł 

45 
Dostawa i montaż ogrodzenia na dz. ewid. nr 33/8 wydzielającej 

instalację fotowoltaiczną do budynku nr 89 
6 521,46 zł 

46 Instalacja fotowoltaiczna - budynek komunalny nr 89 97 369,81 zł 

47 Instalacja fotowoltaiczna - OSP 33 573,31 zł 

48 Instalacja fotowoltaiczna - przedszkole Łukowice Brzeskie 88 81 835,48 zł 

49 Instalacja fotowoltaiczna - dom ludowy 33 711,23 zł 

Małujowice 

Przebudowa III etapu drogi powiatowej nr 1174O na odcinku 

od Zielęcic do drogi krajowej nr 39 realizowana wspólnie z 

powiatem brzeskim (kwota dofinansowania 1.314.554,92 zł) 

  

50 
Wykonanie utwardzenia placu przed domem ludowym kostką 

betonową  
41 820,00 zł 

51 Wykonanie rozbiórek obiektów po byłej Spółdzielni Rolniczej 24 600,00 zł 

52 
Wykonanie przebudowy-remontu nawierzchni drogi gminnej, dz. 

nr 471 
269 523,75 zł 

53 
Budowa oświetlenia drogi gminnej, dz. ewid. nr 503, 499/14 

(montaż 3 latarni ulicznych) 
34 885,52 zł 

Pępice     

54 Instalacja fotowoltaiczna - dom ludowy 45 530,68 zł 

55 
Przygotowano projekty boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, 

placu biesiadnego (wykonanie zgodnie z planem 2020,2021) 
  

Skarbimierz-

Os. 
    

56 

Przebudowa drogi gminnej - tereny inwestycyjne Gminy 

Skarbimierz w ramach zadania: "Partnerstwo na rzecz uzbrojenia 

terenów inwestycyjnych" (zadanie rozpoczęte w 2018r. 

zakończone w 2019r.) 

4 082 808,64 zł 

57 

Utwardzenie drogi dojazdowej dz. 184/55 na terenach 

inwestycyjnych (zadanie rozpoczęte w 2018r. zakończone w 

2019r)  

1 264 930,13 zł 

58 Przebudowa dróg ul. Maków, Sadowa, Polna, Kwiatowa 973 172,67 zł 

59 
Budowa obiektów małej architektury z elementami 

towarzyszącymi pn. skwer krętych ścieżek 
464 739,18 zł 

60 
Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi dojazdowej dz. 184/55 

na terenach inwestycyjnych 
151 062,42 zł 

61 
Budowa budynku przedszkola przy ul. Akacjowej (zadanie 

rozpoczęte w 2019r. planowane zakończenie czerwiec 2020r) 
1 000 000,00 zł 

62 Budowa chodnika przy ul. Smaków (tereny inwestycyjne) 203 057,82 zł 

63 Fotowoltaika - budynek urzędu gminy 188 308,77 zł 

64 Fotowoltaika - budynek gimnazjum 191 372,90 zł 

65 Fotowoltaika - szkoła podstawowa 190 260,27 zł 

  
13 667 433,35 zł 
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III. MIENIE KOMUNALNE 

Posiadanie mienia komunalnego i innych praw majątkowych warunkuje prawidłową 

realizację zadań komunalnych istotnych dla funkcjonowania samorządu terytorialnego. 

Mienie komunalne gminy można podzielić na cztery kategorie: nieruchomości (grunty, 

budynki, budowle), maszyny (urządzenia, narzędzia), środki transportowe, inwestycje (środki 

trwałe w budowie). Głównym składnikiem i wartością są posiadane przez gminę 

nieruchomości. Odpowiednie gospodarowanie mieniem komunalnym, nieodłącznie 

związanym z nieruchomościami, stanowi o sprawnym funkcjonowaniu jednostek 

samorządowych i zapewnia ich stabilny rozwój, dlatego też wszystkie sprawy związane 

z prawem własności jak i innymi prawami majątkowymi są jedną z podstawowych dziedzin, 

którymi zarządzają organy administracyjne. W gminie Skarbimierz za sprawne realizowanie 

zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami odpowiada Referat Rolno-Inwestycyjny, 

stanowiący jeden z trzech głównych działów w Urzędzie Gminy Skarbimierz.    

Wielkość mienia komunalnego zarządzanego przez Gminny Zespół Szkół wynosi9 

811 820,40 zł i stanowi to wyłącznie wartość ewidencyjna brutto środków trwałych. 

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie wartości mienia komunalnego 

o kwotę 7 431 533,71 zł co stanowi 4,28% majątku gminy. 

TABELA: WYSOKOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARBIMIERZ NA 2019 ROK 

Lp. Mienie komunalne Wartość mienia 

1. Bezpośrednio zarządzany przez Urząd Gminy 151 646 574,51zł 

2. Zarządzany przez Gminny Zespół Szkół 9 811 820,40 

3. Udziały w „EKO-Skarbimierz” spółce z o.o. ( 100%)             12.246.199,00 zł 

RAZEM 173 704 593,91zł 

 

 

TABELA: MIENIE KOMUNALNE ZARZĄDZANE PRZEZ URZĄD GMINY WG WARTOŚCI 

EWIDENCYJNEJ NA 2019 ROK 

Lp. Skład mienia komunalnego Wartość mienia 

1. wartość środków trwałych  150 189 892,38 zł 

2. inwestycje „ środki trwałe w budowie” 1 456 682,13 zł 

RAZEM 151 646 574,51 zł 
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TABELA: STRUKTURA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARBIMIERZ W 

UKŁADZIE PRZEDMIOTOWYM NA 2019 ROK 

 

         

          Wyszczególnienie 

                    Stan na 

                       

   % 

18/19 

Struktura % 

 

        2018 r. 2019 r. 2018 r. 2019 r. 

 

1. budynki i lokale mieszkalne 

2. pozostałe budynki 

3. budowle 

4. środki transportowe 

5. maszyny, urządzenia techniczne   

    oraz sprzęt komputerowy 

6. grunty 

 

 

2.176.260,21 

30.684.817,43 

96.115.449,70 

1.257.004,20 

3.505.177,08 

 

13.908.585,10 

 

2.176.260,21 

30.684.817,43 

96.115.449,70 

1.257.004,20 

3.505.177,08 

 

13.908.585,10 

 

99 

102 

110 

103 

148 

 

99 

 

1,41 

19,92 

62,40 

0,82 

2,28 

 

9,03 

 

1,34 

19,47 

65,66 

0,80 

3,23 

 

8,60 

                 razem środki trwałe 147.647.293,72 160.001.712,78 108 95,86 99,10 

                        
7. inwestycje w toku realizacji 

 

6.379.567,48 

 

1.456.682,13 

 

22 

 

4,14 

 

0,90 

                Ogółem 154.026.861,20 161.458.394,91 104 100,0 100,0 

 

Na podstawie danych przedstawionych w układzie tabelarycznym można stwierdzić, 

iż struktura majątku gminy pod tym względem uległa zmianie. 

1.  Największą pozycję w strukturze majątku gminy stanowią „budowle” – 65,66% pkt 

3.W stosunku do roku poprzedniego wartość ta wzrosła o 3,26 pkt procentowego. Wzrost ten 

świadczy o nakładach inwestycyjnych w infrastrukturę gminy. Rzeczowy wykaz 

przekazanych „budowli” do użytkowania przedłożono w tabeli p.n. zwiększenie wartości 

środków trwałych. W powyższej grupie najwięcej nakładów w 2019 r. przeznaczono na 

budowę, dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych oraz obiektów towarzyszących 

budowie dróg na ogólną kwotę 7 580 560,59 zł. Drugą pozycję oddanych budowli w 2019 r. 

to sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowe na ogólna wartość 1 722 400,08 

zł. 

2.  Drugą pozycję w strukturze majątku gminy zajmują „pozostałe budynki” – 19,47% pkt 

2. Są to budynki użyteczności publicznej, placówki kulturalne, oświatowe, hale sportowe. W 

2019 r. odbyła się rozbudowa szkoły podstawowej w Lipkach na kwotę 687 383,96 zł oraz 

modernizacja dachu na Domu Ludowym w Kopaniu na kwotę 69 500,12 zł. 
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3.  Istotny wzrost wartości można zauważyć w grupie „maszyny, urządzenia techniczne 

oraz sprzęt komputerowy” – 48,61% w stosunku do roku poprzedniego. Głównym 

czynnikiem tej zmiany było zakończenie inwestycji polegającej na dostawie i montażu 

instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na łączną kwotę 1 548 

745,74 zł. Szczegółowy wykaz instalacji oddanych do użytkowania przedstawiony został w 

tabeli p.n. zwiększenie wartości środków trwałych. 

WYKRES: STRUKTURA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARBIMIERZ W 

UKŁADZIE PRZEDMIOTOWYM NA 2019 ROK 
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IV. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

Sprawami oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarbimierz zajmuje się referat 

Rolno-Inwestycyjny. W gminie znajdują się punkty oświetleniowe należące do firmy 

TAURON Dystrybucja S. A. (678 słupów) jak i do gminy Skarbimierz (382 słupów). Serwis 

oświetleniowy punktów należących do gminy Skarbimierz prowadzi firma ADREL, pozostałe 

punkty obsługuje firma TAURON. Łączny koszt przedmiotowego zadania w roku 2019 

wyniósł 296 671,50 zł. W 2019 r. wykonano nowe punkty świetlne w czterech 

miejscowościach (Łukowice Brzeskie, Małujowice, Skarbimierz i Zwanowice) na kwotę 

52 893,46 zł. 

Sieć gazowa na terenie gminy Skarbimierz należy do firmy Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo. Gaz dostarczany jest do pięciu miejscowości: 

Skarbimierza-Osiedle, Skarbimierz, Żłobizna, Pawłów i Pępic. 

Teren całej gminy Skarbimierz jest skanalizowany i zaopatrzony w wodociąg. Sieć 

wodociągową na terenie wszystkich miejscowości obsługuje gminna spółka 

EKO-SKARBIMIERZ, która jest także gestorem sieci kanalizacyjnej w miejscowościach 

Skarbimierz-Osiedle, Skarbimierz oraz Pawłów. W pozostałych w miejscowościach: 

Bierzowie, Łukowicach Brzeskich, Małujowicach, Pępicach, Brzezinie, Zielęcicach, Lipkach, 

Kopaniu, Kruszynie, Żłobiźnie, Zwanowicach i Prędocinie właścicielem sieci kanalizacyjnej 

jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu. 

Jak co roku gmina realizuje budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do 

budynków mieszkaniowych. W roku 2019 r. wykonano łącznie 75 przyłączy na kwotę 

815 526,17 zł. 

V. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Programy związane z ochroną środowiska naturalnego realizowane przez gminę 

Skarbimierz: 

 „Program usuwania materiałów zawierających azbest terenu Gminy Skarbimierz 

wraz ze szczegółową inwentaryzacją” 

Opracowany program zawiera dokładną analizę wyrobów zawierających azbest 

znajdujących się na terenie gminy Skarbimierz. W swojej treści wyznacza listę 
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działań, które należy podjąć, aby usunąć wyroby zawierające azbest, 

zminimalizować negatywne skutki zdrowotne spowodowane jego obecnością, a także 

zniwelowania jego szkodliwego wpływu na środowisku. Program inwentaryzuje 

także wyroby znajdujące się w poszczególnych nieruchomościach na terenie gminy. 

Co roku gmina ogłasza możliwość przystąpienia do działań organizowanych przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, mających na celu unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest. W ramach tych działań gmina aktualizuje 

inwentaryzację i pozyskuje środki zewnętrzne na sfinansowanie prac 

demontażowych oraz utylizacji wyrobów w wysokości 85% kosztów. Pozostałe 15% 

gmina pokrywa z budżetu, dlatego też wnioskodawcy, którzy zgłosili się do 

programu unieszkodliwiania wyrobów azbestowych nie ponoszą dodatkowych 

kosztów związanych z przedmiotowym zadaniem. Dzięki realizacji programu w 

latach 2016-2019 z terenu gminy usunięto 119,93 ton odpadów zawierających azbest, 

w roku 2019 było to 13,20 tony. 

  „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarbimierz” 

Jest to nowy instrument do realizowania lokalnej polityki na terenie polskich gmin. 

Jego zapisy mają ułatwić wdrożenie odpowiednich działań na rzecz gospodarki 

niskoemisyjnej, zapewniającej redukcję emisji gazów cieplarnianych, ale nie 

ograniczającej wzrostu gospodarczego. Na mocy tego dokumentu gmina Skarbimierz 

może ubiegać się o pozyskanie krajowych lub unijnych środków pomocowych. W 

ramach własnego budżetu gminy został uruchomiony program finansowania 

inwestycji w odnawialne źródła energii. W roku 2019 r. z tego programu skorzystało 

322 osoby, a łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 865 868,00 zł. 

 „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w 2019 roku” 

Program został opracowany przez Referat Rolno-Inwestycyjny. Zawarte w nim 

informacje określają metody realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami jak i wysokość środków przeznaczonych na ten cel. 

Dnia 22 stycznia 2019 r. gmina Skarbimierz wraz z miastem Brzeg podpisała 

porozumienie międzygminne, na mocy którego powierzono miastu sprawowanie 

pieczy nad prawidłowym wykonanie przedmiotowego zadania. Przedmiotem 

porozumienia jest określenie sposobu i zakresu realizacji powierzonego Gminie 

Przyjmującej zadania publicznego Gminy Przekazującej dotyczącego opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami w zakresie interwencyjnego odłowu oraz przyjmowania 
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bezdomnych psów z terenu Gminy Przekazującej oraz zapewnienia utrzymania i 

opieki nad tymi psami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Brzegu, zwanym 

dalej „Schroniskiem”. Gmina Przekazująca zobowiązuje się na realizację zadania, o 

którym mowa w § 1, przekazać dotację celową w 2019 r. w kwocie 67.400,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100), w dwóch transzach 

wynoszących po 33.700,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych) 

każda, w terminach: I transza: do dnia 30 stycznia 2019 r. ; II transza: do dnia 30 

lipca 2019 r.). Niniejsze porozumienie weszło  w życie z dniem zawarcia, jednakże 

strony ustaliły, iż Gmina przekazująca pokrywa koszty wykonania zadania od dnia 1 

stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

Dotychczas czynione są starania o uznanie wybranych obszarów za użytki 

ekologiczne oraz utworzenie parku krajobrazowego, którego obszar w niewielkim tylko 

zakresie pokrywałby się z administracyjnymi granicami gminy. Na obszarze gminy 

stwierdzono również występowanie kilku gatunków objętych ochroną całkowitą i częściową, 

m.in. kopytnik pospolity, kalina koralowa, kruszyna pospolita, bluszcz pospolity, grążel żółty. 

W wykazie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w gminie Skarbimierz nie figurują 

drzewa objęte ochroną w formie pomnika przyrody. 

Na szczególną uwagę zasługuje obszar nieco oddalony od doliny Odry, która z racji 

opracowania programu NATURA 2000 znajduje się w centrum zainteresowań przyrodników, 

należałoby zwrócić uwagę na fragment obejmujący miejsce połączenia potoków Pępickiego i 

Psarskiego oraz dalsze biegi obu potoków (okolica Łukowic Brzeskich). Otóż jest to obszar o 

znaczących walorach nie tylko krajobrazowych, ale głównie przyrodniczych. W drzewostanie 

występują tu m. in. graby, lipy, jesiony, wierzby białe i kruche, i olchy. Odnaleziono tu 

również wiekowe okazy takich drzew jak wiąz i dąb szypułkowy. W podszycie 

wspomnianego kompleksu leśnego najczęściej pojawia się czeremcha oraz podrost gatunków 

budujących drzewostan. W runie można spotkać między innymi takie gatunki jak: zawilec 

gajowy żółty, ziarnopłon, miodunka ćma, złoć żółta, szczyr trwały i wiele innych. Na 

obrzeżach leśnych występują niewielkie powierzchnie mokradeł porośniętych szuwarami 

turzycowymi, mannowymi, rośnie tu również irys żółty. Mozaika siedlisk skupiona na 

stosunkowo niewielkiej przestrzeni to przede wszystkim ostoja licznego ptactwa, większej 

zwierzyny płowej oraz licznych płazów. Obecność wiekowych okazów drzew o wymiarach 

pomnikowych, niewątpliwe walory krajobrazowe, a także niewielka penetracja człowieka 
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sprawiają, że obszar ten w pełni zasługuje na uznanie go za przyrodniczo cenny, a tym samym 

do objęcia go odpowiednią ochroną prawną. 

Drugim takim obszarem, który można uznać za przyrodniczo cenny, w pełni 

zasługujący na ochronę prawną jest zachodnia cześć międzywala zlokalizowanego nad 

zakolem Odry, pomiędzy miejscowościami Lipki i Brzezina. Obszar ten posiada wysokie 

walory krajobrazowe, ze względu na zachowane liczne wyspy roślinności leśnej, zbudowane 

główne przez dęby, lipy, olchy i wierzby. Pozostały obszar zajmują częściowo łąki zalewowe, 

pola uprawne oraz szuwary. Na obszarze tym znajdują się również niewielkie stawy ze 

stwierdzoną obecnością chronionego gatunku – grążel żółty. Teren ten jest ostoją fauny, 

w tym licznych ptaków drapieżnych, wodnych, brodzących, oraz zwierzyny płowej. 

Kolejny obszar wyznaczony do objęcia ochroną to podmiejski las otaczający dwa 

stawy, zlokalizowane w Brzegu naprzeciwko kąpieliska miejskiego. Jest to fragment łęgu 

jesionowo-olchowego. W drzewostanie panuje tu olcha czarna, topola czarna i wierzba biała. 

Podszyt tworzy podrost olchy, czeremcha i jarzębina. W runie rośnie między innymi: 

ziarnopłon, kuklik zwisły, pokrzywa, trędownik i inne. Oba stawy są otoczone szerokim 

pasem szuwaru trzcinowego. Otaczający staw drzewostan i gęste zarośla są również ostoją 

bardzo licznej awifauny. 

Ostatni z terenów określonych jako przyrodniczo najcenniejszych, zlokalizowany 

jest częściowo na tzw. wyspie Prędocińskiej, częściowo zaś pokrywa się z obszarem 

wskazanym w programie NATURA 2000 jak „Ujście Stobrawy i Nysy Kłodzkiej”. Obejmuje 

on największe w obrębie gminie zadrzewienie, będące częściowo monokulturą topolową, 

częściowo zaś naturalnym fragmentem grądu niskiego. Krajobraz zdominowany przez 

roślinność leśną urozmaicają bogate łąki. Obszar ten poza walorem wysokiej 

bioróżnorodności związaną z mozaiką siedlisk, jest ostoją licznych, rzadkich gatunków 

ptaków. 

VI. DROGI GMINNE 

Wydatki na drogi gminne w 2019 r. wyniosły 2 433 595,81 zł. W tym wydatki 

bieżące 95 570,06 zł i wydatki inwestycyjne 2 338 025,75 zł. 
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TABELA: WYKAZ DRÓG GMINNYCH ZA ROK 2019 

Lp. Nazwa drogi /ciągu drogowego 
Numer 

drogi 
Nazwa ulicy 

Długość 

mb 

Średnia 

szerokość 

jezdni 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Pawłów – ul. Wesoła 102006 O ul. Wesoła 1093 5,6 

2. Pawłów – ul. Poligonowa 102007 O ul. Poligonowa 506 8,9 

3. Pawłów – ul. Ogrodowa 102008 O ul. Ogrodowa 1029 3,4 

4. Pawłów – ul. Krótka 102009 O ul. Krótka 144 6,4 

5. Zielęcice – ul. Łąkowa 102012 O ul. Łąkowa 416 4,9 

6. Zielęcice – ul. Rzemieślnicza 102013 O ul. Rzemieślnicza 554 5,5 

7. Zielęcice – ul. Zielona 102011 O ul. Zielona 658 4,5 

8. Zielęcice – ul. Piekarska 102010 O ul. Piekarska 388 5,5 

9. Skarbimierz – Zielęcice 102002 O ---------- 1933 5,4 

10. Lipki – Stacja PKP 102003 O ---------- 2164 4,5 

11. Lipki – granica woj. 

Dolnośląskiego 

102004 O ---------- 1698 3,7 

12. Zwanowice 102014 O ---------- 1120 6,8 

13. Zwanowice – do śluzy 102015 O ---------- 445 6,0 

14. Małujowice – stacja PKP 102001 O ---------- 741 5,9 

15. Małujowice – Psary 102005 O ---------- 1444 3,8 

16. Małujowice – Skarbimierz 

Osiedle 

102016 O ul. Smaków 2504 7,0 

17. Małujowice – ul. Parkowa 102017 O ul. Parkowa 3029 12,7 

18. Osiedle Skarbimierz – Pępice 102018 O ul. 

Motoryzacyjna 

451 7,0 

19. Skarbimierz – Pępice 102019 O ul. Pępicka 2683 5,7 

20. ul. Parkowa – Skarbimierz 102020 O ul. Parkowa 880 12,3 
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Osiedle 

21. ul. Dębowa – Skarbimierz 

Osiedle 

102021 O ul. Dębowa 560 7,0 

22. Bierzów – dawna droga 

wojewódzka nr 403 

102022 O ---------- 1219 5,8 

23. Skarbimierz Osiedle – ul. 

Modrzewiowa 

102023 O ul. Modrzewiowa 278 7,0 

24. Skarbimierz Osiedle – ul. 

Kasztanowa 

102024 O ul. Kasztanowa 485 6,0 

25. Skarbimierz Osiedle – ul. 

Wierzbowa 

102025 O ul. Wierzbowa 1605 8,0 

26. Skarbimierz Osiedle – ul. 

Topolowa 

102026 O ul. Topolowa 2069 5,5 

27. Skarbimierz Osiedle – ul. 

Biedronkowa 

102027 O ul. Biedronkowa 1035 20,0 

28. Żłobizna – ul. Tulipanowa 102028 O ul. Tulipanowa 639 3,5 

29. Żłobizna – ul. Fiołkowa 102029 O ul. Fiołkowa 685 3,5 

30. Żłobizna – ul. Wrzosowa 102030 O ul. Wrzosowa 357 3,5 

31. Skarbimierz Osiedle – ul. 

Klonowa 

102031 O ul. Klonowa 368 5,5 

32 Skarbimierz-Osiedle – ul. 

Akacjowa 

102032 O ul. Akacjowa 657 6,0 

33. Małujowice – Skarbimierz  102033 O ul. Brzeska 4170 5,5 

34. Pawłów – PKP  102034 O ---------- 1481 3,0 

35. Pawłów  - PKP 2 102035 O ---------- 787 3,0 

36. Małujowice – PKP 2 102036 O ---------- 672 4,0 

37. Lipki – PKP 2 102037 O ---------- 1585 4,0 

38. Skarbimierz – Osiedle – tereny 

inwestycyjne 

102038 O ---------- 3035 4,0 
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VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

Gmina Skarbimierz posiada nowoczesną infrastrukturę oświatową, obejmująca 

wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W Skarbimierzu-Osiedlu znajduje się 

Zespół Szkół w skład w którego w roku szkolnym 2018/2019 i 2019-2020 wchodzi: Gminna 

Szkoła Podstawowa z filiami w Lipkach i Łukowicach Brzeskich, Gminne Gimnazjum 

(wygaszone 31.08.2019 r.) i Publiczne Przedszkole. W miejscowości funkcjonuje ponadto 

niepubliczne przedszkole. 

Gmina Skarbimierz prowadzi Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu-Osiedle 

im. Komisji Edukacji Narodowej. Gminny Zespół Szkół został powołany Uchwałą Nr 

XXXI/226/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 września 2009 r. w spawie utworzenia 

Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle, Uchwałą Nr XXXII/231/2009 Rady 

Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXI/226/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 września 2009 roku w sprawie 

utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle, Uchwałą Nr XXVIII/201/2017 

Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu-Osiedle im. 

Komisji Edukacji Narodowej  w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle oraz 

Uchwałę nr XXII/166/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Na skutek zmian prawa oświatowego doszło do 

zmiany struktury organizacyjnej gminnej oświaty. Aktualnie funkcjonuje tylko jedna szkoła 

podstawowa z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedle i jedno gminne przedszkole również z 

siedzibą w Skarbimierzu-Osiedle, które razem wchodzą w skład Gminnego Zespołu Szkół. 

Kierownictwo Gminnego Zespołu Szkół to Dyrektor i dwóch Wicedyrektorów. 

W czasopiśmie samorządowym „Wspólnota” ukazał się ranking gmin o najwyższej 

jakości edukacji w 2019 roku, w którym dokonano oceny 2473 gmin w naszym kraju. Oceny 

dokonano na podstawie danych statystycznych GUS w latach 2014-2018 oraz danych 

centralnej i okręgowych komisji edukacyjnych z egzaminów gimnazjalnych z lat 2017-2019, 

egzaminu ósmoklasisty z 2019 roku oraz sprawdzianu w klasie VI z lat 2014-2016. 

Do składowych rankingu przyjęto: miarę dobrego startu, miarę nierówności i miarę postępu. 

W kryterium na miarę dobrego startu zaliczany jest odsetek dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym i wyniki egzaminów. 
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Oświata w gminie Skarbimierz jest oceniona wysoko, bo na 155 miejscu w kraju, 

co daje 1 miejsce w powiecie i 11 miejsce w województwie na 72 gminy. Na drugim miejscu 

w powiecie jest oświata w mieście Brzeg, która również jest wysoko oceniana, bo na 256 

pozycji w kraju. Na trzecim miejscu w powiecie jest oświata w gminie Olszanka 

z 647 miejscem w kraju. Następnie na 1186 miejscu w kraju gmina Lewin Brzeski, a na 1489 

miejscu gmina Lubsza. Cały ranking można zobaczyć na: www.wspólnota.org.pl 

Władze gminy Skarbimierz z chwilą przejęcia zadania oświatowego podjęły wiele 

kosztownych inwestycji, które przełożyły się na jakość edukacji. Na jakość edukacji wpłynęły 

również zmiany organizacyjne polegające na doborze kadry zarządzającej oraz rozliczanie 

nauczycieli za efektywną pracę. Na wysoką jakość edukacji w gminie Skarbimierz 

przyczyniła się praca Pani Grażyny Burskiej dyrektor GZS oraz innowacyjne działanie Pani 

Moniki Ochyra dyrektor przedszkola „Poziomka” – dwóch najlepszych dyrektorek 

w powiecie. Za przeprowadzone zmiany organizacyjne wytoczono przeciw wójtowi i dwóm 

dyrektorkom akcje protestacyjne inspirowane przez poprzednie kierownictwo i związki 

zawodowe. Wypłacanie wynagrodzeń za osiągnięcia w nauczaniu i za efektywnie 

wypracowane godziny nie podobało się grupie nauczycieli powiązanej z dawnym 

kierownictwem, dlatego podnieśli żądania o wypłacaniu wynagrodzenia za nie wypracowane i 

nieodnotowane godziny w dziennikach lekcyjnych zajęcia dydaktyczne. Do akcji przeciw 

wójtowi i dyrektorkom włączyło się kuratorium oświaty oraz PIP, poprzez liczne kontrole 

i stanowiska. Za poradą kontrolujących ponad 40 nauczycieli złożyło skargę do sądu pracy. 

W sądzie pracy dochodzi do żenujących zeznań nauczycieli, gdyż na pytanie sądu dlaczego 

na kartach rozliczeniowych podają nieprawdę wykazując niewypracowane godziny 

dydaktyczne w święta i dni wolne od nauki - nauczyciele odpowiadają, że taka praktyka jest 

powszechnie stosowana w innych szkołach. Wójt gminy uznając, iż nauczyciele stażyści 

i kontraktowi oraz pracownicy obsługi mają zbyt niskie zarobki, wystąpił do rady gminy o 

podwyżkę ich wynagrodzeń. Związki zawodowe zdominowane przez nauczycieli dobrze 

zarabiających przed zbliżającymi wyborami zażądały od radnych uchylenia uchwały 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych 

w roku zajęć (godzin faktycznie wykonanych).  

Gmina Skarbimierz jest organem prowadzącym dla Gminnego Zespołu Szkół w 

Skarbimierzu-Osiedle im. Komisji edukacji Narodowej. Gminny Zespół Szkół został 

powołany Uchwałą Nr XXXI/226/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 września 2009r. 
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w spawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle oraz Uchwałą Nr 

XXXII/231/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2009r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXI/226/2009 Rady gminy Skarbimierz z dnia 10 września 2009 roku w 

sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle. 

 

W strukturę GZS szkół wchodzą następujące placówki: 

 

1. GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE 

Skarbimierz-Osiedle 

ul. Akacjowa 28  

49-318 Skarbimierz 

 

2. SZKOŁA FILIALNA W LIPKACH  z oddziałem przedszkolnym    

Lipki  

ul. Szkolna 2           

49-300 Brzeg 

 

3. SZKOŁA FILIALNA W ŁUKOWICACH BRZESKICH   z oddziałem przedszkolnym             

Łukowice Brzeskie  88                                                                                                                                 

49-318 Skarbimierz 

 

4. GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SKARBIMIERZU-OSIEDLE  

Skarbimierz-Osiedle, ul. Akacjowa 28       

 49-318 Skarbimierz 

ODDZIAŁ w BRZEZINIE                                                                                                                                

Brzezina nr 64                             

49-300 Brzeg             

 

Stan na 30.09.2019  roku 

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SKARBIMIERZU-OSIEDLE 

ilość oddziałów ilość dzieci dzieci z 

orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

 

          6 

w tym 1 oddział Brzezina 

 

    120  

w tym 16 dzieci Brzezina 

 

    2 

 

ODDIZAŁ PRZEDSZKOLNY  ŁUKOWICE BRZESKIE 
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ilość 

oddziałów 

ilość dzieci dzieci z 

orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

 

1 

 

9 

 

1 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY LIPKI 

ilość 

oddziałów 

ilość dzieci dzieci z 

orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

2 35 1 

 

LICZBA UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  

NA DZIEŃ 30.09.2019 r.  

GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA SKARBIMIERZ-OSIEDLE 

KLASA ILOŚĆ UCZNIÓW 

1A 25 

1B 25 

1C 23 

2A 19 

2B 18 

2C 25 

3A 17 

3B 21 

3C 23 

4A 15 

5A 22 

5B 22 

5C 26 

5D 25 

6A 23 

6B 22 

6C 22 

6D 22 

7A 27 

7B 25 

8A 20 

8B 22 

8C 16 

Razem 505 
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SZKOŁA FILIALNA LIPKI 

KLASA ILOŚĆ UCZNIÓW 

1 8 

2 11 

3 9 

5 13 

6 17 

7 6 

8 8 

RAZEM 72 

 

ILOŚĆ UCZNIÓW Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 

SPECJALNEGO 

                                                               ILOŚĆ UCZNIÓW 

szkoła I II III IV V VI VII VIII RAZEM 

 

Skarbimierz 

-Osiedle 

 

łącznie 13 

 

łącznie 13 

 

26 

 

ILOŚĆ UCZNIÓW Z ORZECZENIAMI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 

Oddział Przedszkolny Łukowice Brzeskie    1 

Oddział Przedszkolny Lipki    1 

 

DOWOŻENIE UCZNIÓW 

Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy przedstawia się następująco: 

Gminna Szkoła podstawowa Skarbimierz-Osiedle: 

miejscowość ilość dzieci 

Zielęcice 15 

Małujowice 40 

Żłobizna 28 

Pępice 29 

Prędocin 11 

Łukowice Brzeskie 38 

Bierzów 13 

Zwanowice 20 

Kopanie 2 

Pawłów 25 

Skarbimierz 21 

Kruszyna 14 

Brzezina 9 

                                       Łącznie 265 
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Szkoła Filialna Lipki 

miejscowość ilość dzieci 

Brzezina 24 

 

Gminne Przedszkole Skarbimierz-Osiedle 

miejscowość  ilość dzieci 

Łukowice Brzeskie 3 

Zielęcice 2 

Prędocin 1 

Złobizna 6 

Pępice 4 

Skarbimierz 4 

Pawłów 5 

Zwanowice 4 

Bierzów 1 

                               Łącznie 30 

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych 

W ramach realizacji zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych Gmina 

Skarbimierz zapewnia bezpłatny zorganizowany dojazd dzieci do: 

 

1) Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 w Brzegu : 

- Zwanowice - 2 uczniów 

- Skarbimierz-Osiedle - 2 uczniów 

- Brzezina  - 1 uczeń 

- Małujowice - 1  

2) Specjalne Przedszkole w Oławie: 

- Zielęcice – 1 dziecko 

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie: 

- Żłobizna - 2 uczniów 

Wykonawca, który realizuje zadanie związane ze świadczeniem usług transportowych w 

zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych posiada niezbędne środki transportu 

przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych. 
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Ponadto objęto 6 dzieci zwrotem kosztów przejazdu prywatnym samochodem osobowym na 

zasadach określonych w umowach zawartych między wójtem a rodzicami dzieci: 

1) Gminna Szkoła Podstawowa w Skarbimierzu-Osiedle: 

- Łukowice Brzeskie -1 uczeń 

- Małujowice- 1 uczeń 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Brzegu : 

- Zielęcice 1 uczeń 

3) Zespół Szkół Niepublicznych w Kup: 

- Skarbimierz-Osiedle – 3 uczniów 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników, czyli uczniów realizujących 

obowiązek nauki w formie nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu mogą ubiegać się o 

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego. Aby otrzymać dofinansowanie 

pracodawca musi spełnić odpowiednie warunki. W 2019 roku wnioski o dofinansowanie 

złożyło 4 pracodawców, którzy zatrudniali 4 . Dofinansowanie jest przyznawane ze środków 

Funduszu Pracy , stanowi pomoc de minimis i wyniosło 32.324 zł. 

Stypendia o charakterze socjalnym 

W  okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 

2018/2019 dla 17 uczniów w łącznej wysokości 11.583,25 zł z czego wkład własny gminy 

Skarbimierz wyniósł 3.052,45 zł 

W okresie od września do grudnia 2019r. wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 

2019/2020 dla 17 uczniów w łącznej kwocie 7.389,94 zł, z czego wkład własny gminy 

wyniósł 2.029,94 zł. W sumie w 2019 roku wypłacono stypendia w łącznej kwocie 18.973,19 

zł dla 34 uczniów zamieszkałych  w gminie Skarbimierz. 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe 

 Na wyposażenie szkół podstawowych , gimnazjum w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wydano z dotacji celowej 44.697,29 zł.  

 Łączna liczba uczniów objętych dotacją celową wynosi 577. 
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W 2019 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne z zakresu oświaty na kwotę 2 332 624,38 zł. 

Po rozstrzygnięciu przetargu, wyłonieniu i podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęto i 

zakończono rozbudowę szkoły filialnej w Lipkach. W ramach tego zadania zakupiono 

dziennik budowy, wykonano inwentaryzację budynku szkoły oraz projekt kanalizacji 

sanitarnej. Dla przedszkola w Brzezinie zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, a 

dla przedszkola w Skarbimierzu-Osiedle wykonano projekt kotłowni. Na obiektach szkoły 

podstawowej, gimnazjum i w oddziale przedszkolnym w Brzezinie wykonano instalację 

fotowoltaiczną. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynku szkoły. 

Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto budowę przedszkola w 

Skarbimierzu- Osiedle.  

 

TABELA: WYKAZ INWESTYCJI W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ W GMINIE SKARBIMIERZ W 

2019 r. 

Lp. Nazwa inwestycji Koszt inwestycji 

1 
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w GSP w 

Skarbimierzu-Osiedle 
351 790,74zł 

2 Rozbudowa szkoły w Lipkach 682 383,96zł 

3 
Instalacja fotowoltaiczna w oddz. przedszkolnym 

Brzezina 
47 052,06zł 

4 Budowa przedszkola Skarbimierz-Osiedle 996 871,60zł 

5 Urządzenia placu zabaw Brzezina 50 229,51zł 

6 
Instalacja fotowoltaiczna w gimnazjum Skarbimierzu-

Osiedle 
191 864,90 zł 

 

VIII. KULTURA, SPORT I REKREACJA 

A. KULTURA 

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu powstała 1 stycznia 2008 r. Zasób 

biblioteki wynosił w tym czasie cztery filie biblioteczne oraz zespół ambitnych, młodych 

ludzi na czele których stał nowo powołany dyrektor Jacek Ochmański. Oprócz działalności 

bibliotecznej, pracownicy biblioteki, rozpoczęli realizację ambitnych planów 

ukierunkowanych na organizowaniu imprez okolicznościowych, zajęć artystycznych i 

edukacyjnych, a także widowisk estradowych. Dyrektor J. Ochmański wraz ze 

współpracownikami stworzył pierwsze grupy artystyczne, pierwsze spektakle, wyjazdy z 

dziećmi na ferie i wakacje, konkursy okolicznościowe, zajęcia i spotkania integracyjne dla 
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dorosłych. Działania te sprawiły, że gminna biblioteka pełniła nie tylko funkcję czytelniczą, 

ale stała się najważniejszą instytucją kultury w gminie. Od 2013 r. roku ich pracę 

systematycznie kontynuuje i rozwija nowy dyrektor Andrzej Sowa. Dziś Gminna Biblioteka 

Publiczna w Skarbimierzu poza swoją statutową działalnością organizuje rocznie ok. 120 

różnorodnych imprez, w których uczestniczą tysiące osób, a także prowadzi dziesiątki 

różnorodnych zajęć artystycznych, edukacyjnych i środowiskowych, które gromadzą setki 

chętnych uczestników.  

Godna podkreślenia jest szeroko rozumiana współpraca biblioteki z instytucjami 

działającymi na terenie gminy, z Gminnym Zespołem Szkół w Skarbimierzu, z Radą Osiedla 

Skarbimierz i z poszczególnymi radami sołeckimi, parafiami, zwłaszcza z parafią w 

Skarbimierzu – Osiedle, Małujowicach i Lipkach (duża ilość wspólnych imprez), instytucjami 

powiatu brzeskiego, wojskiem, policją, strażą pożarną, stowarzyszeniami, chórem Cantate 

Domino, sąsiednimi instytucjami kultury i wszystkimi innymi ludźmi których celem jest 

rozwój i dobro człowieka. Dzięki tej współpracy Gminna Biblioteka Publiczna może 

zaproponować mieszkańcom gminy coraz bogatszą ofertę. Zarówno w czasie zajęć 

edukacyjno-artystycznych jak i przy organizacji różnorakich imprez instytucja kultury 

promuje gminę, tworzy więzi mieszkańców gminy (Mała Ojczyzna) oraz o propaguje 

bezpieczny, wolny od nałogów styl życia 

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu rok rocznie stara się pozyskiwać środki 

finansowe składając do różnorodnych instytucji konkretne projekty. W 2019 roku 

realizowano projekt „Utworzenia filii GBP w Żłobiźnie – modernizacja części budynku oraz 

pomieszczeń po byłej szkole rolniczej w Żłobiźnie”. Został on wcześniej pozytywnie 

rozpatrzony przez Instytut Książki w Krakowie i otrzymał ostateczną akceptację Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 1 199 989,00 zł. Realizacja projektu potrwa do 

września 2020. Wraz z Parafią w Małujowicach realizowany jest także grant w wysokości 20 

tys. zł. na wydanie albumu „Malarski Skarb kościoła w Małujowicach”. Noc Świętojańska w 

Żłobiźnie była współfinansowana z grantu ze starostwa powiatowego realizowanego przez 

Stowarzyszenie „Wilijki” ze Żłobizny. Ponadto GBP Skarbimierz złożyła wnioski na 2 

projekty, których rozstrzygnięcie planowane jest na I kwartał 2020 r. (jeden z nich to 

„Niepodległa” złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a drugi to 

projekt wspomagający inicjatywy około kulturalne w Województwie Opolskim złożony do 

Marszalka Województwa Opolskiego). 
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Stale rozwijają swoją działalność stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich 

działające w poszczególnych sołectwach, co w istotny sposób poszerza wachlarz możliwości 

życia kulturalnego na wsiach. To one były inicjatorem i organizatorem wielu imprez w 

Żłobiźnie, Brzezinie i Lipkach. Należy podkreślać przygotowane przez Stowarzyszenia 

„Wilijki”, „Kamień” i parafie, min. w Małujowicach, wnioski o dofinansowania 

różnorodnych zadań. Zajęcia dla dzieci realizowane są w Kruszynie ‘schola „Kruszynki”, w 

Lipkach (teatralne) i w Łukowicach Brzeskich (taneczne) i Skarbimierzu Osiedle (plastyczne, 

harcerskie). Dodatkowo realizowano są zajęcia dla seniorów i dorosłych mieszkańców gminy. 

Są to różnorodne projekty: zajęcia komputerowe, zajęcia wokalne (chór Cantate Domino), 

aerobiku, jogi i gimnastyki dla seniorów. W 2019 r. zajęcia te były prowadzone w 

Skarbimierzu-Osiedle, w Żłobiźnie, Małujowicach, Brzezinie, Łukowicach Brzeskich, 

Lipkach, Zielęcicach i w Pawłowie. 

 

Sieć placówek podległych bibliotece: 

• obiekty byłej szkoły rolniczej w Żłobiźnie, bezpłatne użytkowanie, siedziba biura i 

sale prób biblioteki- własność 

• filia biblioteczna w Lipkach, 

• filia biblioteczna w Łukowicach Brzeskich, 

• świetlica wiejska w Łukowicach Brzeskich, 

• hala sportowa w Łukowicach Brzeskich, 

• filia biblioteczna w Zwanowicach, 

• filia biblioteczna w Małujowicach. 

 

Sieć placówek podnajmowanych (bezpłatnie) przez GBP do działań merytorycznych: 

• Hala gimnastyczna, sale do zajęć merytorycznych  Gminnego Zespołu Szkół w 

Skarbimierzu Osiedle, 

• Wiejski Dom Kultury w Brzezinie, 

• Dom Ludowy w Lipkach, 

• Dom Ludowy w Pępicach, 

• Dom Ludowy w Małujowicach, 

• Dom Ludowy w Kruszynie, 

• Świetlica wiejska w Prędocinie, 

• Dom Ludowy w Zwanowicach, 
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• Dom Ludowy w Zielęcicach 

• Dom Ludowy w Pawłowie 

 

Dzierżawa: 

-  Dom Ludowy w Pawłowie 

-   Dom Ludowy w Bierzowie 

-  Dom Ludowy w Kopaniu 

 

Kadra Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu: 

W okresie sprawozdawczym w GBP zatrudnialiśmy 10 pracowników, w przeliczeniu 

na etaty 8,5 etatu, w tym: 

• filia biblioteczna w Lipkach ½   

• filia biblioteczna w Zwanowicach ½ , 

• filia biblioteczna w Łukowicach Brzeskich ½ , 

• filia biblioteczna w Małujowicach ½ , 

• instruktor ds. kulturalno-oświatowych - 2 etaty 

• kierownik biblioteki - instruktor ds. środowiskowych 1 etat 

• konserwator urządzeń elektro-akustycznych ½ etatu  

• główna księgowa  1etat 

• dyrektor GBP 1 etat. 

• pracownik techniczny w Żłobiźnie 1 etat. 

 

Budżet GBP: 

W okresie sprawozdawczym na budżet GBP składały się: 

• dotacja samorządowa, 

• dochody własne, 

• darowizny. 

• dotacja ministerialna na zadanie „Utworzenie filii GBP Skarbimierz w m. Żłobizna – 

remont części pomieszczeń po byłej szkole rolniczej w Żłobiźnie”. 
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Grupy amatorskiego ruchu artystycznego działające przy GBP Skarbimierz / 

prowadzący: 

• Grupa taneczna ,,Minimki” – 20 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu - Justyna                               

Mencel/Aleksandra Szpak 

• Grupa taneczna „Densiaki”- 20 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu - Brajan Prychitko 

• Grupa taneczna ,,Urwisy” - 30 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu- Justyna 

Mencel/Aleksandra Szpak 

• Grupa taneczna ,,Lejdiss” - 15 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu- Justyna Mencel/Brajan 

Prychitko 

• Grupa taneczna ,,Agentki” - 20 osób, zajęcia 2 raz w tygodniu – Justyna Mencel/Brajan 

Prychitko 

• Grupa taneczna i wokalna ,,Loża” - 20 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu -Aleksandra 

Ofmańska Kowalczyk 

• Grupa wokalna „Loża mini” – 5 osób – zajęcia 2 razy w tygodniu – Aleksandra 

Ofmańska Kowalczyk 

• Grupa wokalna „Melodia” –  2 osoby – zajęcia 2 razy w tygodniu – Aleksandra 

Ofmańska Kowalczyk 

• Grupa wokalna „Nutki” – 11 osób – zajęcia 2 razy w tygodniu – Aleksandra Ofmańska 

Kowalczyk 

• Grupa wokalna „Gama” -11 osób – zajęcia 2 razy w tygodniu – Aleksandra Ofmańska 

Kowalczyk 

• Sekcja plastyczna – 2 grupa- po 10 osób, zajęcia 1 razy w tygodniu- Krzysztof 

Kowalczyk  

• Chór ,,Cantate Domino” -  25 osób zajęcia, próby 1 raz w tyg. (Skarbimierz – Osiedle) - 

Magdalena Jadczyk. 

 

Działalność merytoryczna : 

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu 

zorganizowała 136 imprez własnych, w tym również część o charakterze komercyjnym. 

Ogółem w tych imprezach uczestniczyło ponad 23 000 osób. Wszystkie imprezy realizowano 

zgodnie z planem działalności kulturalnej. Szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela: 
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TABELA: WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GBP W SKARBIMIERZU ZA ROK 2019 

 MIEJSCE IMPREZY 
NAZWA IMPREZY 

LICZBA 

UCZESTNIKÓW 
Styczeń 4-5 Żłobizna Spektakl „Aladyn” 500 

     

Styczeń 4-5 Żłobizna Spektakl „Aladyn” 500 

Styczeń 6 Małujowice Noworoczny Koncert 

Organowy w sanktuarium 

Św. Jakuba w 

Małujowicach 

150 

Styczeń 6 Żłobizna Koncert kolęd przy 

szopce w Żłobiźnie – 

Stowarzyszenie Wilijki 

50 

Styczeń 6 Prędocin Koncert scholii 

Kruszynki w kościele w 

Prędocinie 

150 

Styczeń 11 Żłobizna Alladyn dla szkół 200 

Styczeń 12 Żłobizna Alladyn 230 

Styczeń 16 Żłobizna Przedpremierowy 

spektakl zespołów 

dziecięcych GBP 

Skarbimierz- Spektakl dla 

rodziców 

220 

Styczeń 18 Zielęcice Zabawa noworoczna dla 

dzieci – Seledynek, 

PĄCZKI, 

POCZESTUNEK 

80 

styczeń 18-19 Żłobizna Premiera spektaklu 

dziecięcego „Po drugiej 

stronie” 

750 – 

zrealizowano w 

dniu 17,24              

i 26.01.2019 

styczeń 19 Łukowice 

Brzeskie 

Dzień Babci i Dziadka, 

zespół Helios, 

poczęstunek 

50 – 

przeniesiono na 

26.01 

Styczeń 19 Prędocin Zabawa opłatkowa 120 

Styczeń 20 Żłobizna Dzień Babci i Dziadka, 

Jasełka w wykonaniu 

Grupy muzycznej 

Fermata, poczęstunek 

80 

Styczeń 25 Brzezina Dzień Babci i Dziadka, 

występ dzieci z 

przedszkola w Brzezinie i 

szkoły w Lipkach,  

Jasełka w wykonaniu 

grupy muzycznej 

Fermata, poczęstunek 

200 

Styczeń 26 Małujowice – 

Nysa 

Wyjazd karnawałowy do 

Kids Place, autokar, 

ubezpieczenie 

50 
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styczeń 27 Zieleniec Wyjazd na narty, 

ubezpieczenie 

49 

Styczeń 28 Opole, 

lodowisko, 

Oława kino 

Wyjazd ferie, opieka, 

ubezpieczenie 

100 

Styczeń 29 Oława – kino  Wyjazd ferie, opieka, 

ubezpieczenie 

100 

Styczeń 29,30 Zielęcice, 

Prędocin 

 Spotkania z Magią 

Bartosza 

Lewandowskiego 

140 

Styczeń 30 Opole lodowisko 

Opole Teatr 

lalek 

Wyjazd ferie, opieka, 

ubezpieczenie 

100 

Styczeń 31 Wrocław 

trampoliny 

Wyjazd ferie, opieka, 

ubezpieczenie 

100 

Luty 1 Oława kino 

Wrocław 

trampoliny 

Wyjazd ferie, opieka, 

ubezpieczenie 

100 

Luty 2 Żłobizna  Aladyn dla mieszkańców 

Żłobizny 

240 

Luty 2 Kruszyna Zabawa karnawałowa,  100 

Luty 3 Żłobizna Zabawa noworoczna dla 

dzieci  – Seledynek, 

paczki, poczęstunek 

80 

Luty 4-8 Żłobizna Warsztaty artystyczne dla 

dzieci i młodzieży z 

zespołów artystycznych 

GBP Skarbimierz 

 

Luty  5 Skarbimierz – 

Osiedle, 

Łukowice 

Brzeskie 

Teatr Iluzji „Appolino” 

program dla dzieci i 

młodzieży 

100 

Luty 4 Skarbimierz –

Oś. Hala 

Animacje sportowe dla 

dzieci z p. 

Konstanciukiem 

20 

Luty 6 Skarbimierz –

Oś. 

Animacje sportowe dla 

dzieci z p. 

Konstanciukiem 

40 

Luty 6-7 Pawłów, 

Brzezina 

Spotkania z magią 

Bartosza 

Lewandowskiego 

150 

Luty 9-10 Żłobizna Premiera spektaklu 

„Rozalia nie jedno ma 

imię” 

150 

Luty 10 Zieleniec Wyjazd na narty, 

ubezpieczenie 

40 

Luty 15 Żłobizna Aladyn dla szkoły w 

Skarbimierzu 

200 

Luty 16 Żłobizna Aladyn 180 
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Luty 23 Żłobizna Spektakl Osadzeni, 

wynajem sali 

Przełożony na         

23 marca 

Luty 23 Bierzów Zabawa opłatkowa, DJ 100 

Marzec 2 Zielęcice Spotkanie z okazji Dnia 

kobiet – zespół Fermata, 

poczęstunek 

80 

Marzec 2 Prędocin Zabawa ostatkowa, 

Seledynek 

100 

Marzec 7 Żłobizna Premierowy program z 

okazji Dnia Kobiet 

180 

Marzec 8 Pępice Dzień kobiet, formacja 

muzyczna Fermata, 

poczęstunek 

60 

Marzec  8 Skarbimierz –

Osiedle 

Hala sportowa 

Gminny dzień kobiet, 

koncert dzieci z zespołów 

artystycznych GBP 

200 

Marzec 9 Łukowice 

Brzeskie 

Dzień kobiet, koncert 

dzieci z zespołów 

artystycznych GBP, 

poczęstunek, autokar 

120 

Marzec 9 Lipki Dzień kobiet, zespół Nie 

ma Lipy, poczęstunek 

100 

Marzec 9 Bierzów Spotkanie z okazji Dnia 

kobiet, poczęstunek 

60 

Marzec 9 Brzezina Dzień kobiet, 

poczęstunek, zespół 

Fermata 

120 

Marzec 10 Prędocin Koncert dzieci z GBP 

Skarbimierz, 

poczęstunek, autokar 

80 

Marzec 10 Skarbimierz 

Wieś, 

Małujowice, 

Oława 

Wyjazd pań do kina Oh w 

Oławie – Dzień kobiet, 

autokar 

58 

Marzec 10 Żłobizna Spotkanie z okazji Dnia 

kobiet, koncert zespołu 

Raims, film Pamiętnik 

150 

Marzec 15 Żłobizna Aladyn dla szkół 200 

Marzec 21 Skarbimierz – 

Osiedle 

Powitanie wiosny, 

impreza wespół z 

cukiernia Bombonierka, 

dmuchańce, animacje dla 

dzieci 

200 

Marzec 23 Skarbimierz- 

Osiedle 

Harcerska gra terenowa 

na powitanie wiosny 

150 

Marzec 23 Żłobizna Spektakl Osadzeni, 

wynajem sali 

150 

Kwiecień 6 Skarbimierz – Przegląd Pieśni Pokutnej 400 
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Osiedle i Pasyjnej 

kwiecień 13 Łukowice 

Brzeskie 

Konkurs na Babę i Palmę 500 

Kwiecień 25 Pępice, 

Skarbimierz 

Osiedle 

Rocznica wyzwolenia 

obozu Brieg Pampitz 

100 

Maj 2 Brzeg amfiteatr Koncert zespołów 

artystycznych GBP 

Skarbimierz  na otwarcie 

amfiteatru w Brzegu 

25/200 

Maj 5 Łukowice 

Brzeskie 

Festyn na dzień strażaka, 

dmuchańce, animacje dla 

dzieci 

Przeniesiono na 

15.06.2019r. 

Maj 11 Żłobizna Festiwal Piosenki 

Harcerskiej 

200 

Maj 14 Skarbimierz – 

Osiedle 

Małe wesołe miasteczko 

dla dzieci. 

150 

Maj 16-18 Żłobizna Premiera zespołów 

dziecięcych GBP 

Skarbimierz, spektakl 

„Przyjaźń ze snu” 

600 

Maj 24 Żłobizna Koncert z okazji 20- lecia 

chóru Cantate Domino 

180 

Maj 25 Zwanowice Dzień  Dziecka, 75 lat 

OSP Zwanowice, 

dmuchańce, animację dla 

dzieci, zabawa 

taneczna,konie 

100 

Maj 25 Brzezina Zawody wędkarskie o 

puchar wójta Gminy 

Skarbimierz. 

50 

Maj 12 Skarbimierz-

Osiedle 

Laserowy paintbool – 

Laser Tag, zabawy 

terenowe dla dzieci 

150 dzieci 

Maj 25 Kruszyna  Wycieczka dla dzieci 50 

Maj 31  Skarbimierz 

Osiedle, szkoła 

Dzień Dziecka - 

organizacja z GZS 

Skarbimierz i Radą 

Osiedla Skarbimierz 

Przeniesiono na 

dzień 3 czerwca 

2019. 

Czerwiec 3 Skarbimierz – 

Osiedle  

Dzień Dziecka na 

sportowo w GZS, 

dmuchańce, animacje dla 

dzieci 

400 

Czerwiec 1 Kopanie Festyn na Dzień Dziecka, 

dmuchańce, nagłośnienie, 

konie 

60 

Czerwiec 1 Skarbimierz-

Osiedle 

Dzień dziecka z Radą 

Osiedla 

100 

Czerwiec 2 Żłobizna Festyn na Dzień Dziecka, 

dmuchańce, animacje dla 

100 
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dzieci orkiestra śmiechu, 

poczęstunek, konie 

Czerwiec 7 Żłobizna Spektakl Teatru 

Kochanowskiego w 

Żłobiźnie 

80 osób 

Czerwiec 8 Prędocin Festyn na Zielone 

Świątki, otwarcie Domu 

Ludowego Prędocinie, 

występy dzieci, 

dmuchańce, konie 

200 

Czerwiec 15 Łukowice 

Brzeskie 

Gminne zawody 

Strażackie, Dzień 

Dziecka, animacje dla 

dzieci Orkiestra Śmiechu, 

konie  

150 

Czerwiec 16 Bierzów Festyny na Dzień dziecka 50 

Czerwiec 9 Brzezina Festyn na Dzień Dziecka, 

występy, konie, 

dmuchańce 

150 

Czerwiec 29 Skarbimierz – 

Osiedle 

Festyn Powitanie Lata, 

animacje dla dzieci, 

występy, dmuchańce, 

konie , tyrolka , balon na 

uwięzi 

600 

Czerwiec 22 Małujowice Festyn na Dzień Dziecka, 

zabawa taneczna 

100 

Czerwiec 13  Żłobina Zakończenie roku 

Przedszkola Poziomka 

200 

Czerwiec 15-16-

17 

Żłobizna Premiera zespołów 

dziecięcych BCK 

600 

Czerwiec 22 Brzezina Noc Świętojańska, festyn 

dla dzieci 

150 

Czerwiec 22 Pawłów – Książ Wycieczka wraz z 

kółkiem rolniczym 

Pawłów 

58 

Czerwiec 22 Żłobizna Noc Świętojańska 150 

 

Lipiec 

6 Lipki  Święto Lipy, namioty, 

ławostoły, animację dla 

dzieci zabawa taneczna 

400 osób 

Lipiec 21 Małujowice Festyn na Świętego 

Jakuba 

300 osób 

Lipiec 8 Wrocław Wyjazd na Trampoliny 55 dzieci 

Lipiec 9 Strzelin Wyjazd na basen 50 dzieci 

Lipiec 10 Wrocław Wyjazd ko kina 50 dzieci 

Lipiec 11 Brzeg Wyjazd na Piknik na 

Florydzie 

84 dzieci 

Lipiec 13-20 Żłobizna Warsztaty artystyczne dla 

dzieci ze starszych grup 

artystycznych GBP 

30 
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Skarbimierz 

Lipiec/Sierpi

eń 

29-03 Zielęcice Warsztaty artystyczne dla 

dzieci z młodszych grup 

zespołów artystycznych 

GBP Skarbimierz 

30 

Sierpień 3 Skarbimierz 

Wieś 

Zabawy na dmuchańcach i 

ognisko dla dzieci 

50 

Sierpień 24-25  Lipki Dożynki Gminne, zabawa 

ludowa, zespół muzyczny, 

występy folklorystyczne, 

poczęstunek dla 

uczestników, obiad 

dożynkowy, dmuchańce, 

animacje dla dzieci, konie, 

balon na uwięzi, koncert 

Krzysztofa Kasy 

Kasowskiego, agregat, 

ochrona, konkurs na 

najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy Gminy 

Skarbimierz. 

 900 

Sierpień 31 Pępice Dożynki wiejskie, festyn 

ludowy, namioty , 

dmuchańce agregaty, ławy 

i stoły, zespół muzyczny, 

animacje dla dzieci 

250 

Sierpień 31 Zwanowice 

 

Dożynki wiejskie, zabawa 

ludowa, zespół muzyczny, 

ławy i stoły, namiot 

150 

Sierpień  31  Zielęcice Dożynki wiejskie, 

animacje dla dzieci – 

Orkiestra Śmiechu, 

zabawa taneczna 

150 

Sierpień 31 Skarbimierz - 

Osiedle 

Wycieczka dla 

mieszkańców w polskie i 

czeskie Góry Opawskie 

50 

Wrzesień 1 Łukowice B. Dożynki wiejskie 100 

Wrzesień 7 Skarbimierz 

Wieś 

Festyn ludowy, animacje 

dla dzieci, zabawa DJ, 

ławostoły dmuchańce, 

ochrona 

200 

Wrzesień 8 Małujowice Europejskie Dni 

Dziedzictwa , chór 

Cantate Domino, 

zwiedzanie Sanktuarium z 

przewodnikiem 

200 

Wrzesień 8 Łukowice – 

Lewin Brzeski 

Udział drużyny 

dożynkowej z Łukowic 

Brzeskich w Dożynkach 

Wojewódzkich 

30 – korona - 

wyróżnienie 
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Wrzesień 13 Żłobizna Piknik na stawie w 

Żłobiźnie, ławostoły , 

namioty, agregaty, zespół 

muzyczny 

150 

Wrzesień 14 Prędocin Festyn pożegnanie lata – 

dmuchańce, zabawa DJ 

Seledynek 

150 

Wrzesień 14 Skarbimierz –

Oś. 

Turniej piłkarski dzieci 

Lider, nagłośnienie, 

ławostoły, parasole 

200 

Wrzesień 22 Wierzbnik Wypożyczenie sprzętu  

Wrzesień 27 Skarbimierz -Oś Otwarcie posterunku 

policji, nagłośnienie, 

namiot 

50 

Wrzesień 27 Brzeg Wypożyczenie sprzętu na 

zawody piłkarskie 

zakładów karnych 

 

Wrzesień 28 Brzeg – stadion 

– Bieg malucha 

Wypożyczenie 

dmuchańca 

 

Październik 5 Skarbimierz 

Wieś 

Wycieczka do Wieliczki 40 

Październik 6 Małujowice Wycieczka w Góry 

Opawskie 

52 

Październik 5 Żłobizna Warsztaty tanga, milonga 

dla wszystkich, 

nagłośnienie 

50 

Październik 20 Kruszyna  IV Wojewódzki Konkurs 

na potrawę kresową, 

nagłośnienie, koncerty, 

ławostoły, poczęstunek 

300 

Październik 12 Lipki Święto ziemniaka, 

ławostoły, namioty, 

dmuchaniec 

200 

Październik 27 Żłobizna Warsztaty tanga 50 

Listopad 11 Skarbimierz-

Osiedle 

Żłobizna 

Święto Niepodległości w 

Gminie Skarbimierz, msza 

święta, apel 

niepodległościowy, 

poczęstunek, namioty, 

ławostoły. 

500 

Listopad 18 Żłobizna Koncert patriotyczny 

Związku Emerytów i 

Rencistów 

100 

Listopad  15-17 Żłobizna Premiera spektaklu 

„Obudź się” 

600 

Listopad 22-23 Żłobizna Spektakl „Obudź się” 400 

Listopad 28 Żłobizna Spektakl Obudź się” dla 

szkół 

400 

Listopad 30 Prędocin Zabawa andrzejkowa z 

Seledynkiem 

100 
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Grudzień 1 Kruszyna Zabawa z Mikołajem 100 

Grudzień 2 Żłobizna Spektakl Obudź się „ dla 

szkół 

400 

Grudzień 2 Małujowice Rozświetlenie, zabawa 

mikołajkowa –Seledynek, 

namioty 

100 

Grudzień 4 Prędocin Zabawa Mikołajkowa –

Seledynek 

80 

Grudzień 5 Pawłów Zabawa Mikołajkowa 80 

Grudzień     

Grudzień 6 Skarbimierz-

Osiedle 

Wielkie rozświetlenie 

Skarbimierza, Gminny 

Mikołaj z elementami 

treści antyalkoholowych – 

Seledynek 

350 

Grudzień  7 Łukowice B Zabawa Mikołajkowa dla 

dzieci z Łukowic i 

Bierzowa 

120 

Grudzień  7 Skarbimierz 

Wieś  

Zabawa Mikołajkowa z 

harcerzami 

50 

Grudzień 7 Lipki Premiera grupy teatralnej 

dzieci – zabawa 

mikołajowa 

100 

Grudzień 8 Brzezina II Jarmark 

Bożonarodzeniowy, 

koncert chóru Cantate 

Domino, namioty , 

podesty 

150 

Grudzień 8 Zwanowice Zabawa mikołajkowa – 

Seledynek 

100 

Grudzień 8 Żłobizna Spektakl „Obudź się” 200 

Grudzień 11-15 Żłobizna Spektakl dziecięcy BCK  

Grudzień 20 S-O Jasełka w GZS - 

nagłośnienie 

200 

Grudzień 20 Żłobizna Koncert kolęd Sekcji 

Wokalnych GBP 

Skarbimierz 

250 

Grudzień 22 S-O - kościół Jasełka – Przedszkole 

Poziomka, nagłośnienie, 

podesty 

500 

Grudzień 28 Brzeg Zamek Koncert zespołu 

gitarowego Kruszynkki 

200 

Grudzień 29 Zwanowice, 

Kopanie 

Koncert  kolęd scholii 

„Kruszynki” 

300 
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B. SPORT I REKREACJA 

Sport w gminie jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest 

dziedziną życia społeczności lokalnej, którą trzeba zorganizować, zagospodarować 

i wspierać. Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy 

w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny, szacunku i zasad fair play. Samorząd gminy 

dostrzega to i od wielu lat wspomaga finansowo kluby, które przyczyniają się do rozwijania 

sportu. Pracuje też nad stworzeniem warunków i możliwości dzieciom wiejskim do 

rozwijania zainteresowań sportowych poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty, która będzie 

uwzględniała zainteresowania potencjalnych uczestników. 

Warunkiem spełnienia wspomnianych powyżej postulatów jest posiadanie i 

rozwijanie odpowiedniej bazy sportowej w gminie. Dlatego w gminie ciągle podejmowane są 

starania, aby baza sportowa była jak najlepiej przystosowana do potrzeb  mieszkańców. 

Rozbudowa infrastruktury sportowej przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu, 

co w niedługim czasie zaowocuje osiąganiem coraz lepszych wyników przez młodzież oraz 

zwiększenia masowości sportu w gminie. 

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 

stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Podstawową formą wspierania 

sportu przez gminy na swoim terenie jest przekazywanie dotacji klubom sportowym. W 

gminie Skarbimierz dotacja jest przekazywana dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych 

Zespołów Sportowych. Zrealizowane cele przedstawione w ofercie i osiągnięte przez LZS: 

- popularyzacja kultury zdrowotnej i fizycznej 

- propagowanie zdrowego trybu życia 

- popularyzacja turniejów sportowo-rekreacyjnych, wielobojowych 

- kształtowanie prawidłowych postaw wśród dzieci i młodzieży 

- poszerzanie bazy sportowej i zapewnienie dostępu do korzystania z urządzeń i sprzętu 

sportowego. 

Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań 

zrealizowanych w ramach zadania. 

Zadanie realizowane było w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
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Część I. Sprawozdanie merytoryczne 

1. Informacja, czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte 

w wymiarze określonym w ofercie?   Jeżeli nie, wskazać dlaczego? 

 

Wszystkie zakładane cele przedstawione w ofercie  zostały osiągnięte i w pełni 

zrealizowane: 

-popularyzacja kultury zdrowotnej i fizycznej 

-propagowanie zdrowego trybu życia 

-popularyzacja turniejów sportowo-rekreacyjnych, wielobojowych 

-kształtowanie prawidłowych postaw wśród dzieci i młodzieży 

-poszerzanie bazy sportowej i zapewnienie dostępu do korzystania z urządzeń i 

sprzętu sportowego. 

 

2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań 

zrealizowanych w ramach zadania. 

 

Zadanie realizowane było w okresie od 14 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Prowadzenie klubów sportowych  Ludowych Zespołów Sportowych na terenie Gminy 

Skarbimierz: LZS Lipki, LZS Łukowice Brzeskie, LZS Kruszyna – Prędocin, LZS KS 

Skarbimierz-Osiedle, LZS Zwanowice, LZS Żłobizna,   

UKS Junior Skarbimierz-Osiedle, UKS  JUDO Sakura Skarbimierz, UKS Lider 

Skarbimierz, UKS Kolarstwo - Skarbimierz. 

Kategorie:  klasa A,B junior, trampkarze, młodziki, żaki. 

Propagowanie i rozwój kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 

środowiska wiejskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  realizowane są poprzez 

wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową, kluby i związki sportowe w oparciu o 

możliwości sprzętowe oraz uzyskaną pomoc organizacyjną i materialną. 

W trakcie realizacji zadania: 

- organizowano imprezy sportowe jak: mecze ligowe, turnieje piłkarskie, lekkoatletyczne,    

  tenisa stołowego, turnieje wielobojowe , pucharowe, gry i zabawy, 

- w omawianym okresie trenerzy drużyn piłkarskich regularnie przeprowadzali treningi na    

  murawie i w halach sportowych, 
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- zakupiono potrzebny sprzęt oraz stroje sportowe dla zawodników, 

- opłacono przejazdy zawodników poszczególnych drużyn na mecze   ligowe, turnieje,    

  sparingi 

- umowy zlecenia, ekwiwalenty sędziowskie, badania lekarskie zawodników, licencje,    

  ubezpieczenia,   

- utrzymanie boisk sportowych i inne. 

Szkolenie młodzieżowych kadr – wolontariusze. 

Organizowanie imprez i zawodów sportowych. 

Wieloboje sportowo – rekreacyjne, turnieje integracyjno – sportowe. 

Prowadzenie działania na rzecz upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych w środowisku wiejskim . 

 

3. Szczegółowy  opis wykonania poszczególnych działań 

 

Całość dotacji została przeznaczona na wydatki bieżące zgodnie z załączoną ofertą. 

W trakcie realizacji zadania poprzez prowadzenie szkoleń, treningów zawodników 

biorących udział w rozgrywkach sportowych – turniejach w poszczególnych klubach, 

realizowano zgodnie z zadaniem podwyższając sprawność fizyczną, oraz poziom 

wyszkolenia wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. 

      Liczba podopiecznych – uczestników planowo biorących udział w realizacji zadania z    

      zakresu sportu około 470 osób. 

      Wykonanie realizacji zadań związanych z terminarzami rozgrywek na 2019 rok. 

      Seniorzy         8 klubów- piłka nożna 

Juniorzy          5 drużyn 

Trampkarze  3 drużyny  

Żaki             3 drużyny  

Młodziki   5 drużyn  
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Uczestnicy biorąc udział w turniejach, turniejach – integracyjnych, wielobojach 

reprezentowały naszą gminę i zrzeszenie.  

Osiągnięte wyniki promowały uczestników do rozgrywek w wyższych kategoriach. 

Stworzono dla dzieci i młodzieży możliwość dowartościowania się, samorealizacji oraz 

spełnienia marzeń związanych z sukcesami sportowymi. 

 

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania. 

 

       Zadanie zostało zrealizowane w 85,76%. 

       Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym ( w zł)                        257.280,61 

- w tym koszt pokryty z uzyskanej dotacji (w zł)                        257.280,61 

- w tym środki z tytułu otrzymanej darowizny innych źródeł                       - 

                    

     Kwota dotacji określona w umowie                          300.000,00 

  

     Przekazana łączna kwota dotacji                                                            300.000,00                      

     Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji                             257.280,61 

     Dotacja zwrócona 31.XII. 2019r.                                                           42.719,39 

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
 

W gminie Skarbimierz bezpieczeństwo publiczne zapewnia Straż Gminna, powołana 

uchwałą Nr XV/104/2012 Rady Gminy Skarbimierz w sprawie utworzenia w Gminie 

Skarbimierz Straży Gminnej. Do jej głównych zadań należy ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem ruchu drogowego oraz współdziałanie 

z organizatorami i innymi służbami w celu utrzymania bezpieczeństwa podczas zgromadzeń 

i imprez publicznych. W gminie Skarbimierz rolę strażnika gminnego pełni Pan Jan 

Minosora.  
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Straż Gminna w Skarbimierzu działa od 2012, początkowo w składzie 

dwuosobowym, a od 2013 roku jednoosobowo. Poniżej przedstawiam najważniejsze 

efekty działań SG w 2019 roku : 

Wykroczenia: 

Wykroczenia przeciwko porządkowi i 

spokojowi publicznemu 

13 

Wykroczenia przeciwko instytucjom, 

państwowym i samorządowym   

1 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 

osób i mienia 

11 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i 

porządkowi w komunikacji 

65 

Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

14 

Ustawie o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu 

 i wyrobów tytoniowych 

2 

Ustawie o ochronie zwierząt 11 

Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji 

5 

Z ustawy o odpadach i ochronie środowiska     9 

RAZEM 131 
 

Interwencje podjęte na zgłoszenie i własne dotyczyły: 

Zwierzęta domowe martwe 11 

Zwierzęta dzikie martwe  25 

Nieporozumienia sąsiedzkie  5 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym  5 

Zlecone przez prac. Gminy  25 

Dot. Śmieci 21 

Dot. Ochrony środowiska   27 

Uszkodzenie lub zniszczenie mienia  3 

Niewłaściwe utrzymanie zwierząt   6 

Zanieczyszczenie drogi 10 

Zakłócenia porządku 2 

Spalanie odpadów 5 

Inne 9 

RAZEM 154 
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Ponadto bardzo ważnym punktem w działalności straży gminnej jest ścisła 

współpraca straży gminnej z Gminną Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

gdzie Pan J. Minosora pełni funkcję przewodniczącego. Wspólne działania komisji i straży 

przyczyniają się prawidłowej realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2019 rok. 

Straż Gminna ściśle współpracuje z Policją poprzez wymianę informacji o 

zagrożeniach, wspólnych patrolach i innych działaniach. Straż Gminna nadzoruje tablice 

informujące kierowców o prędkości z jaką jadą. Takie tablice są zamontowane w Żłobiźnie, 

Skarbimierzu, Kruszynie i Osiedlu Skarbimierz. Ponadto Straż Gminna obsługuje system 

rejestrujący naruszenia przepisów dot. zakazu tonażowego (ograniczenie wagi pojazdów do 

10 ton) w miejscowości Pępice, opracowuje i przekazuje dokumentację z zarejestrowanych 

wykroczeń do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. Ważną dziedziną działania Straży 

Gminnej w Skarbimierzu jest współpraca ze szkołami w zakresie profilaktyki wobec 

występujących wśród młodzieży zagrożeń. Działania te polegają na organizowaniu spotkań i 

prelekcji oraz na koordynowaniu tego typu działań, zlecanych dla podmiotów zewnętrznych. 

W zakresie obronności kraju wójt gminy Skarbimierz realizuje zadania nałożone 

przez administrację centralną, które wiążą się z przygotowaniem odpowiednich procedur i 

zabezpieczeń w czasie pokoju, m. in. zabezpieczenia logistycznego dla wojska, ochrony 

ludności czy utrzymania odpowiedniej infrastruktury, jak i podjęcia określonych działań w 

okresie wojennym. W 2019 r. głównym zadaniem w tym zakresie było podnoszenie 

gotowości obronnej kraju poprzez pomoc w procesie uzupełniania sił zbrojnych w trakcie 

rejestracji i kwalifikacji wojskowej. 

W celu zabezpieczenia terytorium gminy przed skutkami różnorakich sytuacji 

kryzysowych, co roku Gminne Centrum Reagowania przygotowuje i aktualizuje „Gminny 

plan zarządzania kryzysowego dla Gminy Skarbimierz”. W związku z tym, iż część 

miejscowości w gminie Skarbimierz znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odra 

istotnym ryzykiem jest także zagrożenie powodzią. Obszary wymagające ochrony z uwagi na 

ich zagospodarowanie, wartości gospodarcze lub kulturowe, są wskazane w planie 

dotyczącym zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzecza i regionów 

wodnych rzeki środkowej Odry, który przygotowuje i realizuje Dyrektor Państwowego 

Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. Równie ważnym zagrożeniem jest 

ryzyko wystąpienia pożarów w gminie Skarbimierz.  
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Zgodnie z przedłożonym Radzie Gminy Skarbimierz sprawozdaniu z działalności 

Państwowej Straży Pożarnej w Brzeg za rok 2019, możemy stwierdzić, iż w gminach powiatu 

brzeskiego ciągle występuje narastający problem w dużej ilości pożarów traw i 

nieużytkowanych powierzchni rolnych. Oprócz PSP w Brzegu na terenie gminy Skarbimierz 

w akcjach uczestniczą także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej znajdujące się w Lipkach, 

Łukowicach Brzeskich, Pępicach, Zwanowicach, dodatkowo w Skarbimierzu działa 

Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego OSP Skarbimierz.  

W roku 2019 przeprowadzono kompleksowy remont remizy OSP Pępice. Wykonano 

remont garażu dla samochodu bojowego, a także remont salki. W remizie OSP Łukowice 

Brzeskie dokonano przebudowy garażu poprzez wzmocnienie konstrukcji. Dzięki 

przebudowie  garażu istnieje możliwość garażowania wyższego pojazdu.  Przeprowadzono 

remont w postaci odnowienia pomieszczeń garażowych OSP Lipki. Wykonano instalację 

fotowoltaiczną na budynku remizy OSP Łukowice Brzeskie. Wykonano zabudowę w postaci 

trzech garaży jednostanowiskowych. W jednym z magazynów ulokowano magazyn obrony 

cywilnej. Dodatkowo został zakupiony lekki samochód łączności i dowodzenia dla OSP 

Skarbimierz, który będzie służył do planowania akcji poszukiwawczo-ratowniczych na 

terenie województwa opolskiego. 

Obecnie Gmina dysponuje jedną jednostką wprowadzoną do Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego – OSP Lipki, która dysponuje średnim samochodem ratowniczo 

gaśniczym zakupionym w ramach RPO województwa opolskiego w roku 2017, a także 

lekkim samochodem marki Lublin.   Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego OSP 

Skarbimierz dysponuje dwoma samochodami lekkimi przeznaczonymi do prowadzenia 

działań poszukiwawczo-ratowniczych. OSP Łukowice Brzeskie dysponuje dwoma 

samochodami tj. średni samochód gaśniczy i lekkim samochodem typu bus. OSP Pępice 

dysponuje dwoma samochodami tj. średni samochód gaśniczy i lekki samochód typu bus.  

OSP Zwanowice dysponuje średnim samochodem ratowniczo gaśniczym.  W roku 2019 

dokonano również niezbędnych zakupów dotyczących ochrony indywidualnej strażaków. 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu udało się zakupić kamery termowizyjne dla OSP  Lipki, 

OSP Łukowice Brzeskie i OSP Zwanowice. Zakupiono również zestaw AED dla jednostki 

OSP Łukowice Brzeskie.  
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X. POMOC SPOŁECZNA 

W 2019 roku organizacja i funkcjonowanie GOPS Skarbimierz utrzymuje się na 

wysokim i stabilnym poziomie kontynuowano i poszerzano współpracę z instytucjami 

publicznymi  i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób znajdujących się w 

trudnej  sytuacji życiowej dzięki rozwiniętej pomocy usługowej oraz wytężonej pracy 

pracowników możliwe było  objęcie wszechstronnym wsparciem wszystkie grupy wiekowe 

mieszkańców Gminy Skarbimierz .Biorąc pod uwagę ekonomię  sił i środków należy 

stwierdzić iż pozostają one na poziomie dobrym. Analiza danych z obszaru pomocy 

społecznej ukazuje permanentne nakładanie się na siebie różnych problemów społecznych w  

rodzinach potrzebujących wsparcia .Szczególna uwagę należy zwrócić na kwestie związane z 

bezrobociem , z niniejszej oceny wynika ,że Gmina Skarbimierz Intensywnie się rozwija 

.jednak bezrobocie spada w niewielkim stopniu  . Z przedstawionych danych wynika, że w 

dalszym ciągu w najtrudniejszej  sytuacji socjalno -bytowej pozostają na terenie gminy dwie 

grupy a mianowicie rodziny z dziećmi w tym rodziny niepełne oraz osoby starsze w wieku 

poprodukcyjnym w większości samotne . Ta struktura  klientów GOPS Skarbimierz 

odzwierciedla  potrzebę utrzymania dotychczasowego poziomu nakładów na pomoc 

społeczną. Na uwagę zasługuje fakt ,że kadra pomocy społecznej jest dobrze wykształcona  a 

gmina właśnie od 2017 r. spełnia standardy zatrudniania pracowników socjalnych zgodnie z 

ustawą o pomocy społecznej  

W 2020 r. nadal priorytetowymi celami jednostki będzie wspomaganie osób i rodzin 

w celu przezwyciężenia  trudnych sytuacji życiowych  ,podejmowanie działań mających na 

celu wsparcie seniorów, udzielanie  wsparcia dzieciom , młodzieży i ich rodzinom 

.Podejmowane  będą   także kroki w kierunku przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu  oraz 

narkomani a także przemocy domowej.  GOPS w Skarbimierzu nadal będzie współpracował 

ze Schroniskiem im. św. Brata Alberta w Pępicach w ramach dystrybucji żywności z "Banku 

Żywności". Dalsze prowadzenie działań profilaktyczno -prewencyjnych w rodzinach 

zagrożonych wykluczeniem społecznym jednocześnie przeżywających  okresowo trudności 

opiekuńczo wychowawcze poprzez pracę asystenta rodziny. 

 

TABELA: ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH 

OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 

Rok 

oceny 

2019 

Prognoza 

2020 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA 

Liczba osób 1 295 193 210 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE 

Liczba osób 2 190 161 161 

W tym: osoby długotrwale korzystające 3 135 105 105 

Wiek 0-17 4 59 45 45 

Wiek produkcyjny * 5 104 80 80 

Wiek poprodukcyjny ** 6 27 35 35 

Liczba rodzin 7 124 115 115 

Liczba osób w rodzinach 8 290 239 239 

w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) 

Ogółem 9 104 85 85 

W tym: osoby długotrwale korzystające 10 72 51 51 

Wiek 0-17 11 23 17 17 

Wiek 18-59 12 65 46 46 

Wiek 60 lat i więcej 13 16 22 22 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY 

Liczba osób ogółem 14 137 123 150 

Liczba rodzin 15 137 123 150 

Liczba osób w rodzinach 16 295 236 265 

KONTRAKT SOCJALNY 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem 17 2 3 4 

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - 

ogółem 
18 2 3 4 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 
Rok oceny 

2019 

Prognoza 

2020 

OGÓŁEM 

OGÓŁEM ( działy) 1 X 11 592 507 15 483 254 

W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 X 11 119 702 15 010 254 

851 - OCHRONA ZDROWIA 

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 20 000 20 000 20 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0 

85154 - Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
5 85 324 85 021 85 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 0 0 0 

852 - POMOC SPOŁECZNA 

85202 - Domy pomocy społecznej 7 139 471 168 090 324 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 139 471 168 090 324 000 

85203 - Ośrodki Wsparcia 9 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 0 0 0 

85205 - Przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie 
11 0 0 4 200 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 0 0 4 200 
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85213 - Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach centrum 

integracji społecznej 

13 X 14 443 16 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 X 14 443 16 000 

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i 

pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

15 239 955 188 627 197 100 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 239 955 188 627 197 100 

85215 - Dodatki mieszkaniowe 17 24 541 15 261 19 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 24 541 15 261 19 000 

85216 - Zasiłki stałe 19 134 914 163 789 170 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 134 914 163 789 170 000 

85218 - Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 
21 X X X 

w tym: w budżecie OPS/PCPR 22 X X X 

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 23 562 234 678 768 700 000 

w tym: w budżecie OPS/PCPR  24 562 234 678 768 700 000 

85220 - Specjalistyczne poradnictwo, 

mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej 

25 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 0 0 0 

85228 - Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 
27 43 562 57 461 76 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 43 562 57 461 76 000 

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 29 130 320 121 784 123 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 30 130 320 121 784 123 000 

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 31 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 32 0 0 0 

W tym (z wiersza 31): Wydatki na 

pomoc dla cudzoziemców w celu 

integracji ze środowiskiem 

(cudzoziemcy, którzy uzyskali status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 

33 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 0 

85232 - Centra Integracji Społecznej 35 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 0 0 0 

85278 - Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 
37 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0 

85295 - Pozostała działalność 39 10 044 17 301 26 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 10 044 17 301 26 000 

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

85311 - Rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób niepełnosprawnych 
41 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0 

85321 - Zespoły orzekania o 

niepełnosprawności 
43 0 0 0 

w tym: w budżecie dyspozycji OPS / 

PCPR 
44 0 0 0 

85324 - Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
45 0 0 0 
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w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 0 0 0 

85395 - Pozostała działalność  

w zakresie polityki społecznej 
47 142 547 246 701 246 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0 

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze socjalnym 
49 21 523 18 973 19 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 0 0 0 

85416 - Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze motywacyjnym 
51 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0 

855 - RODZINA 

85501 - Świadczenie wychowawcze 53 4 882 520 7 099 363 10 617 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 4 882 520 7 099 363 10 617 000 

85502 - Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

55 2 193 779 2 218 287 2 300 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 56 2 193 779 2 218 287 2 300 000 

85504 - Wspieranie rodziny 57 391 914 350 825 412 554 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 391 914 350 825 412 554 

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie 

żłobków 
59 125 943 102 110 103 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 0 0 0 

85506 - Tworzenie i funkcjonowanie 

klubów dziecięcych 
61 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 0 0 

85507 - Dzienni opiekunowie 63 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 64 0 0 0 

85508 - Rodziny zastępcze 65 7 393 8 814 8 400 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 66 7 393 8 814 8 400 

85510 - Działalność placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 
67 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 68 0 0 0 

85513 - Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

69 X 16 889 17 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 70 X 16 889 17 000 

85514 - Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

przebywające na urlopach 

wychowawczych, za osoby zatrudnione 

jako nianie oraz za osoby sprawujące 

osobistą opiekę nad dzieckiem 

71 X 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 72 X 0 0 
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XI. FUNKCJONOWANIE „EKO-SKARBIMIERZ” 
 

Na terenie Gminy Skarbimierz, w celu wykonywania zadań publicznych, 

do życia powołano „EKO-SKARBIMIERZ” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której 

siedziba znajduje się na terenie Skarbimierza-Osiedle. Gmina jest jedynym akcjonariuszem 

spółki, co oznacza, iż posiada w niej 100% udział. „EKO-SKARBIMIERZ” Sp. z o. o. 

powstała w wyniku likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z 

siedzibą w Skarbimierzu Osiedle. Gminny Zakład zakończył swoją działalność w wyniku 

podjętej uchwały Rady Gminy Brzeg. Głównym zadaniem spółki jest świadczenia usług 

publicznych z zakresu gospodarki wodnej. W skład tej działalności wchodzi dostarczanie 

wody do gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, odprowadzanie ścieków z tychże 

podmiotów, wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czy też dbanie o 

należytą meliorację. Wójt gminy w ramach nadzoru właścicielskiego realizuje zasadę nisko 

kosztowego działania spółki z założeniem non profit. Dzięki temu w gminie Skarbimierz 

mamy najniższą cenę wody w województwie. Spółka zapewnia też usługi dla gminy w 

niskich cenach. Aby spółka nie osiągała wysokich zysków kosztem mieszkańców wójt 

dokonuje na bieżąco ustaleń regulujących jej działalność. Spółka systematycznie zwiększa 

majątek dzięki własnej działalności i z uzyskanych środków pomocowych. Odpisy 

amortyzacyjne w spółce są na tyle wysokie, że spółka zachowuje dobrą płynność finansową. 

Posiadając własne zasoby spółka, oprócz podstawowych celów do jakich została 

powołana, świadczy także wiele innych doraźnych zadań na rzecz całej gminy. Dzięki 

wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt spółka ma możliwość podejmowania działania w 

różnych przypadkach m. in. udzieleniu wsparcia w przygotowaniu terenu pod inwestycję czy 

uporządkowaniu niezagospodarowanego mienia komunalnego, będącego w  zasobie 

gminnym. Istnienie spółki jest bardzo potrzebne z punktu widzenia mieszkańców, którzy są 

odbiorcami przedmiotowych usług. Utworzenie EKO-Skarbimierz zwiększyło także 

możliwości rozwojowe gminy. Odpowiednia gospodarka sieciami wodnymi, polegająca 

głównie na pozyskaniu dostępu do nowych zasobów oraz rozbudowie już istniejących, 

sprawiła, że przed gminą otworzyły się nowe perspektywy inwestycyjne, dzięki którym 

można było zapewnić obsługę nowoczesnych zakładów produkcyjnych. 
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A. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2019r. wynosi 12 246 199,00zł, który stanowi 

100% udziałów Gminy Skarbimierz. 

Kapitał własny spółki na dzień 31.12.2019r. wynosi 11 775 002,50zł 

Struktura organizacyjna i zatrudnienie 

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2019r. wynosi 15 etatów w tym: 

 pracownicy na stanowiskach robotniczych – 10 

 pracownicy na stanowiskach nierobotniczych – 5 

 Zarząd Spółki – Prezes Zarządu 

 Rada Nadzorcza w składzie 3-ch członków 

 

Spółka prowadzi  działalność wg następującego podziału: 

 Podstawowym zadaniem spółki jest zaopatrzenie w wodę wszystkich mieszkańców  

Gminy Skarbimierz i podmiotów gospodarczych, działających na tym terenie oraz obsługa 

sieci kanalizacji sanitarnych. 

 

1. Działalność wodociągowa 

 ujęcie i uzdatnianie wody -  SUW Skarbimierz 

 ujęcie i uzdatnianie wody -  SUW Łukowice Brzeskie 

 ujęcie i uzdatnianie wody -  SUW Brzezina 

 obsługa sieci wodociągowych 

 

2. Działalność kanalizacyjna 

Obsługa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:   

 Skarbimierz Osiedle 

 Skarbimierz    
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  Żłobizna  ( do dnia 31.03.20219r ) 

 Pawłów 

 

 Obsługę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żłobizna prowadzono do dnia 

31.03.2019r. Od 01.04.2019r. obsługę w/w sieci przejęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. Powyższa zmiana nastąpiła z powodu realizacji kontraktu  

„Rozbudowa, modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żłobizna, Gmina 

Skarbimierz w ramach projektu: Oczyszczanie ścieków w Brzegu-Faza IV ze środków Unii 

Europejskiej Fundusz Spójności” 

3. Pozostała działalność usługowo - inwestycyjna 

II. Działania Inwestycyjne 

1. Inwestycje rozpoczęte, kontynuowane i zakończone w 2019 roku: 

 

 

 Budowa sieci wodociągowej w Łukowicach Brzeskich  

poniesione nakłady w latach ubiegłych w kwocie 18 495,80zł 

(inwestycja w trakcie realizacji) 

 

 Budowa  sieci wodociągowej - rozdzielczej Brzezina II   

  poniesione nakłady w latach ubiegłych w kwocie  18 286,79 zł  

(inwestycja w trakcie realizacji) 

 

 Budowa sieci wodociągowej w Skarbimierzu-Osiedle tereny inwestycyjne 

poniesione nakłady w latach ubiegłych, w kwocie 2 649,60 zł, poniesione nakłady w 

2019r. w kwocie 3 000,00zł. Wartość ogółem poniesionych nakładów wynosi: 

5 649,60 zł. 

(inwestycja w trakcie realizacji) 

 

  Budowa studni w Łukowicach Brzeskich 

 poniesione nakłady w latach ubiegłych w kwocie 6 810,00zł  

 (inwestycja w trakcie realizacji) 
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  Budowa sieci wodociągowej Skarbimierz – Osiedle   tereny inwestycyjne  

poniesione nakłady w latach ubiegłych w kwocie 3 704,00zł  

(inwestycja w trakcie realizacji) 

 

  Modernizacja  SUW  Łukowice Brzeskie 

poniesione nakłady w latach  ubiegłych  w kwocie: 500,00zł 

 (inwestycja w trakcie realizacji) 

 

 Budowa sieci wodociągowej w Zwanowicach  

poniesione nakłady w latach ubiegłych, w kwocie 790,00 zł, poniesione nakłady  

w 2019r. w kwocie 2 800,00zł. Wartość ogółem poniesionych nakładów wynosi: 

3 590,00 zł.  

(inwestycja w trakcie realizacji) 

 

 Budowa sieci wodociągowej w Skarbimierzu-Osiedle działka nr 184/55 

poniesione nakłady w latach ubiegłych, w kwocie 3 000,00 zł, poniesione nakłady w 

2019r. w kwocie 136 921,43 zł. Wartość ogółem poniesionych nakładów wynosi: 

139 921,43 zł. 

 (inwestycja zakończona) 

 

 Budowa sieci wodociągowej w Małujowicach  działka nr  470 

poniesione nakłady w latach ubiegłych, w kwocie 1 180,00 zł, poniesione nakłady w 

2019r. w kwocie 3 000,00zł. Wartość ogółem poniesionych nakładów wynosi: 

4 180,00 zł. (inwestycja w trakcie realizacji) 

 

 Budowa sieci wodociągowej z Żłobiźnie ul. Jagodowa działka nr 374/2 poniesione 

nakłady w 2019r.  w kwocie 1 092,00 zł. 

(inwestycja rozpoczęta) 

 Utwardzenie terenu SUW Skarbimierz 

poniesione nakłady w latach ubiegłych w kwocie 3 000,00zł. 

(inwestycja w trakcie realizacji) 
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 Budowa sieci wodociągowej w Skarbimierzu-Osiedle ul. Wierzbowa działka nr 75/3, 

poniesione nakłady w 2019r. w kwocie 1 600,00 zł. 

(inwestycja rozpoczęta) 

 

 Budowa sieci wodociągowej w Pawłowie działka nr 633, poniesione nakłady w 

2019r. w kwocie 2 428,00 zł. 

(inwestycja rozpoczęta) 

 

   Budowa sieci wodociągowej – tereny inwestycyjne II Skarbimierz-Osiedle  

  ul. Biedronkowa , poniesione nakłady w latach ubiegłych. w kwocie 3 074,60   

(projekt)  

(inwestycja w trakcie realizacji) 

 

 Budowa sieci wodociągowej w Brzezinie  działka nr 183/35, 183/51,  poniesione 

nakłady w 2019r. w kwocie 3 920,00 zł. 

(inwestycja rozpoczęta) 

 

 Budowa sieci wodociągowej w Pępicach  działka nr 604, 606, 533/8, poniesione 

nakłady w 2019r. w kwocie 2 700,00 zł. 

(inwestycja rozpoczęta) 

 

 Budowa sieci wodociągowej – rozdzielczej , Łukowice Brzeskie  II 

poniesione nakłady w latach ubiegłych. w kwocie 4 752,00  

   poniesione nakłady w 2019r. w kwocie 39 250,63 zł 

   Wartość ogółem poniesionych nakładów wynosi: 44 002,63 zł. 

 (inwestycja w trakcji realizacji) 

 

 Przebudowa  zmiana sposobu użytkowania w budynku Przychodni na Posterunek 

Policji, poniesione nakłady w 2019r. w kwocie 102 823,00 zł.                                              

(inwestycja zakończona) 
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 Projekt POIŚ U.E „Renowacja i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

Skarbimierz-Osiedle, poniesione nakłady w 2019r., w kwocie 954 640,16 zł.                                    

(inwestycja rozpoczęta) 

 

 Projekt POIŚ U.E „Montaż latarni hybrydowej i wymiana pompy na SUW 

Skarbimierz, poniesione nakłady w 2019r., w kwocie 18 300,00 zł.                                   

 (inwestycja rozpoczęta)                                                                                                         

 

 Projekt POIŚ U.E „Nadzór i administracja kontraktami wraz z doradztwem w 

zarządzaniu  projektem, poniesione nakłady w 2019r., w kwocie 48 857,12 zł.,                                     

(inwestycja rozpoczęta) 

 

 Projekt POIŚ U.E „Koszty Jednostki Realizującej Projekt”,  poniesione nakłady w 

2019r., w kwocie 102 766,84 zł,                                                                                                   

(inwestycja rozpoczęta) 

 

 

Łączna wartość poniesionych nakładów na inwestycje rozpoczęte, kontynuowane                 

i  zakończone w 2019r. wynosi: 1 424 139,00 zł,  

 

 

    w tym:        299 575,00 zł   -   środki własne 

                               168 685,00 zł   -    środki własne 15%  w ramach projektu POIŚ 

                               955 879,00 zł   -    dotacja, środki U.E w ramach Projektu POIŚ 

 

2. Pozostała działalność usługowo – inwestycyjna  

 

       W 2019r. na zlecenie Urzędu Gminy Skarbimierz, wykonano następujące zadania: 

 Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych  na wartość ogółem: 

 815 526,17 zł /netto, wg poniższego zestawienia. 
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Lp. Adres wykonania przyłącza 

Wartość netto 

Wodociągowe Kanalizacyjne 

1. Zielęcice działka nr 490 5031,62 2599,76 

2. Żłobizna działka nr 461 5492,57   

3. Skarbimierz 37 działka nr 119/1 7344,52   

4. Skarbimierz-Osiedle działka nr 201/7 2061,03 1981,34 

5. Skarbimierz-Osiedle działka nr 8/15 8449,45 7547,66 

6. Żłobizna działka nr 442/7 2279,37   

7. Skarb.-Os. Dz. nr 213/11,12,13,14,15,16 8312,71 6969,88 

8. Brzezina działka nr 270 2490,61 3316,60 

9. Żłobizna działka nr 228/10 11524,44   

10. Skarbimierz-Osiedle działka nr 212/26 7764,99 3546,10 

11. Żłobizna działka nr 240/1 5460,79   

12. Żłobizna działka nr 459/7 4845,18   

13. Żłobizna działka nr 182/13 2550,35   

14. Brzezina działka nr 183/2 2163,81   

15. Skarbimierz-Osiedle działka nr 201/8 5039,80 5264,57 

16. Skarbimierz-Osiedle działka nr 213/3 10452,78 5652,74 

17. Brzezina dziaka nr 199/3 2466,06 15531,67 

18. Lipki działka nr 749/4 2258,15 1779,18 

19. Żłobizna działka nr 442/5 2444,81   

20. Żłobizna działka nr 280/10 2236,87   

21. Pawłów działka nr 545 20872,94   

22. Skarbimierz-Osiedle, działka nr  220 7282,90 6609,01 

23. Skarbimierz-Osiedle, działka nr  237/2 2696,78 2148,72 

24. Skarbimierz-Osiedle, działka nr  237/3 2857,87 2117,41 

25. Żłobizna  działka nr 29/7 i 30/1 3812,06   
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26. Lipki działka nr 751 2597,20 4086,47 

27. Lipki działka nr 195/1 2562,00 5694,73 

28. Żłobizna działka nr 266/1 5597,98   

29. Kruszyna działka nr 172/1   3291,86 

30. Skarbimierz-Osiedle działka nr 75/18 23680,13 20908,57 

31. Żłobizna działka nr 228/9 5537,13   

32. Zielęcice działka nr 303/1 7936,81   

33. Skarbimierz-Osiedle działka nr 201/6 4534,02 3465,04 

34. Skarbimierz-Osiedle działka nr 213/1 2032,70 1703,32 

35. Skarbimierz-Osiedle działka nr 213/1 4108,36 2592,93 

36. Złobizna działka nr 197/2,197/3 20053,50 55000,00 

37. Lipki działka nr 439/1 2418,51   

38. Łukowice Brzeskie działka nr 257   6008,65 

39. Małujowice działka nr 15 1932,99 659,25 

40. Lipki działka nr 264/2   23267,12 

41. Skarbimierz działka nr 128/2 3315,54 19043,56 

42. Zielecice działka nr 492 5224,04 2661,36 

43. Zielecice działka nr 495 7284,25 5076,63 

44. Lipki działka nr 231/4 2250,07   

45. Skarbimierz-Osiedle dziaka nr 237/4 8683,27 6941,83 

46. Skarbimierz-Osiedle dziaka nr 298 10711,51 18818,16 

47. Skarbimierz-Osiedle dziaka nr 295, 296 6778,48 8532,61 

48. Skarbimierz-Osiedle dziaka nr 19/115, 19/114, 19/113 15407,62   

49. Żłobizna działka nr 222/3 5008,04   

50. Żłobizna działka nr 222/9 2820,54   

51. Żłobizna działka nr 266/1   3418,51 

52. Zwanowice działka 360/4 i 360/2 20268,22 18118,76 
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53. Żłobizna działka nr 242/10 2521,53   

54. Żłobizna działka nr 242/8 2511,39   

55. Skarbimierz działka nr 121 4784,93   

56. Skarbimierz działka nr 122/1 4836,22   

57. Skarbimierz-Osiedle  działka nr 297 16651,36 11947,30 

58 Łukowice Brzeskie działka nr 196/1 9173,08   

59 Małujowice działka nr 235 5205,99   

60 Skarbimierz działka nr 137/4 5100,06 4987,14 

61 Żłobizna działka nr 233/3 4008,68   

62 Lipki działka nr 231/6 2337,56   

63 Lipki działka nr 546/1 5426,64   

64 Zielęcice, działka nr 519 5195,13   

65 Zielęcie działka nr 248/2   3138,49 

66 Zielęcie działka nr 261/2   2803,54 

67 Skarbimierz-Osiedle działka nr 212/10 2528,11 1201,39 

68 Lipki działka nr 749/2 6838,01 1007,04 

69 Żłobizna działka nr 438/5 5832,26   

70 Skarbimierz-Osiedle działka nr 8/24 5422,34 5781,39 

71 Skarbimierz-Osiedle działka nr12/2 12974,11 6621,58 

72 Skarbimierz-Osiedle działka 201/23, 24, 25 6316,42 10668,89 

73 Zwanowice działka nr 129/3 17531,80   

74 Skarbimierz działka nr 124/1 7226,65   

75 Skarbimierz-Osiedle działka nr 75/42 27111,44 24546,33 

 

 468469,08 347057,09 

815526,17 
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Zestawienie zakończonych inwestycji na terenie Gminy Skarbimierz przyjętych do 

użytkowania przez spółkę w 2019r.(wytworzone we własnym zakresie i z zakupu) 

Lp. Nazwa zadania  

Nr faktury        

lub                 

Nr OT 

Wartość 

netto całego 

zadania 

Długość       

sieci w m. 

Średnica              

i rodzaj                   

rur 

1 2 3 4 5 6 

1 
Budowa sieci wodociągowej w 

Skarbimierzu-Osiedle 
5/2019 139 921,43 

586,34 Ø 225 PE 

7,66 Ø80PE 

2 

Przebudowa wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania części 

budynku przychodni na 

pomieszczenia posterunku policji 

 w Skarbimierz-Osiedle 

6/2019 102 823,00 

  

  

Razem wartość 242 744,43     

 

 

III Dane dotyczące sprzedaży wody i odbioru ścieków 

1. Odbiór ścieków 

Miejscowość 

Sprzedaż ścieków w 

m 
3 

2018 

 

Sprzedaż ścieków w 

m 
3 

2019 

Wskaźnik 

% 

Żłobizna 
20 680,00 

 
6 611,00  

Pawłów 
15 597,00 

 
16 487,00  

Skarbimierz Osiedle 
86 276,00 

 
94 669,00  

Skarbimierz 
5 689,00 

 
6 672,00  

RAZEM 
128 242,00 

 
124 439,00 97,0 
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IV. Informacja finansowa 

1.  Przychody podstawowe i pozostałe przychody 

 

Lp. 
Rodzaj przychodów wg 

działalności 
2018r. 2019r. Wskaźnik % 

 

1. 

2. 

3. 

 

Sprzedaż wody 

Odbiór ścieków 

Pozostała działalność usługowa 

 

 

2 040 997,02 

1 042 231,37 

469 744,97 

 

2 086 784,79 

1011 411,24 

881 115,25 

 

 R-m działalność podstawowa 3 552 973,36 3 979 311,28  

 

5. 

6. 

 

Przychody finansowe 

Pozostałe przychody operacyjne 

 

 

12 559,95 

127 540,60 

 

 

16 824,98 

786 196,56 

 

 R-m pozostałe przychody 140 100,55 803 021,54  

 Ogółem przychody 3 693 073,91 4 782 332,82 129,5 

 

 

2. Koszty działalności podstawowej  i pozostałe koszty operacyjne 

 

Lp. Rodzaj kosztów 2018r. 2019r. Wskaźnik % 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Koszty działalności podstawowej 

 

Pozostałe koszty operacyjne 

 

Koszty finansowe 

 

 

4 046 094,62 

 

14 205,87 

 

   39 474,47 

 

4 032 686,37 

 

775 078,38 

 

35 874,22 

 

 RAZEM 4 099 774,96 4 843 638,97 118,1 
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XII. FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 
W skład wspólnoty samorządowej Gminy Skarbimierz wchodzi 15 miejscowości, 

które funkcjonują jako jednostki pomocnicze. Wszystkie jednostki pomocnicze działają na 

podstawie odrębnych statutów i mają przypisane mienie oraz środki finansowe. We 

wszystkich jednostkach pomocniczych przydziela się 400,00 zł na każdego mieszkańca. 

Mieszkańcy na zebraniach ogólnych dokonują podziału środków w ramach planu 

finansowego. Realizacja planu jest rozliczana przez mieszkańców po zakończeniu roku 

budżetowego. Wydatki budżetowe w 2019 r. realizowane były także przez jednostki 

pomocnicze gminy tj. 14 sołectw i 1 osiedle. Ogółem jednostki te wykonały plan na kwotę 

1 944 262,36 zł co stanowi 53% wykorzystania środków przeznaczonych na wydatki, które 

wydzielone zostały w budżecie przez Radę Gminy wg kwoty 3 686 700 zł. Z analizy w 

zakresie wykorzystania wydzielonych środków wynika  iż sołectwa zrealizowały wydatki na 

rzecz własnego środowiska i potrzeb ich mieszkańców. Wydatki te dotyczą w szczególności: 

melioracji wodnych, dróg gminnych i wewnętrznych, bezpieczeństwa publicznego, 

utrzymania czystości i terenów zielonych,  oświetlenia ulic, bieżącego utrzymanie domów 

ludowych, placów zabaw i obiektów sportowych. 

Najwyższy stopień realizacji planu ogółem wystąpił w sołectwach: 

1)   Bierzów   -  wykonanie planu   93 % 

2)   Kopanie   -  wykonanie planu   92 % 

3)   Kruszyna     -  wykonanie planu   89 % 

4)   Łukowice Brzeskie  -  wykonanie planu   81 % 

5)   Zwanowice  -  wykonanie planu   75 % 

6)   Lipki   -  wykonanie planu   70 % 

7)   Brzezina    -  wykonanie planu    64 % 

8)   Prędocin   -  wykonanie planu    62% 

9)   Żłobizna    -  wykonanie planu    53 %  

10) Zielęcice   -  wykonanie planu   44 %  

11) Skarbimierz  -  wykonanie planu   42 % 

12) Pawłów   -  wykonanie planu   41 % 

13) Skarbimierz-Osiedle -  wykonanie planu    41% 

Najniższy stopień realizacji planu wystąpił w sołectwie Małujowice – 40 %  i  Pępice – 32 %. 
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Gmina Skarbimierz przypisując tak duże środki na jednostki pomocnicze stworzyła 

mieszkańcom bezpośrednie uczestnictwo w podziale budżetu i ustalaniu priorytetów działania 

gminy. 

Realizacja planów finansowych w sołectwach: 

BIERZÓW  

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ BIERZÓW W 2019 ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e 

         wg planu finansowo-rzeczowego 

Dział/Rozdz. 

 

 Plan Wykonanie  % 

wykon. 

- utrzymanie dróg gminnych odśnieżanie 600-60016 3.000 2.638,35 88 

- budowa chodnika przy drodze gminnej 600-60016 

§ 6050 

50.000 50.000,00 

 

100 

-remont sprzętu rolniczego (zakup części do 

kopaczki) 

710-71095 1.000 96,38 10 

- działalność samorządowa sołtysa i Rady Soł. 750-75095 200 - - 

- estetyka sołectwa ( wywóz nieczystości)  900-90003 1.800 783,07 44 

- pielęgnacja terenów zielonych (koszenie terenów 

zielonych ) 

900-90004 6.000 6.000,00 100 

- wycinka i przycinka lip 900-90004 2.000 1.950,00 98 

- zakup drzewek na tereny zielone 900-90004 3.000 630,00 21 

- oświetlenie ulic 900-90015 8.600 8.306,10 97 

- malowanie i sprzątanie przystanku 900-90095 300 - - 

-  przegląd roczny placu zabaw 900-90095 200 150,00 75 

- budowa placu zabaw 900-90095 

§ 6050 

20.000 19.251,96 

 

96 

Razem wydatki       ( zrealizowane przez RS)  96.100 89.805,86 93 
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- wydatki kulturalne                            ( dotacja) 921-92116 7.000 7.000,00 100 

- świetlica wiejska                                   ( dotacja) 921-92116 22.000 18.500,44 84 

- ochrona zabytków 921-92120 12.000 - - 

Razem  wydatki       (zrealizowane przez 

budżet) 

 41.000 25.500,44 62 

OGÓŁEM WYDATKI   2019r.  137.100 115.306,30 84 

 

BRZEZINA 

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ BRZEZINA W 2019 ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e 

         wg planu finansowo-rzeczowego 

Dział/Rozdz. 

 

 Plan Wykonanie % 

wykon. 

- budowa chodników przy drodze powiatowej 600-60014 

§ 6050 

25.400 25.400,00 100 

- odśnieżanie dróg gminnych 600-60016 2.100 2.079,00 99 

- odśnieżanie dróg wewnętrznych  600-60017 1.900 - - 

- przedłużenie drogi wewnętrznej do wiaty 600-60017 8.400 8.400,00 100 

- budowa chodnika przy drodze wewnętrznej 600-60017 

§ 6050 

29.100 29.070,00 

 

100 

- działalność samorządowa sołtysa i RS( 

prenumerata czasopism- „Kurier Rolniczy” + 

artykuły biurowe) 

750-75095 300 60,52 20 

- estetyka sołectwa( wywóz nieczystości + zakup 

koszy śmietnikowych) 

900-90003 3.000 2.786,44 93 

- pielęgnacja terenów zielonych ( zakup paliwa, 

części do kosiarki, środków odchwaszczających 

oraz koszenie terenów zielonych )  

900-90004 12.000 11.900,04 99 

- oświetlenie  ulic 900-90015 27.500 26.764,21 97 
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- oświetlenie ulic- nowe punkty świetlne ( 

dziennik budowy) 

900-90015 

§ 6050 

75.800 17,00 - 

- bieżące utrzymanie placów zabaw (przegląd 

roczny placów zabaw)  

900-90095 2.200 900,00 41 

 

- zarybienie stawu 

 

900-90095 

 

3.000 

 

2.500,00 

 

83 

-wykonanie placu i wiat na odpady komunalne 900-90095 

§ 6050 

40.000 40.000,00 100 

- bieżące utrzymanie wiaty na odpady komunalne 

(dorabianie kluczy i zakup identyfikatorów) 

900-90095 400 264,00 66 

- zakup i montaż wiaty przystankowej 900-90095 

§ 6050 

4.000 4.000,00 100 

- budowa obiektu małej infrastruktury (kapliczka) 900-90095 

§ 6050 

20.000 - - 

- bieżące utrzymanie  domu ludowego ( energia, 

woda, ścieki, zakup  środków czystości, kociołka 

elektrycznego, warnika, zakup, szklanek, koszy 

na śmieci, klamek, wymiana czujnika kontroli 

faz, usługa serwisowa fotowoltaiki, usługi 

kominiarskie i inne) 

921-92109 31.000 29.720,43 96 

Razem wydatki  (  zrealizowane  przez RS  )  286.100 183.861,64 64 

 

 

- wydatki kulturalne                          ( dotacja) 921-92116 25.000 25.000,00 100 

- ochrona zabytków                          (  dotacja) 921-92116 7.000 - - 

- dofinansowanie przedszkola 

  ( zakup materiałów dydaktycznych) 

801-80104 1.000 1.000,00 100 

Razem  wydatki   (zrealizowane przez budżet)  33.000 26.000,00 79 

OGÓŁEM WYDATKI   2019r.  319.100 209.861,64 66 
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KOPANIE 

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ KOPANIE W 2019 ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e 

         

Dział/Rozdz. 

 

 Plan Wykonanie  % 

wykon. 

- naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze 

gminnej 

600-60016 500 - - 

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 

(odśnieżanie -zakup pojemnika na piasek i sól) 

600-60017 2.500 1.652,19 66 

- działalność sołtysa i Rady Sołeckiej (artykuły 

spożywcze na zebraanie wiejskie) 

700-75095 100 34,52 35 

- dofinansowanie OSP Zwanowice (zakup części 

do wymiany elementów układu hamulcowego) 

754-75412 500 419,81 84 

- estetyka sołectwa ( wywóz nieczystości 

,sprzątanie strychu i piwnicy, zakup szpadli, grabii, 

łopaty do piasku, taczki oraz mioteł) 

900-90003 2.000 1.379,00 69 

- pielęgnacja terenów zielonych ( zakup paliwa, 

kwiatów oraz krzewów ozdobnych) 

900-90004 2.500 1.383,28 55 

- oświetlenie ulic 900-90015 13.800 13.382,11 97 

- zakup i montaż lampy w zatoczce autobusowej 900-90015 1.500 - - 

- utrzymanie i doposażenie  placu zabaw 

   (przegląd roczny placu zabaw ) 

900-90095 

 

500 450,00 90 

- bieżące utrzymanie domu ludowego (zakup 

energii elektrycznej , farb do malowania, zakup 

choinek, przegląd budowlany -roczny oraz usługi 

kominiarskie )  

921-92109 4.000 2.696,88 67 

- remont dachu starego domu ludowego 921-92109 

§ 6050 

42.600 42.600,00 100 

- zakup bramek,siatek do piłkochwytów na  

  boisko sportowe 

926-92695 

 

7.000 6.999,99 100 
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Razem wydatki   ( zrealizowane przez RS)  77.500 70.997,78 92 

 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e 

         

Dział/Rozdz. 

 

 Plan Wykonanie  % 

wykon. 

- naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze 

gminnej 

600-60016 500 - - 

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 

(odśnieżanie -zakup pojemnika na piasek i sól) 

600-60017 2.500 1.652,19 66 

- działalność sołtysa i Rady Sołeckiej (artykuły 

spożywcze na zebranie wiejskie) 

700-75095 100 34,52 35 

- dofinansowanie OSP Zwanowice ( zakup części 

do wymiany elementów układu hamulcowego) 

754-75412 500 419,81 84 

- estetyka sołectwa ( wywóz nieczystości 

,sprzątanie strychu i piwnicy, zakup szpadli, grabii, 

łopaty do piasku, taczki oraz mioteł) 

900-90003 2.000 1.379,00 69 

- pielęgnacja terenów zielonych  

  ( zakup paliwa, kwiatów oraz krzewów 

ozdobnych) 

900-90004 2.500 1.383,28 55 

- oświetlenie ulic 900-90015 13.800 13.382,11 97 

- zakup i montaż lampy w zatoczce autobusowej 900-90015 1.500 - - 

- utrzymanie i doposażenie  placu zabaw(przegląd 

roczny placu zabaw ) 

900-90095 500 450,00 90 

- bieżące utrzymanie domu ludowego (zakup 

energii elektrycznej , farb do malowania, zakup 

choinek, przegląd budowlany -roczny oraz usługi 

kominiarskie )  

921-92109 4.000 2.696,88 67 

- remont dachu starego domu ludowego 921-92109 

§ 6050 

42.600 42.600,00 100 

- zakup bramek,siatek do piłkochwytów na boisko 

sportowe 

926-92695 7.000 6.999,99 100 

Razem wydatki   ( zrealizowane przez RS)  77.500 70.997,78 92 



76 | S t r o n a  
 

KRUSZYNA 

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ KRUSZYNA W 2019 ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział/Rozdz  Plan Wykonanie  % 

wyko. 

- utrzymanie urządzeń meloracji wodnej 

(koszenie rowów) 

010-01008 2.000 1.680,00 84 

- odśnieżanie  dróg wewnętrznych 600-60017 900 850,00 94 

- remont dróg wewnętrznych (utwardzenie drogi) 600-60017 

§ 6050 

24.000 24.000,00 100 

-wykonanie dokumentacji na przebudowę  

 drogi wewnętrznej  dz.nr 404 

600-60017 

§ 6050 

2.500 2.500,00 100 

- usługi geodezyjne- rozgraniczenie działek 700-70005 2.500 - - 

- działalność samorządowa sołtysa i RS 

(prenumer.czasopism- „Kurier Rolniczy” , oraz 

zakup artykułów spożywczych, biurowych oraz 

wiązanki i wieńca pogrzebowego)  

750-75095 1.000 881,37 88 

- dofinansowanie OSP w Zwanowicach ( zakup 

blachy do zabudowy na sprzęt gaśniczy w 

samochodzie OSP + części do wymiany układu 

hamulcowego ) 

754-75412 1.000 1.000,00 100 

- utrzymanie czystości w sołectwie ( wywóz 

nieczystości, zakup paliwa oraz sprzątanie terenu 

sołectwa) 

900-90003 4.800 4.098,96 85 

- pielęgnacja terenów zielonych ( koszenie 

terenów zielonych , zakup nawozów, paliwa, 

zakup części oraz remont kosy, zakup środków 

chwastobójczych ) 

900-90004 7.800 7.750,05 99 

- przycinka drzew 900-90004 1.100 1.080,00 98 

- zakup dmuchawy na tereny zielone 900-90004 1.500 1.499,00 100 

-oświetlenie ulic 900-90015 20.600 18.919,51 92 
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- utrzymanie i konserwacja placu zabaw ( zakup 

piasku, otoczaka, wymiana uszkodzonych 

elementów zabawowych, oraz przegląd placu 

zabaw) 

900-90095 

 

2.400 1.997,50 83 

- projekt na przebudowę placu zabaw 900-90095 

§ 6050 

1.600 1.600,00 100 

- utrzymanie i porządkowanie placów gminnych  900-90095 800 750,00 94 

- wykonanie tablic ogłoszeniowych 900-90095 1.000 1.000,00 100 

- bieżące utrzymanie domu ludowego  ( energia, 

woda, gaz,ścieki, zakup artykułów 

dekoracyjnych,świetlówek, środków czystości, 

granulatu na myszy,tablicy malowania,lampek 

choinkowych,konserwacja i  sprzątanie 

świetlicy, dzierżawa zbiornika  na gaz, usługi 

kominiarskie, przegląd gaśnic oraz przegląd  

budowlany-roczny) 

921-92109 20.900 19.605,47 94 

- doposażenie świetlicy( zakup moskitiery) 921-92109 200 200,00 100 

- bieżące utrzymanie obiektu sportowego 

(utrzymanie i konserwacja obiektu sportowego, 

zakup energii,wody, gazu, przegląd kotła 

gazowego, opracowanie instrukcji 

bezpieczeństwa, usługi kominiarskie, naprawa 

opraw oświetleniowych, dzierżawa  zbiornika na 

gaz, przegląd budowlany -roczny) 

926-92601 11.500 10.246,62 89 

- doposażenie obiektu sportowego (zakup siatki, 

pachołków, tyczek sprawnościowych oraz piłek ) 

926-92601 2.000 1.849,00 92 

- koszenie boiska sportowego + rozsianie 

nawozu 

926-92601 4.000 3.999,78 100 

- wykonanie oświetlenia na boisku sportowym 926-92601 

§ 6050 

5.000 - - 

Razem wydatki         ( zrealizowane przez RS)  119.100 105.507,26 89 

 

 

- dofinansowanie LZS                         ( dotacja) 926-92605 4.000 4.000,00 100 
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- wydatki kulturalne                            ( dotacja) 921-92116 13.000 13.000,00 100 

Razem  wydatki   (zrealizowane przez budżet)  17.000 17.000,00 100 

OGÓŁEM WYDATKI   2019r.  136.100 122.507,26 90 

 

 

LIPKI 

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ LIPKI W 2019 ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e 

         

Dział/Rozdz  Plan Wykonanie  % 

wykon. 

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnej 

(zarurowanie rowu) 

010-01008 5.000 5.000,00 100 

- remont dróg wewnętrznych-polnych 

(plantowanie,równanie dróg kamieniem) 

600-60017 16.000 9.840,00 62 

-odśnieżanie dróg wewnętrznych 600-60017 3.000 900,00 30 

- zakup i montaż luster na drogach  

   wewnętrznych 

600-60017 

 

4.000 1.863,45 47 

- działalność samorządowa sołtysa i RS  

  ( prenumerata czasopism-„Kurier Rolniczy” ) 

750-75095 

 

200 99,00 50 

- zakup, montaż i konfiguracja instalacji  

   alarmowej w OSP   

754-75412 

§ 6050 

4.000 3.232,44 81 

- utrzymanie czystości w sołectwie ( wywóz 

nieczystości stałych ,zakup emulsji, grabi, pędzli, 

ławkowców, ulicówki oraz sprzątanie sołectwa) 

900-90003 

 

13.000 10.493,01 81 

- pielęgnacja terenów zielonych + zakup drzew i 

krzewów ( koszenie terenów zielonych, zakup 

paliwa, części do kosy i kosiarki ciągnikowej, 

środków do oprysku, przycinanie drzew i 

żywopłotów oraz zrębowanie gałęzi ) 

900-90004 

 

22.700 21.024,86 93 

- oświetlenie ulic  900-90015 31.800 30.917,31 97 

 



79 | S t r o n a  
 

- projekt oświetlenia oraz montaż lamp ul.Spokojna i 

Polna 

900-90015 

§ 6050 

20.000 - - 

- pogłębienie i czyszczenie stawu na dz.686 900-90095 

 

15.000 14.000,00 93 

- bieżące utrzymanie placu zabaw( przegląd placu 

zabaw) 

900-90095 1.000 450,00 45 

- budowa ścianki drewnianej na placu biesiadnym  900-90095 6.800 6.800,00 100 

- zakup garaży -blaszaków z przeznaczeniem na 

pomieszczenia gospodarcze 

900-90095 2.600 2.590,00 100 

- bieżące utrzymanie domu ludowego (energia, 

woda, ścieki, gaz, dzierżawa zbiornika na gaz, opłata 

za telefon, zakup węgla, środków czystości, 

zamków,klamek do drzwi,baterii 

zlewozmywakowej, lampek choinkowych, 

sprzątanie domu ludowego, mycie okien i pranie 

firan, przegląd gaśnic, przegląd budowlany- roczny 

oraz usługi kominiarskie) 

921-92109 

 

37.300 36.044,39 97 

- zakup urządzeń do kuchni domu ludowego ( zakup 

szafy chłodniczej) 

921-92109 6.700 6.643,00 99 

- zakup krzeseł i stołów do domu ludowego 921-92109 11.000 10.947,00 100 

- utrzymanie szatni przy boisku sportowym oraz 

utrzymanie i doposażenie namiotowej hali sportowej 

(energia, ścieki,woda, opłata za internet,usługi 

kominiarskie,sprzątanie i utrzymanie czystości w 

szatni, przegląd i konserwacja nagrzewnic oraz 

przegląd budowlany-roczny i 5 letni) 

926-92601 

 

10.300 10.236,97 99 

- renowacja boiska sportowego ( zakup piasku) 926-92601 2.200 2.100,13 95 

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole 

Podstawowej ( wykonanie dokumentacji technicznej 

z wyceną) 

926-92601 

§ 6050 

37.000 1.440,00 4 

Razem wydatki   ( zrealizowane przez RS )  249.600 174.621,56 70 
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- dofinansowanie LZS i siłowni               ( dotacja) 926-92605 20.000 20.000,00 100 

- wydatki kulturalne                                 ( dotacja) 921-92116 25.000 22.855,15 91 

Razem wydatki      ( zrealizowane przez budżet)  45.000 42.855,15 95 

OGÓŁEM  WYDATKI              2019r.  294.600 217.476,71 74 

 

 

ŁUKOWICE BRZESKIE  

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ ŁUKOWICE BRZESKIE W 

2019 ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e 

         

Dział/Rozdz. 

 

 Plan Wykonanie  % 

wykon. 

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnej 

  ( koszenie rowów melioracyjnych) 

010-01008 3.000 1.620,00 54 

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych i  

  chodników 

600-60017 2.000 - - 

- montaż kraty odwadniającej ze studzienką na  

  drodze wewnętrznej 

600-60017 1.900 1.722,00 91 

 

- remont drogi wewnętrznej-polnej( udrożnienie 

przejazdu na drodze polnej) 

600-60017 2.800 2.706,00 97 

- remont drogi wenętrznej 600-60017 

§ 6050 

27.000 27.000,00 100 

- rozbiórka nieruchomości nr 50 przy 

skrzyżowaniu 

700-70005 6.500 6.500,00 100 

- działalność samorządowa sołtysa i RS   750-75095 200 - - 

- Wykonanie monitoringu (dostawa z montażem, 

konfiguracją i uruchomieniem systemu 

monitoringu-przy boisku sportowym, domu 

ludowym, remizie, placu zabaw) 

754-75495 

§ 6050 

23.700 23.700,00 100 
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- utrzymanie czystości w sołectwa (wywóz 

nieczystości stałych) 

900-90003 1.000 615,01 62 

- estetyka sołectwa – zakup koszy zewnętrznych 

śmietnikowych 

900-90003 4.600 4.537,00 99 

- pielęgnacja terenów zielonych ( koszenie terenów 

zielonych + karczowanie i nasadzenie nowych 

roślin)   

900-90004 

 

20.000 18.468,00 92 

- oświetlenie ulic 900-90015 500 461,51 92 

- oświetlenie ulic- nowe punkty świetlne ( 

wykonanie map do celów projektowych) 

900-90015 

§ 6050 

15.600 3.504,00 22 

- bieżące utrzymanie placu zabaw ( przegląd placu 

zabaw  ) 

900-90095 500 450,00 90 

- projekt budowy boiska sportowego „ORLIK” 

  ( dokumentacja + kosztorys budowy boiska) 

926-92601 

§ 6050 

4.200 4.200,00 100 

- projekt budowy szatni przy boisku sportowym 926-92601 

§ 6050 

5.800 - - 

- zakup energii elektrycznej do szatni sportowej 926-92695 1.000 825,98 83 

- remont nawierzchni boiska sportowego 

rekultywacja ( wałowanie, piaskowanie oraz usługi 

związanych ze zwalczaniem kretów) 

926-92695 

 

3.900 3.813,00 98 

Razem wydatki             (zrealizowane pezez RS)  124.200 100.122,50 81 

 

-dofinansowanie LZS                             (dotacja) 926-92605 7.000 7.000,00 100 

- wydatki kulturalne                                 ( dotacja) 921-92116 23.000 23.000,00 100 

- dofinansowanie świetlicy i hali sportowej 

(dotacja) 

921-92116 40.000 40.000,00 100 

- dofinansowanie zabytków                    (dotacja) 921-92120 15.000 - - 

Razem  wydatki      (zrealizowane przez budżet)  85.000 70.000,00 82 

OGÓŁEM WYDATKI   2019r.  209.200 170.122,50 81 
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MAŁUJOWICE  

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ MAŁUJOWICE W 2019 

ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e 

         

Dział/Rozdz. 

 

 Plan Wykonanie  % 

wykon. 

- odśnieżanie dróg gminnych 600-60016 5.700 1.296,00 23 

- projekt chodnika na odcinku drogi gminnej-  

  wieś-PKP 

  ( usługi geodezyjne- opinia wstępna dotycząca  

    budowy chodnika na dz.nr 461/4 przy drodze 

gminn.) 

600-60016 

§ 6050 

10.000 222,63 2 

- remont drogi wewnętrznej 

  ( zakup i transport tłucznia)   

600-60017 2.000 1.974,15 99 

- oznakowanie dróg wewnętrznych 

  ( wykonanie i montaż znaków drogowych) 

600-60017 

 

2.300 2.230,24 97 

- budowa drogi wewnętrznej 600-60017 

§ 6050 

40.000 40.000,00 100 

- remont i obsługa maszyn rolniczych 

   ( zakup części do rozrzutnika obornika ) 

710-71095 

 

2.000 979,31 49 

- działalność samorządowa sołtysa i RS  

   ( prenumerata czasopisma ”Kurier 

Rolniczy”,zakup tuszu i papieru ksero) 

750-75095 

 

1.000 126,00 13 

- utrzymanie czystości w sołectwie (  wywóz  

nieczystości  ) 

900-90003 

 

3.000 1.864,00 62 

- pielęgnacja terenów zielonych  ( koszenie 

terenów zielonych, zakup części i remont traktorka 

kosiarki ) 

900-90004 

 

12.200 12.148,00 100 

- oświetlenie ulic 900-90015 20.400 19.842,40 97 
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- oświetlenie ulic- nowe punkty świetlne 900-90015 

§ 6050 

60.000 34.902,52 58 

- bieżące utrzymanie placu zabaw ( zakup farb do 

malowania elementów drewnianych, zakup piasku 

oraz przegląd roczny placu zabaw) 

900-90095 1.300 715,95 55 

- bieżące utrzymanie domu ludowego ( energia, 

woda, ścieki, gaz, remont instalacji 

wodnej,przegląd budowlany - roczny oraz usługi 

kominiarskie)  

921-92109 

 

5.000 2.871,04 57 

-  budowa hali wielofunkcyjnej- sportowej 926-92601 

§ 6050 

133.300 - 

 

- 

Razem wydatki    ( zrealizowane przez RS)  298.200 119.172,24 40 

 

- wydatki kulturalne                             ( dotacja) 921-92116 25.000 21.720,62 87 

- dofinansowanie biblioteki                  ( dotacja) 921-92116 3.000 3.000,00 100 

Razem  wydatki     (zrealizowane przez budżet)  28.000 24.720,62 88 

OGÓŁEM WYDATKI   2019r.  326.200 143.892,86 44 

 

 

PAWŁÓW  

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ PAWŁÓW W 2019 ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e 

         

Dział/Rozdz. 

 

 Plan Wykonanie  % 

wykon. 

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnej ( 

konserwacja gruntowna oraz czyszcz.rowów 

melior.) 

010-01008 12.000 12.000,00 100 

- odśnieżanie dróg gminnych 600-60016 3.000 1.606,50 54 

- budowa chodnika przy ul.Wesołej 600-60016 

§ 6050 

55.000 - - 
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- utwardzenie dróg polnych ( zakup i transport 

tłucznia) 

600-60017 

 

7.800 4.015,46 51 

- działalność samorządowa sołtysa i RS (prenumer. 

czasopism- „Kurier Rolniczy”,artyk.biur.) 

750-75095 

 

400 189,50 47 

- utrzymanie czystości w sołectwie( sprzątanie 

terenu sołectwa oraz wywóz nieczystości) 

900-90003 

 

8.000 7.490,44 94 

- pielęgnacja terenów zielonych ( koszenie terenów 

zielonych oraz zakup roundupu) 

900-90004 12.200 12.008,28 98 

- oświetlenie ul.Czereśniowej 900-90015 1.900 1.845,80 97 

- wiata na sprzęt rolniczy – energia 900-90095 1.000 587,00 59 

- bieżące utrzymanie placu zabaw 

( przegląd placu zabaw) 

900-90095 600 450,00 75 

- uporządkowanie działki nr 332 – karczowanie i 

równanie terenu 

900-90095 4.800 4.800,00 100  4.800 4.800,00  

- projekt budowy boiska sportowego ‘ORLIK” 926-92601 

§ 6050 

5.000 - - 

- utrzymanie terenu sportowego ( koszenie i prace 

porządkowe) 

926-92695 5.000 2.000,00 40 

- bieżące utrzymanie szatni sportowej ( energia, 

przegląd kominiarski oraz przegląd 5 letni) 

926-92695 1.500 938,94 63 

- zakup i montaż szlabanu na terenie sportowym 926-92695 3.000 1.200,00 40 

Razem wydatki        (zrealizowane przez RS)  121.200 49.131,92 41 

 

 

 

- dofinansowanie LZS                             ( dotacja) 926-92605 8.000 2.000,00 25 

- wydatki kulturalne                                 ( dotacja) 921-92116 25.000 11.731,57 47 

- dofinansowanie świetlicy                       (dotacja)                      921-92116 24.000 24.000,00 100 

- cmentarz  - wykonanie ogrodzenia         (dotacja) 900-90095 26.000 - - 
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Razem  wydatki       (zrealizowane przez budżet)  83.000 37.731,57 45 

OGÓŁEM WYDATKI   2019r.  204.200 86.863,49 43 

 

 

PĘPICE  

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ PĘPICE W 2019 ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział/Rozdz. 

 

 Plan Wykonanie  % 

wykon. 

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnej 

(zarurowanie rowu melioracyjnego) 

010-01008 

 

6.000 6.000,00 100 

- działalność samorządowa sołtysa i RS 

(prenumerata czasopisma„Kurier Rolniczy”) 

750-75095 

 

200 33,00 17 

- dofinansowanie OSP ( zakup ubrań specjalnych) 754-75412 5.000 4.650,00 93 

- utrzymanie czystości w sołectwie  

   ( wywóz nieczystości stałych ) 

900-90003 

 

3.000 2.974,56 99 

- pielęgnacja terenów zielonych 

  ( koszenie terenów zielonych ) 

900-90004 5.000 5.000,00 100 

- oświetlenie ulic 900-90015 14.200 13.843,61 97 

- malowanie przystanku autobusowego 900-90095 500 500,00 100 

- budowa placu zabaw (opracowanie 

dokumentacji- plac zabaw, plac biesiadny, boisko 

wielofunkcyjne) 

900-90095 

§ 6050 

15.000 5.000,00 33 

- budowa placu biesiadnego( wywóz ziemi i gruzu 

z budowy placu, zwiększenie mocy oświetlenia, 

projekt techniczny oświetlenia placu biesiadnego 

oraz uzgodnienia PT) 

900-90095 

§ 6050 

120.000 8.840,42 7 
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- bieżące utrzymanie domu ludowego ( energia, 

woda, ścieki, zakup szyb do gabloty, 

miotły,przegląd budowlany-roczny, przegląd  i 

legalizacja gaśnic, sprzątanie domu ludowego, 

czyszczenie i naprawa rynien,oraz usługi 

kominiarskie ) 

921-92109 

 

14.300 9.858,14 69 

- utrzymanie boiska sportowego( koszenie boiska 

sportowego) 

926-92695 

  

1.600 1.600,00 100 

Razem wydatki       ( zrealizowane przez RS )  184.800 58.299,73 32 

 

-  wydatki kulturalne                               ( dotacja) 921-92116 16.000 16.000,00 100 

Razem  wydatki      (zrealizowane przez budżet)  16.000 16.000,00 100 

OGÓŁEM WYDATKI   2019r.  200.800 74.299,73 37 

 

 

PRĘDOCIN  

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ PRĘDOCIN W 2019 ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e 

         

Dział/Rozdz. 

 

 Plan Wykonanie  % 

wykon. 

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnej 

  ( koszenie i karczowanie skarp rowów 

melioracyjn.) 

010-01008 3.500 3.500,00 100 

- budowa chodnika przy drodze powiatowej 600-60014 

§ 6050 

13.000 - 

 

- 

- odśnieżanie dróg wewnętrznych  600-60017 800 - - 

- remont drogi wewnętrznej-zakup kamienia 600-60017 8.000 - - 

- remont sprzętu rolniczego ( części do maszyn 

rolniczych) 

700-71095 1.600 1.595,60 100 
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- działalność samorządowa sołtysa i RS ( 

prenumerata czasopism ”Kurier Rolniczy”, 

artykuły spożywcze na zebranie wiejskie,  artykuły 

biurowe ) 

750-75095 600 334,69 56 

- dofinansowanie OSP Zwanowice (zakup części 

do wymiany elementów układu hamulcowego) 

754-75412 500 500,00 100 

- utrzymanie czystości w sołectwie  

  (  wywóz nieczystości ) 

900-90003 3.000 1.890,07 63 

- pielęgnacja terenów zielonych 

  ( koszenie terenów zielonych) 

900-90004 3.000 3.000,00 100 

- zakup i nasadzenia krzewów przy domu ludowym 900-90004 600 498,58 83 

- oświetlenie ulic 900-90015 13.300 12.920,60 97 

- dostawienie nowych punktów świetlnych na 

istniejących słupach 

900-90015 3.300 - - 

- bieżące utrzymanie placu zabaw (przegląd placu 

zabaw) 

900-90095 600 450,00 75 

- bieżące utrzymanie domu ludowego (energia, 

woda, środki czystości, wykonanie i montaż rolet, 

zakup uchwytów, rury na poręcze, szyldu, garnka 

gastronomicznego, przegląd roczny-budowlany 

oraz przegląd kominiarski) 

921-92109 17.900 13.367,12 75 

- wykonanie tynków mozaikowych oraz montaż 

nawiewników 

921-92109 6.400 6.313,80 99 

- doposażenie domu ludowego(zakup zastawy 

stołowej, talerzy ,dzbanków, półmisków, filiżanek, 

patery, cukiernic, sztućców, obrusów, kuchenki 

mikrofalowej, witryny chłodniczej, wentylatora) 

921-92109 5.700 5.662,25 99 

- dofinansowanie hali sportowej w Kruszynie ( 

zakup gazu) 

926-92601 1.000 1.000,00 100 

Razem wydatki  ( zrealizowane przez RS)   82.800 51.032,71 62 

 

- dofinansowanie LZS                ( dotacja) 926-92605 2.000 2.000,00 100 
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- wydatki kulturalne                    ( dotacja) 921-92116 17.000 17.000,00 100 

Razem  wydatki     (zrealizowane przez budżet)  19.000 19.000,00 100 

OGÓŁEM WYDATKI   2019r.  101.800 70.032,71 69 

 

 

SKARBIMIERZ-OSIEDLE 

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ SKARBIMIERZ-OSIEDLE W 

2019 ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e 

         

Dział/Rozdz. 

 

 Plan Wykonanie  % 

wyk. 

- melioracje wodne -odwodnienie ul. Brzeskiej  010-01008 5.000 2.000,00 40 

- zabezpieczenie ul. Brzeskiej- progi zwalniające, 

przejścia dla pieszych 

600-60016 70.000 - - 

- remont drogi ul. Akacjowa/Dębowa (kościół) 600-60016 15.000 5.366,61 36 

- odśnieżanie dróg gminnych 600-60016 1.800 1.701,00 95 

- odśnieżanie dróg wewnętrznych i chodników 600-60017 8.200 1.134,00 14 

- remont drogi- ulicy Polnej i ul. Maków 600-60017 10.000 10.000,00 100 

- budowa parkingu przy ul Brzozowej 600-60017 

§ 6050 

50.000 - - 

- działalność samorząd. przewodn. i zarządu os. 

(naprawa ilumin. świątecznych, zakup art. biurowych 

art. spożywczych na zebranie, druków, bukietu 

okolicznościowego oraz czapek mikołajkowych ) 

750-75095 1.500 953,73 64 

- bieżąca konserwacja oraz zakup części do naprawy 

monitoringu( serwis monitoringu)  

754-75495 20.000 4.400,00 22 

- rozbudowa monitoringu  754-75495 

§ 6050 

50.000 30.483,10 

 

61 
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- utrzymanie czystości na osiedlu (sprzątanie terenu 

osiedla, boksów, wywóz śmieci - odpadów i 

gabarytów, wywóz nieczystości, zakup tablicy 

informacyjnej „Gabaryty”oraz dorabianie kluczy do 

boksów śmietnikowych ) 

900-90003 

 

120.000 105.142,43 88 

- zakup i montaż pojemników na psie odchody 900-90003 15.000 10.719,70 71 

- pielęgnacja terenów zielonych ( koszenie i 

utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, części, 

naprawa kosiarki- Kubota, zakup palików do 

podtrzymywania drzewek. 

900-90004 45.700 45.603,56 100 

- przycinka i sadzenie nowych drzew (wycinka drzew) 900-90004 44.300 32.311,52 73 

- projekt oświetlenia  ul. Parkowej od UG do ul.  

  Smaków 

900-90015 

§ 6050 

4.900 - - 

- zakup i montaż latarni solarnej -ul. Maków 

 

900-90015 

§ 6050 

11.000 - - 

- bieżące utrzymanie przystanków autobusowych 900-90095 6.000 - - 

- bieżące utrzymanie placu zabaw (zakup piasku, 

odnowienie przęsła ogrodzenia oraz przegląd placu 

zabaw ) 

    900-90095       10.000 3.161,25 32 

- konserwacja oraz zakup wyposażenia do 

pomieszczenia gospodarczego ( usługi elektryczne, 

zakup gaśnicy na owady) 

900-90095 1.000 781,40 78 

- przebudowa zbiornika wodnego- basenu( ekspertyza 

techniczna likwidacji zbiornika wodnego) 

900-90095 

§ 6050 

64.600 36.900,00 57 

- budowa Skweru „Krętych Ścieżek” 900-90095 

§ 6050 

134.000 134.000,00 

 

100 

- dzierżawa pomieszczenia  Klubu Seniora 

 + zakup środków czystości i czajnika 

921-92109 6.000 4.869,40 81 

-budowa Domu Kultury 921-92109 

§ 6050 

320.800 - 

 

- 
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- bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do obiektu 

sportowego „ORLIK” ( koszenie, utrzymanie i 

konserwacja obiektu sportowego- umowy zlecenia, , 

zakup środków czystości, paliwa, elementów do 

zraszaczy, karabińczyków, zacisków, skrzynki na 

listy, piłek, rakietek, lotek, herbicydów do oprysku, 

nawozów, energii, wody, ścieków, wywóz 

nieczystości, wałowanie boiska, remont silnika -

nawadnianie boiska, naprawa systemu 

nawadniającego ,konserwacja systemu 

nawadniającego, usunięcie awarii przepompowni, 

przegląd obiektu-roczny, przegląd kominiarski) 

926-92601 90.000 84.429,65 94 

- projekt i budowa szatni przy obiekcie sportowym 926-92601 

§ 6050 

79.000 - 

 

- 

- projekt i budowa Skateparku 926-92695 

§ 6050 

60.000 - 

 

- 

Razem wydatki ( zrealizowane przez RO )  1.243.800 513.957,35 41 

 

 

- dofinansowanie LZS                              ( dotacja) 926-92605 50.000 50.000,00 100 

- wydatki kulturalne                                  ( dotacja) 921-92116 90.000 90.000,00 100 

- dofinansowanie Fundacji Centrum Aktywnego  

  Wsparcia                                                  ( dotacja) 

851-85153 10.000 10.000,00 100 

- dofinansowanie przedszkola (założenie klimatyzacji 

KASAI) 

801-80104 4.400 4.400,00 100 

Razem  wydatki       (zrealizowane przez budżet)  154.400 154.400,00 100 

OGÓŁEM WYDATKI   2019r.  1.398.20 668.357,35 48 
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SKARBIMIERZ 

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ SKARBIMIERZ W 2019 

ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e 

         

Dział/Rozdz. 

 

 Plan Wykonanie  % 

wykon. 

- konserwacja rowów melioracyjnych 

   ( czyszczenie przepustu na rowie melioracyjnym ) 

010-01008 5.000 800,00 

 

16 

- zakup i montaż lustra drogowego przy drodze  

   wewnętrznej 

600-60017 1.000 547,35 55 

- odśnieżanie dróg wewnętrznych 600-60017 1.000 - - 

- działalność samorządowa sołtysa i RS 

   ( zakup  tonera i papieru ksero) 

750-75095 800 113,00 14 

- dofinansowanie OSP Skarbimierz (zakup regału 

technicznego do samochodu OSP oraz klatki dla 

psów) 

754-75412 3.000 3.000,00 100 

- remont i wymiana ogrodzenia zbiornika p.poż. 754-75495 13.700 13.499,00 99 

- utrzymanie czystości w sołectwie (sprzątanie 

terenu sołectwa i wywóz nieczystości) 

900-90003 4.900 2.946,00 60 

- zakup koszy na śmieci 900-90003 1.500 - - 

- pielęgnacja terenów zielonych (zakup trawy, 

koszenie terenów zielonych, przycinka drzew, zakup 

farby do znakowania drzew do  wycinki, zakup i 

nasadzenia nowych drzwi ) 

900-90004 25.000 24.916,91 100 

- oświetlenie ulic  900-90015 8.100 7.844,70 97 

- projekt i wykonanie oświetlenia ( wykonanie 

projektu budowlano-wykonawcz.) 

900-90015 

§ 6050 

5.000 4.093,44 82 

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

(wykonanie robót budowlanych + porządkowanie, 

równanie oraz wywóz ziemi) 

900-90095 6.000 5.338,20 89 
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- wykonanie placu zabaw 

   

900-90095 

§ 6050 

75.800 - 

 

- 

- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej ( 

energia,woda, ścieki, zakup wtyczek, przedłużacza, 

przewodów,złączek,przegląd kominiarski oraz 

przegląd budowlany-roczny) 

921-92109 7.500 3.158,39 42 

Razem wydatki  ( zrealizowane przez RS  158.300 66.256,99 42 

 

- wydatki kulturalne                               ( dotacja) 921-92116 9.800 9.800,00 100 

Razem  wydatki      (zrealizowane przez budżet)  9.800 9.800,00 100 

OGÓŁEM WYDATKI   2019r.  168.100 76.056,99 45 

 

 

ZIELĘCICE  

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ ZIELĘCICE W 2019 ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e 

         

Dział/Rozdz. 

 

 Plan Wykonanie  % 

wykon. 

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnej 010-01008 3.500 - - 

- zarurowanie rowu przy ul.Klonowej 010-01008 10.000 10.000,00 100 

- utrzymanie dróg gminnych- odśnieżanie 600-60016 2.000 1.984,50 99 

- utrzymanie dróg wewnętrznych – odśnieżanie 600-60017 2.000 - - 

- działalność samorządowa sołtysa i RS 

(prenumerata czasopisma „Kurier Rolniczy”, oraz  

artykuły spożywcze na zebranie  wiejskie) 

750-75095 1.000 87,70 9 

- estetyka sołectwa - wywóz nieczystości  900-90003  500 112,69 23 

- pielęgnacja terenów zielonych (zakup środków 

chwastobójczych, koszenie terenów zielonych, 

wycinka drzew) 

900-90004 17.000 16.672,08 98 

- oświetlenie ulic 900-90015 31.800 30.917,31 97 
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- zamontowanie punktu świetlnego na istniejącym 

słupie 

900-90015 1.800 - - 

- wykonanie projektu oświetlenia- ul. Długa 900-90015 

§ 6050 

7.000 - - 

- bieżące utrzymanie placu zabaw( przegląd placu 

zabaw) 

900-90095 4.000 450,00 11 

- wymiana szyby na przystanku 900-90095 1.500 640,01 43 

- bieżące utrzymanie domu ludowego ( opłata za 

energię, wodę, ścieki, zakup środków czystości, 

kolców p.ptakom, kwiatów do gazonów i podłoża, 

sprzątanie, mycie okien i pranie zasłon, 

konserwacja i regeneracja gaśnic, przegląd 

budowlany -roczny oraz usługi kominiarskie) 

921-92109 19.000 18.021,25 95 

- wykonanie dokumentacji i budowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą 

(dokumentacja techniczno-budowlana + 

zwiększenie mocy przyłączeniowej) 

926-92601 

§ 6050 

90.000 4.331,44 5 

 Razem wydatki   ( zrealizowane przez RS )  191.100 83.216,98 44 

 

- wydatki kulturalne                               ( dotacja) 921-92116 15.000 14.457,68 96 

Razem  wydatki      (zrealizowane przez budżet)  15.000 14.457,68 96 

OGÓŁEM WYDATKI   2019r.  206.100 97.674,66 47 
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ZWANOWICE 

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ ZWANOWICE W 2019 ROKU 

 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e 

         

Dział/Rozdz. 

 

 Plan Wykonanie  % 

wykon. 

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 

  ( konserwacja gruntowna i koszenie rowów) 

010-01008 10.000 7.818,53 78 

- remont drogi gminnej  

  ( aktualizacja projektu +remont drogi) 

600-60016 

§6050 

26.200 26.200,00 

  

100 

- utwardzenie dróg wewnętrznych, wyrównane i 

zakup kamienia 

600-60017 2.000 2.000,00 100 

- odśnieżanie dróg wewnętrznych i chodników 600-60017 4.000 1.800,00 45 

- remont drogi polnej  rekultywacja drogi) 600-60017 5.700 5.664,52 99 

- działalność samorządowa sołtysa i 

RS(prenumerata czasop. -„ Kurier Rolniczy” + 

druki ) 

750-75095 500 211,67 42 

- dofinansowanie OSP (zakup butów, ubrań 

koszarowych, narzędzi ratowniczych ,rękawic 

strażackich oraz części do wymiany elementów 

układu hamulcowego ) 

754-75412 7.000 7.000,00 100 

- remont zbiornika wodnego p.poż. 754-75495 10.000 - - 

- utrzymanie w czystości sołectwa (wywóz 

nieczystości stałych, sprzątanie terenu sołectwa 

oraz zakup koszy betonowych) 

900-90003 15.000 13.485,12 90 

- pielęgnacja terenów zielonych(koszenie terenów 

zielonych, zakup thui oraz środków 

chwastobójczych) 

    900-90004 

            

12.000 11.901,08 99 

- oświetlenie ulic 900-90015 19.500 18.919,51 97 

- oświetlenie ulic- nowe punkty świetlne 

   ( zakup i montaż lampy solarnej) 

900-90015 

§ 6050 

30.000 10.393,50 35 
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- przegląd placu zabaw (zakup i wymiana piasku) 900-90095 

 

700 381,30 54 

- bieżące utrzymanie domu ludowego( energia, 

woda, ścieki, gaz do ogrzania domu ludowego, 

opłata za zbiornik, zakup środków czystości, 

legalizacja i regeneracja gaśnic zakup materiałów 

do naprawy WC,zakup baterii do zlewozmywaka, 

przegląd roczny instalacji gazowej, przegląd 

budowlany-roczny domu ludowego oraz  usługi 

kominiarskie) 

921-92109 

 

15.000 10.751,11 72 

- dofinansowanie hali sportowej w Kruszynie 

(zakup gazu) 

926-92601 2.500 2.500,00 100 

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego + 

doposażenie (energia, opieka nad boiskiem 

sportowym oraz zakup materiałów do malowania 

wiaty sport. lakierobejcy, wkrętów ) 

926-92601 10.000 9.074,87 91 

Razem  wydatki   ( zrealizowane przez RS )  170.100 128.101,21 75 

 

 

- dofinansowanie LZS                            (dotacja) 926-92605 3.500 3.500,00 100 

- wydatki kulturalne                                 ( dotacja) 921-92116 25.000 21.751,01 87 

- dofinansowanie biblioteki                   ( dotacja) 921-92116 1.000 1.000,00 100 

Razem  wydatki      (zrealizowane przez budżet)  29.500 26.251,01 89 

OGÓŁEM WYDATKI   2019r.  199.600 154.352,22 77 
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ŻŁOBIZNA  

TABELA: REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ ŻŁOBIZNA W 2019 ROKU 

        W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział/Rozdz.  Plan Wykonanie  % 

wykon. 

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnej 

(zarurowanie oraz koszenie rowów 

melioracyjnych) 

010-01008 40.000 36.421,20 91 

- projekt budowy chodnika  600-60013 

§ 6050 

10.000 - 

 

- 

- odśnieżanie dróg gminnych 600-60016 1.900 1.836,00 97 

- utrzymanie dróg wewnętrznych (odśnieżanie 

dróg) 

600-60017 1.000 891,00 89 

- zakup i montaż znaków przy drogach 

wewnętrznych 

600-60017 900 851,65 95 

- wykonanie progów zwalniających na drodze 

wewnętrznej 

600-60017 3.200 3.200,00 100 

- wykonanie projektu i remont wieży ( prace 

związane z uporządkowaniem terenu, wyrównanie 

nawierzchni, wysypywanie kruszywa, niwelacja 

terenu) 

700-70095 30.000 3.672,00 12 

 

- wykonanie tabliczek z nr posesji 700-70095 1.000 533,82 53 

- działalność samorządowa sołtysa i RS ( „Kurier 

Rolniczy” artykuły spożywcze na zebranie 

wiejskie, materiały biurowe, flagi ) 

750-75095 500 479,26 96 

- projekt i wykonanie monitoringu 754-75495 

§ 6050 

35.000 - 

 

- 

- pielęgnacja terenów zielonych( zakup paliwa, 

części oraz remont kosy, zakup kwiatów na 

klomby i skwery, prace pielęgnacyjne drzew, 

przycinka żywopłotów, usunięcie żywopłotów 

900-90004 9.500 9.255,49 97 

- koszenie akwenu wodnego –„Wilijki” 900-90004 3.000 3.000,00 100 
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- oświetlenie ulic  900-90015 41.500 41.069,21 99 

- wykonanie oświetlenia ulic- nowe punkty 

świetlne 

900-90015 

§ 6050 

56.100 - - 

- bieżące utrzymanie placu zabaw ( uzupełnienie i 

rozplantowanie piasku, malowanie konstrukcji 

drewnianych, przegląd budowlany-roczny placu 

zabaw oraz zakup taśmy zabezpieczającej.) 

900-90095 2.200 2.186,10 99 

- wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw 

   

900-90095 

§ 6050 

23.000 22.980,00 100 

- utrzymanie obiektu sportowego (energia, gaz, 

woda, wywóz nieczystości, wysiew nawozu oraz 

wałowanie, utrzymanie, konserwacja i koszenie 

boiska sportowego, prowadzenie zajęć tenisa 

stołowego, opieka nad dziećmi znajdującymi się na 

obiekcie sportowym,  paliwa, części do kosiarki, 

przegląd i konserwacja kotła ,zakup środków 

czystości ,uzupełnienie apteczki, przegląd 

budowlany -roczny oraz usługi kominiarskie)  

926-92601 25.000 23.800,90 95 

Razem wydatki            ( zrealizowane przez RS )  283.800 150.176,63 53 

 

- wydatki kulturalne                               ( dotacja) 921-92116 23.000 23.000,00 100 

- wydatki kulturalne - „Wilijki”            ( dotacja) 921-92116 2.000 2.000,00 100 

- wydatki kulturalne - „Orlik”               ( dotacja)   921-92116 4.000 - - 

- dofinansowanie hali widowiskowo-sportowe 

(dotacja) 

921-92116 15.000 15.000,00 100 

Razem  wydatki      (zrealizowane przez budżet)  44.000 40.000,00 91 

OGÓŁEM WYDATKI   2019r.  327.800 190.176,63 58 
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XIII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI 
 

Gmina Skarbimierz aktywnie uczestniczy w inicjatywach społecznych, 

ukierunkowanych na rozwój regionu oraz aktywizowania lokalnych mieszkańców terenów 

wiejskich. Jednym z przejawów tej aktywności jest uczestnictwo w Lokalnej Grupie 

Działania „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”. Celem tej organizacji są działania 

wpływające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału 

rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i 

prowadzenia działalności ekonomicznej przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych 

przedsiębiorców, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.  

Gmina Skarbimierz przystąpiła do Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”, 

działającego jako Lokalna Grupa Działania na obszarze Gmin: Olszanka, Lewin Brzeski, 

Skarbimierz na mocy uchwały Nr XVII/140/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 maja 

2008 r. W dniu 30 września 2014 r. do przystąpiła do Stowarzyszenia oraz wyraziła wolę 

współpracy z Gminą Lewin Brzeski, Skarbimierz oraz Olszanka. W 2015 roku, po 

przystąpieniu do Stowarzyszenia Gminy Oława zmianie uległa również nazwa, która  

aktualnie brzmi Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”. 

Dzięki współpracy z LGD miejscowości z terenu naszej gminy uzyskały możliwość  

doposażenia swoich świetlic czy domów ludowych, a także zakupu elementów małej 

architektury takich jak zielone siłownie oraz place zabaw, co znacząco wpłynęło na poprawę 

kultury fizycznej jak i zdrowotności lokalnych społeczności. Podjęcie takich inicjatyw 

istotnie zwiększyło poziom życia mieszkańców, którzy uzyskali dostęp do nowoczesnych 

urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Dobór urządzeń został tak zaplanowany, że osoba w 

każdym przedziale wiekowym, a także o różnym stopniu aktywności fizycznej, będzie w 

stanie spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. 

Gmina Skarbimierz jest także członkiem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 

Polskiej, Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz Subregionu Brzeskiego. Podstawowym 

celem uczestnictwa w tych organizacja jest integracja samorządów i rozwiązywanie typowych 

problemów tego środowiska. Wspólne działania stowarzyszonych samorządowych 

organizacji pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy ich członków. Współpraca 

prowadzona jest na wielu płaszczyznach. Dotyczy zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji 



99 | S t r o n a  
 

w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu 

gospodarczego i kulturalnego rozwoju członków. 

Gmina uczestniczy w też w związku celowym EKO-GOK, który zajmował się 

zadaniami związanymi z gospodarką odpadami. Zadania zapisane w statucie związku zostały 

zrealizowane, a związek obecnie jedynie uczestniczy jako organ właścicielski w spółce ZGO 

GAĆ. 

Gmina Skarbimierz w 2019 roku zawarła następujące porozumienia: 

1. Porozumienie międzygminne Nr BSSIZ/P/2/2019 z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie 

powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego w zakresie prowadzenia 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych przewlekle psychicznie 

chorych oraz osób upośledzonych umysłowo zamieszkałych na terenie Gminy 

Skarbimierz. 

 

2. Porozumienie zawarte w dniu 4 kwietnia 2019r. pomiędzy Wójtem Gminy 

Skarbimierz, a Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu w sprawie 

zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu dodatkowych służb 

prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Gminy 

Skarbimierz w 2019 roku w wysokości 15.000,00zł. 

 

3. Porozumienie ramowe o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Limanowa a 

Gminą Skarbimierz z dnia 13 kwietnia 2019r. Porozumienie ma na celu umocnienie 

historycznych związków łączących społeczności obu gmin. 

 

4. Porozumienie zawarte w dniu 25 czerwca 2019r. pomiędzy Gminą Skarbimierz a 

Komendą Powiatową Policji w Brzegu w sprawie przekazania środków finansowych 

w wysokości 56.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla 

Komendy Powiatowej Policji w Brzegu- dla zadań realizowanych na rzecz Gminy 

Skarbimierz. 

 

5. Umowa dzierżawy zawarta w dniu 8 lipca 2019r. pomiędzy „EKO – Skarbimierz sp. z 

o.o.” a Gminą Skarbimierz , przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość w 
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Skarbimierzu – Osiedle w której prowadzona będzie działalność statutowa Posterunku 

Policji 

 

6. Umowa użyczenia zawarta w dniu 11 września 2019r. pomiędzy Gminą Skarbimierz, 

a Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji w Opolu, dotyczy użyczenia 

nieruchomości w Skarbimierzu - Osiedle na Posterunek Policji. 

PODSUMOWANIE 
 

Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa publicznego działają na 

zasadach określonych w aktach prawnych. Fundamentalne prawa umożliwiające ich działanie 

w polu gospodarki komunalnej są zawarte w Konstytucji oraz w ustawach. Konstytucja 

wskazała ogólne normy według których funkcjonuje całość administracji publicznej 

w państwie. Przyznanie samorządom osobowości prawnej oraz nadanie im kompetencji 

w sprawach niezastrzeżonych przepisami dla innych organów sprawiło, iż możliwe jest ich 

funkcjonowanie zarówno w obrocie prawnym jak i gospodarczym.  

Przedstawiony raport o stanie gminy za rok 2019 i wcześniejszy okres daje obraz 

możliwości rozwojowych gminy. Gmina Skarbimierz jest wyjątkowa w skali kraju pod 

względem stosowania demokracji bezpośredniej, a jednostki pomocnicze wyposażone w 

odpowiednie środki funkcjonują jak gminy związkowe. Gmina w województwie opolskim 

jest liderem inwestycji, co wynika wprost z raportu. Wójt gminy wraz z pracownikami urzędu 

gminy oraz radnymi i sołtysami z dumą przedstawiają osiągnięcia naszej gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


