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I. WSTĘP  

 

  

 

Szanowni Państwo 

         Niniejszy raport o stanie gminy Kamiennik stanowi podsumowanie działalności wójta 

gminy za rok 2021. Przedmiotowe kwestie dotyczące zasad i  sporządzenia raportu o stanie gminy 

zostały uregulowane w art. 28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2022 poz. 559). Raport obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i 

strategii oraz uchwał rady gminy Kamiennik. Dane w nim zawarte mają  charakter 

sprawozdawczo - podsumowujący. Ponadto w raporcie zostały ujęte również informacje 

dotyczące najważniejszych zadań zrealizowanych w 2021 roku, które to składają się na 

działalność organu wykonawczego. 

Organ wykonawczy realizuje przypisane mu przez ustawodawcę zadania publiczne również za 

pomocą jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych urzędu, stąd zadania przez nie 

realizowane są pośrednio działalnością organu wykonawczego i zostały ujęte  w niniejszym 

raporcie. 

        Wyrażam nadzieję, że niniejsze opracowanie stanowi dobrą podstawę do oceny rezultatów 

działań, a także do weryfikacji planów i określania nowych wyzwań, szczególnie w tym trudnym 

okresie epidemii COVID-19, która narzuciła nam wszystkim zupełnie nowe, nieznane dotychczas 

okoliczności i konieczność elastycznego dostosowania się do nowej rzeczywistości. Raport o 

Stanie Gminy Kamiennik za 2021 rok pokazuje rezultaty naszej wspólnej samorządowej pracy. 

         

                                                                                    Wójt Gminy Kamiennik 

                                                                                     /-/ Kazimierz Cebrat 
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II. INFORMACJE OGÓLNE  

 

  

1. Demografia  

Wykaz ludności   

Nazwa miejscowości/ liczba mieszkańców                             

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.)  

GMINA KAMIENNIK 3324  

SOŁECTWA  pobyt stały pobyt czasowy 

BIAŁOWIEŻA   21 2 

BIAŁOWIEŻA - SULISZÓW 20 - 

BIAŁOWIEŻA - SIODŁARY 42 - 

CHOCIEBÓRZ 104 - 

CIESZANOWICE  136 - 

GOWOROWICE   257 - 

GOWOROWICE - TARNÓW 35 - 

KAMIENNIK 562 7 

KARŁOWICE MAŁE 94 2 

KARŁOWICE WIELKIE 496 21 

KŁODOBOK 290 1 

LIPNIKI 481 3 

OGONÓW 57 3 

SZKLARY 501 6 

WILEMOWICE 114 1 

ZURZYCE 68 - 

razem 3278 46 
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Stan ludności na dzień 31 grudnia 2011 r. – 3700  (po spisie ludności w 2010 r) 

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2017 r. – 3523 ( -177) 

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2018 r. – 3486 ( -37) 

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2019 r. – 3441 ( -45) 

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2020 r. – 3394 ( -47) 

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2021 r. – 3324 ( -70) 

 

Przyrost naturalny   

 

 

   2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 

Urodzenia  29 28 36 32 25 28 26 

Zgony  38 35 49 45 37 48 55 
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Seniorzy 60+  

 

 

 kobiety  mężczyźni  

stan na 31 grudnia 2018  484 221 

stan na 31 grudnia 2019 482 353 

stan na 31 grudnia 2020 522 385 

Stan na 31 grudnia 2021 491 357 
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Struktura wiekowa 

 

 

  

Przedział wiekowy  

  

  

Liczba osób  

0-4 lat  140 

5-14 lat  303 

15-19 lat 157 

20-24 lat  184 

25-49 lat 1239 

50-59 lat 453 

60-69 lat  436 

70-79 lat 260 

80+ 152 
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III. INFORMACJE FINANSOWE  

 

  

  

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 29,71 %  

  

Wykonanie dochodów ogółem  21 107 839,55  

Wykonanie dochodów własnych  6 270 240,64  

  

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 11,62 % 

  

Wykonanie - wydatki ogółem  20 257 334,08  

Wykonanie - wydatki majątkowe  2 353 039,71  

 

 

  

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) 

  

Plan dochodów  20 270 398,29  

Wykonanie ogółem,  w tym:                           21 107 839,55  

  

PIT  1 714 753,00 

CIT  9 478,72 

  

  

Wykonanie wydatków 

  

Plan  22 608 327,29 

Wykonanie  20 257 334,08 

   

Wynik budżetu 

  

Planowany wynik 

DEFICYT  

- 2 337 929,00 

Wykonanie  

WOLNE ŚRODKI  

850 505,47 
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Dotacje  pozyskane spoza budżetu Gminy  

  

Plan  7 315 351,08 

Wykonanie  7 369 682,74 

  

 

Dochody z majątku – 138,83 %  

  

Plan  131 000,00 

Wykonanie  181 865,00 

  

 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 59,22%  

  

Plan   3 973 313,00 

Wykonanie  2 353 039,71 

  

  

 Wysokość wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu 59,22%  

  

Plan   3 973 313,00 

Wykonanie  2 353 039,71 

 

 

 

 

1. Środki pozabudżetowe w 2021 roku  
 

  

Tytuł projektu/  

Źródło finansowania  

Dane z umowy dofinansowania  

  

Z ostatecznego rozliczenia  Wartość 

środków, 

która 

wpłynęła                  

w 2021 roku 

Wartość 

projektu w 

złotych  

Wartość 

dofinanso-    

wania                     

w złotych  

Wkład 

własny                  

w 

złotych  

Wartość 

projektu                    

w złotych  

Wartość 

dofinanso

- wania   w 

złotych  

Wkład  

własny                    

w 

złotych  

 

Program „Laboratoria 

przyszłości” 

Fundusz przeciwdziałania 

COVID-19 – budżet 

państwa 

90 000,00 90 000,00 0 66 000,00 66 000,00 0 90 000,00 

Poznaj Polskę 

Budżet państwa dotacja  

18 750,00 15 000,00 3750,00 18750,00 15 000,00 3750,00 15 000,00 

Podniesienie jakości 

kształcenia w szkołach 

podstawowych Gminy 

Kamiennik  

 

193 638,85 

 

193 638,85 

 

0 

 

145 327,81 

 

145 327,81 

 

0 

 

120 248,96 
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(środki unijne z RPO Woj. 

Opolskiego)  

Program „Asystent rodziny i 

koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej” (budżet 

państwa) 

 

68 470,00 

 

2 000,00 

 

66 470,00 

 

65 862,22 

 

2 000,00 

 

63 862,22 

 

2 000,00 

Program „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” 

(budżet państwa) 

209 000,00 179 000,00 30 000,00 194 767,20 179 000,00 15 767,20 179 000,00 

Dofinansowanie świadczeń 

pomocy materialnej dla 

uczniów (stypendia – budżet 

państwa) 

 

 

40 657,92 

 

 

28 657,92 

 

 

12 000,00 

 

 

26 536,00 

 

 

28 657,92 

 

 

2 121,92 

 

 

28 657,92 

Program „Odnowa wsi” 

wyróżnienie najlepsze 

przedsięwzięcie odnowy wsi 

w powiecie nyskim- Sołectwo 

Karłowice Wielkie (budżet 

Powiatu)- nagroda 

          1 000,00          1 000,00 0 1 000,00 1 000,00 0 1 000,00 

Program „Odnowa wsi” 

Budowa wiaty wraz z 

wyposażeniem na p Karłowice 

Wielkie placu spotkań we wsi  

(budżet Powiatu) 

 

 

35 880,00 

 

 

5 000,00 

 

 

30 880,00 

 

 

33 000,00 

 

 

5 000,00 

 

 

28 000,00 

 

 

5 000,00 

Program „Odnowa wsi” 

Zakup i montaż ławek 

odpoczynkowych we wsi  

Goworowice (budżet Powiatu) 

 

 

3 000,00 

 

 

1 000,00 

 

 

2 000,00 

 

 

2 000,00 

 

 

1 000,00 

 

 

2 000,00 

 

 

1 000,00 

Program Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka 

Budowa wiaty przystankowej 

wraz z utwardzeniem placu w 

Białowieży 

(budżet Województwa 

opolskiego) 

 

 

 

 

 

10 000,00 

 

 

 

 

 

5 000,00 

 

 

 

 

 

5 000,00 

 

 

 

 

 

10 000,00 

 

 

 

 

 

5 000,00 

 

 

 

 

 

5 000,00 

 

 

 

 

 

5 000,00 

Program Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka 

Ogrodzenie terenu przy 

świetlicy wiejskiej - sołectwo 

Chociebórz 

(budżet Województwa 

opolskiego 

 

 

 

 

 

7 000,00 

 

 

 

 

 

5 000,00 

 

 

 

 

 

2 000,00 

 

 

 

 

 

7 000,00 

 

 

 

 

 

5 000,00 

 

 

 

 

 

2 000,00 

 

 

 

 

 

5 000,00 

Program Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka  

Zakup wiaty na plac 

rekreacyjny w 

Cieszanowicach 

(budżet Województwa 

opolskiego 

 

 

 

 

 

7 000,00 

 

 

 

 

 

5 000,00 

 

 

 

 

 

2 000,00 

 

 

 

 

 

7 000,00 

 

 

 

 

 

5 000,00 

 

 

 

 

 

2 000,00 

 

 

 

 

 

5 000,00 

Program Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka 

Rozbudowa strefy 

rekreacyjnej dla dzieci i 

dorosłych na placu spotkań w 

Ogonowie 

17 000,00 5 000,00 12 000,00 16 908,00 5 000,00 11 908,00 5 000,00 
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(budżet Województwa 

opolskiego 

Dofinansowanie z budżetu  

województwa opolskiego 

Budowa dróg dojazdowych                   

do gruntów rolnych                

we wsi Kamiennik 

 

650 000,00 

 

162 500,00 

 

487 500,00 

 

648 273,26 

 

162 500,00 

 

485 773,00 

 

162 500,00 

      

Razem:  

      624 406,88 

 

 

 

 

2. Budżet Gminy 

W  2021 roku podjęto  8 uchwał Rady Gminy i 11 zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany 

budżetu gminy.  Plan początkowy został zmieniony, a  konsekwencją wprowadzonych zmian 

jest:  

1)   zwiększenie  planu dochodów o kwotę       1 382 991,29 zł 

2)   zwiększenie planu przychodów o kwotę        239 489,00 zł 

3)   zwiększenie planu wydatków o kwotę       1 622 480,29 zł  

4 uchwałami dokonywano zmian przedsięwzięć realizowanych ze środków wyodrębnionych w 

ramach funduszu soleckiego – Białowieża, Cieszanowice, Goworowice, Kłodobok, Karłowice 

Małe, Karłowice Wielkie, Ogonów, Wilemowice. 

Zwiększenia budżetu  

Dokonywano w związku z wprowadzeniem: 

1)  środków na  dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym na organizację robot 

publicznych, 

2)  części oświatowej subwencji, 

3)  dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych i własnych  oraz majątkowych  

4) dotacji celowych z budżetu  powiatu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

na zadania realizowane na podstawie umów, 

5) korekty dochodów własnych bieżących i majątkowych oraz wydatków. 

Zmniejszenia budżetu  

Następowały w związku z decyzjami o mniejszych wpływach: 

1)  dotacji celowych na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i 

własnych, 

2)  dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych. 

Ponadto dokonywano zmniejszenia w planie zadań inwestycyjnych oraz korygowano dochody 

w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania. 
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Zwiększenie przychodów  

Nastąpiło z uwagi na wprowadzenie wolnych środków oraz zmniejszenie kwoty kredytu. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa 

W 2021 roku Rada Gminy podjęła 5 uchwał zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej, a wójt gminy 1 zarządzenie w sprawie zmiany WPF.  Zmiany 

polegały na zmianie wartości, terminów realizacji bądź usunięciu lub wprowadzeniu nowych 

przedsięwzięć oraz na  zmianie poszczególnych kategorii dochodów, wydatków, przychodów, 

wyniku budżetu w związku ze zmianami budżetu na 2021 r. 

 

Pozostałe Uchwały  

1)  Nr XXII/175/21 z dnia 09.03.2021 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty 

do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy. 

2)  Nr XXIII/841/21 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorski lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 

3)  Nr XXIV/197/21 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont 

chodnika (przy drodze powiatowej w miejscowości Goworowice)  

4) Nr XXVII/215/21 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie  

 

3. Podatki 

 

Na 2021 rok Rada Gminy Kamiennik podjęła w dniu 1 grudnia 2020 r. następujące uchwały: 

1) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok 

2) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

2021 r. 

 

Podatek rolny naliczony jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

z dnia 19 października 2020 r. 

Podatek leśny naliczony jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia 20 października 2020 r. 
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1. Podatek od środków transportowych: 

Osoby prawne: 

• 1 karta podatkowa – dochód – 30 031,00 zł. 

 

Osoby fizyczne: 

• 9 kart podatkowych – dochód – 47 122,00 zł. 

2. Opłata targowa: 

• Zwolnienie z poboru opłaty targowej 

3. Osoby prawne: 

• Podatek od nieruchomości:   36 kart podatkowych – dochód – 2 095 942,00 zł.   

 

• Podatek leśny:   13 kart podatkowych – dochód – 48 694,00 zł. 

 

• Podatek rolny:   19 kart podatkowych – dochód – 308 842,00 zł. 

 

4. Osoby fizyczne:  

• Liczba kart podatkowych – 1302  

 

• Podatek od nieruchomości – dochód – 594 043,00 zł 

 

• Podatek leśny – dochód – 5 458,00 zł. 

 

• Podatek rolny – dochód – 906 303,00 zł. 

 

5. Ulga z tytułu nabycia gruntów: na podstawie art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15.11.1984 

r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333)  

Osoby prawne: 

• brak udzielenia ulgi 

 

Osoby fizyczne: 

• z tytułu kontynuacji złożonych wniosków w latach poprzednich oraz złożonych wniosków 

w 2021 r.( 13 podań o przyznanie ulgi na kwotę 5 625,11 zł.) łączna kwota ulgi – 39 790,00 

zł. 

6. Odroczenie terminu płatności podatku: na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)  

Osoby prawne: 

• w 2021 roku nie złożono podań 

 

Osoby fizyczne: 

      Złożono 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku z tego: 
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• Postępowanie zakończone wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności raty 

podatku. 

7. Ulga inwestycyjna: na podstawie art. 13 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 333)  

Osoby fizyczne: 

•  zostały złożone 5 podań o przyznanie ulgi na kwotę 51 524,00 zł. 

 

8. Rozłożenie zapłaty podatku na raty: na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) 

 

Osoby prawne: 

• w 2021 roku nie złożono podań 

 

Osoby fizyczne: 

 

●   Złożono 1 podanie  

W tym przypadku pozostawiono podanie bez rozpatrzenia ze względu na brak dostarczenia 

wymaganych dokumentów w sprawie.  

 

9. Umorzenia  

 

• Osoby fizyczne:  wydano 12 decyzji na kwotę 8 031,00  zł 

w  tym : 

podatek rolny                        - 1 429,00  zł 

podatek od nieruchomości   – 6 602,40 zł 

10. Działania windykacyjne 

Wysłano 396 upomnień na kwotę 255 339,35 zł,   

Wystawiono 177 tytułów  wykonawczych na kwotę 208 599,40 zł 

 Urząd Skarbowy ściągnął na należności bieżące na kwotę 19 576,08 zł.  

       za lata ubiegłe na kwotę 28 199,74 zł.  

11. Zaległości podatkowe ogółem : 

• podatek  rolny                                        -   109 221,28 zł     330 osób 

• podatek od nieruchomości                     -   202 716,80 zł     315 osób 

• podatek leśny                                          -      2 041,67 zł       50 osób 

• podatek od środków transportowych-    -     52 913,18 zł         6 osób 
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Osoby prawne 

Umorzenia  - wydano 2 decyzje na podatek od nieruchomości na kwotę 22 510,00 zł 

Działania windykacyjne: 

       Wysłano 2 upomnienia na kwotę 11 036,00 zł. 

       1 tytuł wykonawczy na kwotę 12 718,40 zł 

Zaległości podatkowe ogółem 26 351,60  zł 

w tym : 

• podatek rolny                        -          168,00 zł   3 jednostki 

• podatek od nieruchomości    –    26 183,60 zł   3 jednostki 

Umorzenia powyżej kwoty 500 zł. 

 

Osoby fizyczne: 

    ●    Bizoń Andrzej 

    ●    Rydell Elisabeth 

    ●    Żmuda Irena 

    ●    Ryszka Andrzej 

 

Osoby prawne: 

    ●    Rydtrans Sp. z o.o. 

 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

 

  

Wartość mienia komunalnego  na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowi kwotę 39 186 198,63 zł,  W 

skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych.   

 

Wielkość mienia oraz jego struktura w układzie przedmiotowym  

Lp. Opis majątku trwałego wg KRST Stan na 31.12.2021 r. 

1 2 3 

    1. Grunty 7 278872,62 

    2. Budynki i lokale 10 487 432,53 

    3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18 393 030,32 

    4. Kotły, maszyny, urządzenia  1 348 413,45 

    5. Środki transportu 496 404,60 

    6. Wyposażenie  230 890,50 

    7. Inwestycje rozpoczęte 951 154,61 

     Ogółem: 39 186 198,63 
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V. INFORMACJA  O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, 

STRATEGII   
  

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kamiennik i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, w 

tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik, które zostało przyjęte przez  Radę Gminy 

Kamiennik w dniu  13.12.2006 r. – uchwała nr III/10/06.    

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie. Gmina Kamiennik zajmuje powierzchnię około 89,8 km2, z czego 

około 16,2 km2 objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (18 % 

powierzchni).   

W 2021 r. Gmina Kamiennik opracowała miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla nieruchomości położonych w miejscowościach: Karłowice Wielkie, 

Chociebórz i Szklary. Ponadto trwają prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Kamiennik, Goworowice, Wilemowice i 

Szklary.  Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

określona w przepisach prawa średnio trwa do 2 lat.  

Wójt w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dokonał analizy 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenił postępy w opracowywaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając ilość wydanych decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydanych decyzji o warunkach 

zabudowy, dokonał analizy wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów lub zmian 

miejscowych planów.    

Rada Gminy Kamiennik podjęła uchwałę nr XXXIV/182/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie 

oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kamiennik oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

terenie gminy Kamiennik  

 W 2021 r. wydano 5 decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia zasad zagospodarowania i 

zabudowy.   

Na wnioski zainteresowanych wydano 18 wypisów i wyrysów z obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 111 zaświadczeń o przeznaczeniu 
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nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które przez 

wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach, w biurach geodezyjnych.  

  

2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamiennik  

Mieszkaniowy zasób Gminy Kamiennik, według stanu na stan 31.12.2021 - posiadamy 14 

lokali komunalnych oraz 7 lokali socjalnych.    

Na liście osób oczekujących na lokal socjalny wg stanu na 31.12.2021 r. znajdują się 4 

gospodarstwa domowe.  

Zasady przydziału lokalu gminnego reguluje Uchwała nr XLIV/233/06 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 16 lutego 2006 r. 

 

3. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych  

  

          Zgodnie z Planem wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik na lata 2021- 

2023 wyróżniamy następujące jego rodzaje:  

1) Powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Kamiennik - 264,754501 ha. 

2) Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Kamiennik - 6 574 672,62 zł.  

3) Powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym Gminy Kamiennik - 1,98540 ha. 

4) Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym Gminy Kamiennik – 415 278,00 zł. 

5) Powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd - 7,6536 ha. 

6) Powierzchnia sprzedanych gruntów będących własnością Gminy Kamiennik w 2021 r. 

wynosiła – 1,943075 ha. 

7) Powierzchnia nieodpłatnie nabytych gruntów na dzień 31.12.2021 r. wynosiła – 2,1305 

ha.  

8) Grunty oddane na dzień 31.12.2021 r. w dzierżawę – 48,462716 ha. 

 

Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2021 r.:  

1) nieruchomości gruntowe sprzedane: 

a) 1/8 działki o nr ewid. 210/16 w Kamienniku o pow. 0,006625 ha, 

b) działka o nr ewid. 210/15 w Kamienniku o pow. 0,1 ha, 

c) działka o nr ewid. nr 210/19  w Kamienniku o pow. 0,0796 ha, 

d) 1/8 działki o nr ewid. 210/16 w Kamienniku o pow. 0,006625 ha,  

e) działka o nr ewid. 550/4 w Lipnikach o pow. 0,26 ha, 

f) działka o nr ewid. 556/2 w Lipnikach o pow. 0,15 ha, 

g) działka o nr ewid. 210/14 w Kamienniku o pow. 0,0836 ha, 
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h) 1/8 działki o nr ewid. 210/16 w Kamienniku o pow. 0,006625 ha, 

i) działka o nr ewid. 48/3 w Karłowicach Małych o pow. 0,3 ha, 

j) działka o nr ewid. 48/2 w Karłowicach Małych o pow. 0,5 ha 

2) nieruchomości gruntowe nabyte nieodpłatnie: 

a) działka o nr ewid. 396 w Lipnikach o pow. 0,57 ha, 

b) działka o nr ewid. 294/7  w Kamienniku o pow. 0,04 ha, 

c) działka o nr ewid. 492 w Szklarach o pow. 0,21 ha, 

d) działka o nr ewid. 357 w Szklarach o pow. 0,44 ha. 

3) Nieruchomości gruntowe, które Gmina przekazała nieodpłatnie na podstawie wyroku 

sądu: 

a) Działka o nr ewid. 149 w Goworowicach o pow. 0,03 ha 

 

 

4. Zabytki i ochrona konserwatorska  

  

Na terenie Gminy Kamiennik zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze 

ochrony zabytków prowadzonym przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Opolu. Natomiast Gmina Kamiennik przystąpiła do sporządzenia gminnej ewidencji 

zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami, który został przesłany do zaopiniowania przez 

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. 

 

Według danych Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na terenie Gminy 

Kamiennik znajduje się 19 zabytków nieruchomych wpisanych do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków, 215 zabytków nieruchomych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, 14 zabytków 

ruchomych wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków i 145 stanowisk archeologicznych 

wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego.  

 

5. Infrastruktura drogowa  

  

Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Kamiennik:  

  

1. drogi krajowe      0 km  

2. drogi wojewódzkie            0 km  

3. drogi powiatowe               66 km  

4. drogi gminne     18 km  

5. drogi wewnętrzne           180 km  
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Razem: 18 km dróg publicznych oraz 180 km dróg wewnętrznych będących 

własnością Gminy Kamiennik.  

W 2021 na zadania związane z drogami gminnymi i wewnętrznymi 

wykorzystano środki w łącznej wysokości 1 198 222,48 zł brutto .  

 

6. Program ochrony środowiska  

    
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik    

 

Rada Gminy Kamiennik uchwałą Nr IX/71/19 z dnia 22 października 2019r. przyjęła 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”.  

Zgodnie z harmonogramem zadań własnych służących poprawie stanu poszczególnych 

komponentów środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Kamiennik w 2021r. zrealizowano 

następujące zadania: 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza: 

1) Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku polegająca 

na dociepleniu elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie pieca oraz 

instalacji c.o., wymianie oświetlenia; 

2) Przebudowa, modernizacja i bieżące utrzymanie dróg; 

2. Zagrożenie hałasem: 

1) Uwzględnianie w MPZP zapisów dotyczących ochrony akustycznej terenów; 

3. Pola elektro- magnetyczne: 

1) Uwzględnianie w MPZP zapisów dot. ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym; 

4. Gospodarowanie wodami: 

1) bieżące utrzymanie urządzeń (rowów) melioracyjnych (będących własnością gminy) 

polegające na ich wykaszaniu; 

2) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej zgodnie z obszarem 

interwencji „gospodarka wodno-ściekowa”; 

5. Gospodarka wodno-ściekowa: 

1) Modernizacja, rozbudowa i remonty infrastruktury kanalizacyjnej (sieci, przepompowni, 

oczyszczalni) – w tym m.in. modernizacja oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich; 

2) Modernizacja, rozbudowa i remonty infrastruktury wodociągowej (sieci, ujęć, SUW)  

– w tym m.in. Budowa sieci wodociągowej w Zurzycach; Budowa sieci wodociągowej  

w Kłodoboku;  

6. Gleby: 

1) Uwzględnianie w MPZP zapisów dotyczących ochrony gleb; 
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2) Utrzymanie czystości na terenach publicznych. 

7. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: 

1) Organizacja odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru gminy  

w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i ograniczenia 

składowania bioodpadów; 

2) Dostosowywanie funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi do zmieniających się warunków ekonomicznych i prawnych poprzez 

podejmowanie aktów prawa miejscowego; 

3) Prowadzenie kontroli nad gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

(m.in. podmiotu odbierającego odpady, obowiązku selektywnego zbierania odpadów); 

4) Prowadzenie akcji edukacyjnych z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

8. Zasoby przyrodnicze: 

1) Utrzymanie zieleni – m.in. utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni, nasadzenia 

roślin rabatowych; 

2) Uwzględnianie w MPZP zapisów uwzględniających odpowiedni udział terenów zieleni 

w przestrzeni publicznej; 

3) Wnikliwe prowadzenie postępowań dotyczących wycinki drzew; 

9. Zagrożenia poważnymi awariami: 

1) Bieżące utrzymanie i dofinansowanie funkcjonowania (zakupu wyposażenia) OSP; 

2) Organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu postępowania w przypadku wystąpienia 

poważnej awarii i zarządzania kryzysowego. 

Z powodu wprowadzenia na obszarze kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 nie realizowano w 2021r. akcji edukacyjno- informacyjnych z zakresu 

oszczędzania wody oraz prawidłowego postępowania ze ściekami. 

 

7. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych.  

  

Gminny program profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałania 

narkomani w 2021 roku.   

 

W dniu 15 grudnia 2020r. Rada Gminy Kamiennik podjęła uchwałę Nr XX/156/20  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2021. 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Gminie Kamiennik w 2021 roku realizowane były następujące działania: 
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1. Jednorazowe prelekcje, pogadanki, spektakle- 6 001,91 zł; 

2. Festyny i inne imprezy plenerowe- 7 354,64 

3. Pozalekcyjne zajęcia taneczne dla dzieci- 1 800,00 zł; 

4. Imprezy sportowe- 1 230,00; 

5. Modernizacja miejsc, w których odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe- 10 744,67 zł; 

6. Opłaty związane z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu-  

4 139,67 zł; 

7. Szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych- 1 157,00 zł; 

8. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych- 13 206,29 zł; 

 

W ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w 2021r. : 

1. GKRPA w Kamienniku odbyła 8 posiedzeń. 

2. Liczba osób, w stosunku do których wpłynęły do GKRPA wnioski o skierowanie na leczenie 

odwykowe: 11 

3. Liczba zaproszeń na posiedzenie GKRPA : 38 

4. Liczba osób, z którymi GKRPA przeprowadziła w 2021 roku rozmowy interwencyjno 

– motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu: 22 

5. Liczba osób, wobec których GKRPA wystąpiła w 2021 roku do sądu z wnioskiem  

o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego: 8 

6. Liczba opinii GKRPA w sprawie cofnięcia i wydania zezwolenia na sprzedaż napojów  

alkoholowych : 12 

 

8. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 

Rada Gminy Kamiennik uchwałą Nr XVIII/146/20 z dnia 4 listopada 2020 r. przyjęła 

„Roczny Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2021 rok”. 

Program uchwalony został zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Głównym celem Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego  

i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym poprzez budowanie 

partnerstwa między Samorządem Gminy Kamiennik i organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Do realizacji celu głównego określone zostały następujące cele szczegółowe: 
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1) wspieranie rozwoju aktywności w społeczności gminy i jej zaangażowania w proces 

definiowania i rozwiązywania problemów lokalnych, 

2) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców, 

3) wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, służące ich rozwojowi  

i lepszemu przygotowaniu do współpracy z gminą w zakresie realizacji zadań publicznych dla 

osiągnięcia ważnych celów społecznych, które w 2021 r. wdrażane były na płaszczyźnie 

finansowej i pozafinansowej, w obszarze sfery pożytku publicznego jaką jest pomoc społeczna. 

Współpraca finansowa Samorządu Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zleceniu realizacji 

zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji. 

Zlecenie realizacji zadań publicznych odbywało się po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert, zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Realizując cele programu, Wójt Gminy Kamiennik ogłosił 23 lutego 2021 roku otwarty 

konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kamiennik w 2021 roku: „Pielęgnacja w 

środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych 

usług opiekuńczych w tym rehabilitacji”. Nabór trwał do 16 marca 2021 roku. W wymaganym 

terminie wpłynęła jedna oferta od jednego podmiotu. Komisja Konkursowa w dniu 22 marca 2021 

roku rozpatrzyła pod względem formalnym i merytorycznym złożoną ofertę Caritas Diecezji 

Opolskiej i po dokonaniu oceny zaproponowała udzielenie dotacji w wysokości 60.000,00 zł co 

zatwierdził Wójt Gminy Kamiennik Pan Kazimierz Cebrat. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 

8 kwietnia 2021 roku.  

 

Obszar sfery 

pożytku 

publicznego 

Data 

ogłoszenia 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Wysokość 

środków 

przeznaczonych 

na realizację 

zadania (zł) 

Liczba 

umów 

Środki 

przekazane 

na realizację 

umowy(zł) 

Wykorzystanie 

dotacji 

(zł) 

 

Pomoc 

społeczna  

 

23.02.2021 r. 1 60.000,00 1 60.000,00 60.000,00 

 

      Program przyczynił się do skutecznej realizacji zadań własnych Samorządu Gminy 

Kamiennik, wynikających z delegacji zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego. 

 

W ramach współpracy pozafinansowej Gmina prowadziła następujące działania: 
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1. Urząd Gminy na stronie internetowej www.bip.kamiennik.pl zamieszcza informacje 

przeznaczone dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego. Odnaleźć na niej można między innymi aktualne i archiwalne programy współpracy, 

ogłoszenia otwartych konkursów ofert, informacje o postępowaniu konkursowym i 

rozstrzygnięcia konkursów. 

2. Pomoc merytoryczna pracownika urzędu polegająca na udzielaniu porad m.in. w zakresie 

wymogów wynikających z procedury przeprowadzania otwartych konkursów ofert. 

3. Konsultacje aktów prawnych: projektu Programu Współpracy Gminy Kamiennik  

z organizacjami pozarządowymi na kolejne lata. 

 

 
9. Realizacja zadania własnego gminy: tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 

sportu na terenie Gminy Kamiennik 

 
Realizując zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 

sportu, Wójt Gminy Kamiennik zgodnie z uchwałą Nr XI/58/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia  

24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania 

własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

wydał 23 lutego 2021 roku Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021. Nabór trwał do 

16 marca 2021 roku. W wymaganym terminie wpłynął jeden projekt od jednego podmiotu. 

Komisja Konkursowa w dniu 22 marca 2021 roku rozpatrzyła pod względem formalnym  

i merytorycznym złożony przez Gminny Ludowy Klub Sportowy projekt pn. „Wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” i po dokonaniu oceny zaproponowała udzielenie 

dotacji w wysokości 35.000,00 zł co zatwierdził Wójt Gminy Kamiennik Pan Kazimierz Cebrat. 

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 31 marca 2021 roku.  

 

Rodzaj 

zadania 

własnego 

gminy 

Data 

ogłoszenia 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

projektów 

Wysokość 

środków 

przeznaczonych 

na realizację 

zadania (zł) 

Liczba 

umów 

Środki 

przekazane 

na realizację 

projektu(zł) 

Wykorzystanie 

dotacji 

(zł) 

 

wsparcie 

rozwoju 

sportu  

 

23.02.2021 r. 1 35.000,00 1 35.000,00 35.000,00 

 

 

http://www.bip.kamiennik.pl/
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10. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kamiennik  

 

Realizując uchwałę Nr XXII/174/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 9 marca 2021 r.  

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2021 roku, Gmina Kamiennik zleciła 

odławianie bezdomnych zwierząt firmie P.U.P.H.W. „GABI” Gabriela Bartoszek  

ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice, w 2021 roku firma „GABI” wyłapała dwa psy, którym 

opiekę zapewniło Schronisko dla Bezdomnych Psów i Kotów w Miedarach ul. 1 Maja 76,  

42-676 Miedary, Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt powierzono Przychodni Weterynaryjnej Bernardyn Jacek Opara 

ul. Lelewela 2, 48-303 Nysa. Schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom, do czasu 

przekazania ich do schroniska lub zainteresowanym nowym właścicielom udzielało Przytulisko 

dla Zwierząt mieszczące się w Kamienniku przy ul. Kościuszki 20. Na realizację tych zadań w 

budżecie Gminy Kamiennik na 2021 rok zabezpieczono kwotę w wysokości 15.000,00 zł, w tym: 

12.000,00 zł na odławianie, transport, przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt; 3.000,00 

zł na usługi weterynaryjne i zakup pożywienia. Koszt realizacji całego zadania w 2021 r. wyniósł: 

6.426,55 zł, w tym: za wyłapanie bezdomnych zwierząt – 3.594,00 zł; zdarzenia drogowe z 

udziałem zwierząt (leczenie, oddanie zwierząt do utylizacji) – 972,00 zł, ryczałt za gotowość 

świadczenia usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt 1.650,00 zł, zakup karmy 210,55 zł. 

 

 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY  

 

Rada Gminy Kamiennik w 2021 roku podjęła ogółem 61 uchwał, z czego: 

• 23 objęte było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu; 

• 38 objętych były nadzorem Wydziału Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego; 

• 24 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

a) 4 uchwały dotyczyły planów pracy Komisji Rady Gminy, 

b) 3 uchwały dotyczyło spraw związanych z gospodarowaniem mieniem i obrotem 

nieruchomościami gminy, 

 c) 24 uchwały dotyczyły budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej, podatków, opłat, 

dotacji, zaciągnięcia kredytów itp., 
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 d) 6 uchwał dotyczyło planowania przestrzennego, 

 e) 3 uchwały dotyczyły oświaty, 

 f) 9 uchwał dotyczyło programów i regulaminów (bezdomne zwierzęta, przeciwdziałanie 

alkoholizmowi, organizacje pozarządowe, regulamin dostarczania wody, regulamin cmentarza), 

 g) 1 uchwała dotyczyła gospodarki odpadami, 

 h) 6 uchwały dotyczyły rozpatrzenia skarg i petycji, 

i) 5 uchwał dotyczyło działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Wszystkie uchwały powierzone wójtowi zostały zrealizowane (wykaz podjętych uchwał stanowi 

załącznik do raportu). 

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI  
__________________________________________________________________________________ 

  

 W 2021 roku współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z uwagi na 

stan epidemiczny była ograniczona. Zdecydowana większość spotkań odbywała się w formie 

wideokonferencji. W miarę potrzeb  i możliwości wymieniano się doświadczeniem na różnych 

płaszczyznach i szczeblach  działalności samorządowej. Podejmowano wspólne inicjatywy 

dotyczące realizacji zadań m.in. na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy. 

Owocna współpraca była prowadzona m.in. z Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego, oraz sąsiadującymi  gminami. 

Gmina Kamiennik należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:  

1. Związek Gmin Śląska Opolskiego ,  

2. Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór  

3. Stowarzyszenie Subregion Południowy ( od 25.06.2019 r.)  

 

VIII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA ( DZIAŁANIA PROWADZONE W 2021 

ROKU)  
_________________________________________________________________________________ 

  
 Najważniejsze Inwestycje 2021: 

1) Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku – wartość zadania: 

679.590,44 zł. 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował docieplenie budynku ośrodka zdrowia w Kamienniku, 

wymianę pieca centralnego ogrzewania i instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej, roboty 
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malarskie i wykończeniowe wewnątrz obiektu. Zadanie dofinansowane w kwocie 500.000,00 zł 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

2) Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kamienniku – wartość zadania: 

660.573,26 zł. 

Zadanie zrealizowane z udziałem środków budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 

162.500,00 zł.  Wybudowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej o 

łącznej długości 745mb i szerokości jezdni 3m (okolice ul. Ogrodowej i Nowej w m. Kamiennik). 

Ponadto na ulicy Ogrodowej wykonano ciąg pieszo-jezdny i zatoczkę. 

 

3)  Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 

w    Karłowicach Wielkich – wartość zadania: 448.382,43 zł. 

W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową z rur PVC śr. 110mm z miejscowości 

Kłodobok do miejscowości Zurzyce o długości 2,74 km wraz z przyłączami do budynków w 

miejscowości Zurzyce. Dzięki tej inwestycji Gmina Kamiennik posiada wskaźnik 

zwodociągowania na poziomie 100%. Wykonano również modernizację oczyszczalni ścieków w 

Karłowicach Wielkich polegającą na remoncie komory ściekowej, zamontowaniu aeratora 

pływającego oraz zakupiono 2 pompy do ścieków z rozdrabniaczem. Zadanie dofinansowane w 

kwocie 232.665,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

4) Przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku – wartość zadania: 254.529,96 zł. 

Efektem rzeczowym inwestycji jest przebudowana droga gminna publiczna - ulica Słoneczna w 

Kamienniku na długości 189mb. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, miejsca parkingowe 

i chodniki. Zadanie dofinansowane w kwocie 150.805,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

5) Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku – wartość zadania w 2021 r: 175.000,00 zł. 

Zadanie kontynuowane z lat poprzednich realizowane poprzez gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2021 roku wykonano zmianę dokumentacji technicznej oraz 

dwa odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami do połowy miejscowości. 

6) Dobudowa schodów zewnętrznych do budynku GOK w Kamienniku – wartość 

zadania: 74.948,94 zł. 
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Dobudowano zewnętrzne schody techniczne konstrukcji stalowej do budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kamienniku przy elewacji północnej obiektu. 

 

7) Przebudowa drogi gminnej w Wilemowicach – wartość zadania: 70.000,00 zł 

Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 216 z gruntowo-

tłuczniowej na bitumiczną w ilości 722m2. 

 

8) Budowa przystanku autobusowego w Cieszanowicach – wartość zadania: 65.712,40 zł 

Wykonany został przystanek autobusowy na dz. nr ewid. 96/5 w Cieszanowicach. Plac o pow. 

340m2 został utwardzony kostką betonową. Na placu zamontowano wiatę drewnianą.                                   

 

Najważniejsze remonty 2021: 

 

W 2021 r. wykonano wiele remontów cząstkowych: dróg gminnych i wewnętrznych, budynków 

komunalnych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów. 

 

Zadania dofinansowane przez Powiat Nyski w 2021 r. (Odnowa Wsi): 

1) Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na placu spotkań we wsi Karłowice Wielkie 

Zadanie realizowane w ramach powiatowego konkursu „Odnowa wsi” 

Zamontowano dwie wiaty drewniane na placu przy boisku sportowym. Wartość zadania: 

35.880,00 zł. Dofinansowanie z Powiatu Nyskiego w kwocie 5.000,00 zł. 

 

2)   Zakup i montaż ławek odpoczynkowych we wsi Goworowice 

Zadanie realizowane w ramach powiatowego konkursu „Odnowa wsi” 

Zakupiono i zamontowano 4szt. ławek odpoczynkowych we wsi. Wartość zadania: 3.280,00 

zł. Dofinansowanie z Powiatu Nyskiego w kwocie 1.000,00 zł. 

 

Zadania z Funduszu sołeckiego:  

  

W budżecie Gminy Kamiennik na rok 2021 na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 

zaplanowano środki finansowe w wysokości 313 294,47 zł, wykorzystano kwotę 310 600,24 zł, 

tj. 99 % planu rocznego. Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się 

następująco 

 



27  

  

Sołectwo Rodzaj zadania Plan Wykonanie % 

Białowieża 1. Zakup kamienia do utwardzenia 

dróg gminnych i jego 

rozplantowanie. 

3.500,00 3.500,00  100 % 

2. Budowa wiaty przystankowej 

wraz  

z utwardzeniem podłoża. 

5.000,00 5.000,00  100 % 

3. Utrzymanie przestrzeni publicznej  

w sołectwie Białowieża. 

400,00 114,16  29 % 

4. Budowa placu zabaw i siłowni 

plenerowej w sołectwie Białowieża. 

5.181,59 5.000,00 96 % 

5. Renowacja ogrodzenia koło 

krzyża. 

500,00 498,18 100% 

Razem: 14.581,59 14.112,34 97 % 

Chociebórz  1. Zakup kamienia do utwardzenia 

dróg gminnych. 

2.000,00 2.000,00 100 % 

2. Utrzymanie przestrzeni publicznej 

we wsi Chociebórz. 

500,00 366,59 zł 73 % 

3. Ogrodzenie terenu przy świetlicy 

wiejskiej. 

2.000,00 2.000,00 100 % 

4. Doposażenie świetlicy wiejskiej 

oraz zagospodarowanie placu wokół 

świetlicy. 

11.760,05 11.760,05 100% 

Razem: 16.260,05 16.126,64 99 % 

Cieszanowice  1. Budowa przystanku 

autobusowego. 

10.000,00 10.000,00 100 % 

2. Utrzymanie przestrzeni publicznej. 1.358,12 1.352,75 100 % 

3. Zagospodarowanie, modernizacja, 

wyposażenie terenu wokół stawu, 

boiska  

i świetlicy wiejskiej. 

1.500,00 1.498,88 100 % 

4. Zakup wiaty na plac rekreacyjny  

w Cieszanowicach. 

2.000,00 2.000,00 100 % 

5. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.000,00 2.999,23 100 % 

6. Spotkania integracyjne. 500,00 498,53 100% 

Razem: 18.358,12 18.349,39 100 % 

Goworowice  1. Zakup tłucznia na remont dróg 

gruntowych na terenie sołectwa. 

10.000,00 10.000,00 100 % 

2. Dofinansowanie budowy chodnika 

na terenie sołectwa Goworowice. 

14.000,00 14.000,00 100 % 

3. Zakup paliwa i materiałów 

eksploatacyjnych do kosiarek. 

1.120,99 1.096,83 98 % 

4. Zakup ławek. 1.000,00 1.000,00 100 % 

Razem: 26.120,99 26.096,83 100 % 

Kamiennik 1. Zakup sprzętu ratowniczego dla 

OSP. 

15.000,00 15.000,00 100 % 

2. Utrzymanie przestrzeni publicznej. 1.832,00 1.832,00 100 % 

3. Założenie monitoringu na placu 

gminnym przy ul. Kościuszki. 

12.000,00 12.000,00 100 % 
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4. Doposażenie orkiestry dętej w 

Kamienniku. 

3.000,00 3.000,00 100 % 

5. Zakup wyparzarki dla KGW. 5.500,00 5.499,48 100 % 

6. Zakup strojów, dresów dla dzieci 

(GLKS). 

4.000,00 4.000,00 100 % 

Razem: 41.332,00 41.331,48 100 % 

Karłowice 

Małe  

1. Zakup kamienia na drogi 

dojazdowe do pól. 

3.000,00 3.000,00 100 % 

2. Zakup tabliczek informacyjnych  

z numerami domów. 

4.200,00 4.169,97 99 % 

3. Utrzymanie przestrzeni publicznej. 1.373,27 1.368,22 100% 

4. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 400,00 374,00 94 % 

5. Remont świetlicy w Karłowicach 

Małych. 

5.000,00 5.000,00 100 % 

6. Zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy wiejskiej. 

1.500,00 1.497,62 100 % 

Razem: 15.473,27 15.409,81 100 % 

Karłowice 

Wielkie 

1. Zakup paliwa i utrzymanie 

przestrzeni publicznej we wsi i na 

boisku. 

712,83 711,54 100 % 

2. Budowa wiaty wraz z 

wyposażeniem oraz zakup i montaż 

ławek przy drodze prowadzącej na 

cmentarz. 

28.000,00 28.000,00 100 % 

3. Doposażenie placu zabaw 

znajdującego się na boisku przy 

osiedlu. 

7.000,00 7.000,00 100 % 

4. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 2.000,00 1.999,99 100% 

Razem:  37.712,83 37.711,53 100 % 

Kłodobok 1. Remont drogi gminnej. 10.000,00 10.000,00 100 % 

2. Zakup i montaż znaku "droga 

zamknięta" oraz lustra drogowego. 

636,65 636,65 100 % 

3. Zakup paliwa i utrzymanie 

czystości. 

399,28 399,28 100 % 

4. Zakup koszy na śmieci. 1.205,40 1.205,40 100 % 

5. Wyposażenie placu zabaw. 2.394,95 2.394,95 100 % 

6. Zagospodarowanie i modernizacja 

placu zabaw. 

9.289,84 9.206,07 99 % 

7. Remont i doposażenie świetlicy. 1.015,46 1.015,46 100 % 

8. Spotkania integracyjne. 549,98 549,98 100 % 

Razem: 25.491,56 25.407,79 100 % 

Lipniki  1. Zakup wyposażenia OSP Lipniki. 5.000,00 4.891,00 98 % 

2. Utrzymanie przestrzeni publicznej 

we wsi. 

300,00 104,84 35 % 

3. Remont świetlicy wiejskiej. 29.700,00 29.323,79 99 % 
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4. Zakup środków czystości i opału 

do świetlicy wiejskiej. 

1.034,37 1,034,37 100 % 

Razem: 36.034,37 35.354,00 98 % 

Ogonów 1. Utrzymanie przestrzeni publicznej 

we wsi. 

800,00 793,27 99 % 

2. Rozbudowa strefy rekreacyjnej dla 

dzieci i dorosłych na Placu Spotkań  

w Ogonowie. 

12.000,00 11.908,00 99 % 

3. Organizacja imprez 

integracyjnych. 

627,66 625,52 100 % 

Razem: 13.427,66 13.326,79 99 % 

Szklary  1. Naprawa dróg gminnych i 

dojazdowych na terenie sołectwa. 

4.500,00 4.500,00 100 % 

2. Doposażenie OSP. 7.000,00 6.629,74 95 % 

3. Utrzymanie przestrzeni publicznej. 1.265,28 691,70 55 % 

4. Doposażenie świetlicy. 5.000,00 5.000,00 100 % 

5. Remont zabytkowego ołtarza 

bocznego w kościele. 

20.000,00 20.000,00 100 % 

Razem:  37.765,28 36.821,44 98 % 

Wilemowice 

 

 

1. Remont drogi dojazdowej do 

użytków rolnych. 

15.000,00 15.000,00 100 % 

2. Utrzymanie przestrzeni publicznej 320,05 320,05 100 % 

3. Zakup środków czystości do 

świetlicy wiejskiej we wsi 

Wilemowice. 

200,00 199,78 100 % 

4. Doposażenie świetlicy wiejskiej 

wraz z zagospodarowaniem terenu 

wokół świetlicy.  

959,63 950,00 99 % 

5. Organizacja imprez w sołectwie 

Wilemowice. 

199,99 199,99 100 % 

Razem: 16.679,67 16.669,82 100 % 

Zurzyce  1. Udrażnianie rowów na terenie 

sołectwa. 

12.927,00 12.927,00 100 % 

2. Utrzymanie przestrzeni publicznej 

na terenie sołectwa. 

300,08 125,38 42 % 

3. Zakup zamku dmuchanego. 830,00 830,00 100 % 

Razem: 14.057,08 13.882,38 99 % 

Fundusz 

Sołecki 

 

Razem: 

 

313.294,47 

 

310.600,24 

 

99 % 

 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 

W okresie od 20 kwietnia do 31 października 2021 r. Gmina Kamiennik uczestniczyła  

w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022” 

organizowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego.  W ramach tego projektu Gmina 

Kamiennik otrzymała dotację w kwocie 20.000,00 zł na zadania realizowane przez cztery 

sołectwach tj.: 
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1) Sołectwo Białowieża z przysiółkami Suliszów i Siodłary zrealizowało zadanie pn.: „Budowa 

wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża”, 

2) Sołectwo Chociebórz zrealizowało zadanie pn.: „Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej”, 

3) Sołectwo Cieszanowice zrealizowało zadanie pn.: „Zakup wiaty na plac rekreacyjny  

w Cieszanowicach”, 

4) Sołectwo Ogonów zrealizowało zadanie pn. „Rozbudowa strefy rekreacyjnej dla dzieci i 

dorosłych na Placu Spotkań w Ogonowie”. 

 

Działania na rzecz bezrobotnych  

  

      W minionym roku, kontynuowano działania na rzecz zmniejszania poziomu bezrobocia 

występującego na terenie naszej gminy poprzez organizację robót publicznych i staży. W wyniku 

tych działań pozyskano środki, które przeznaczono na zatrudnienie 9 osób pozostających bez 

pracy na okresy od 3 do 6 miesięcy. Gwarancją zatrudnienia objęto 11 osób,  w tym gwarancja 

zatrudnienia po stażu dla 2 osób.  

    Zatrudnienie w ramach robót  publicznych zrealizowano na poziomie 148 220,18  zł jako 

wynagrodzenia i pochodne, w tym 90 793,82 zł to środki pozyskane z Powiatowego Urzędu 

Pracy, natomiast 57 426,36 zł to środki własne.  

    W ramach robót publicznych wykonywane były  głównie prace porządkowe oraz gospodarcze 

tj. koszenie traw na terenach sołectw naszej gminy, zbieranie śmieci, czyszczenie rowów przy 

drogach gminnych, udrożnianie przepustów, czyszczenie chodników na terenie sołectw, 

malowanie  pomieszczeń biurowych w GOPS, prace pomocnicze w ZGKiM  itp. 

     Liczba bezrobotnych na terenie Gminy Kamiennik według zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Nysie na koniec grudnia 2021 roku wyniosła 107 osób. Dla porównania w 

analogicznym okresie tj. koniec grudnia 2020  liczba bezrobotnych była o 21 osób większa i 

wynosiła 128 . 

    

  
IX OŚWIATA I EDUKACJA  

 

 

Dotacja Przedszkolna 2021 r. 

          Na dofinasowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do lat 5 Urząd Gminy otrzymał dotacje celową z budżetu państwa. 

W roku 2021 roczna kwota na 1 wychowanka wynosiła 1 471,00 zł i podlega corocznie 

waloryzacji, prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług. Wysokość 
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otrzymanych środków zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego na dofinansowanie zadań w 

zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Kamiennik w 2021 roku wynosiła następująco: 

- rozdział 80103 – 48 543,00 zł na 33 wychowanków oddziału przedszkolnego 

- rozdział 80104 – 33 833,00 zł na 23 wychowanków przedszkola publicznego  

 

przedszkola 

kwota dotacji z budżetu państwa 

kwota na 1 ucznia 

1 471,00  

kwota dotacji 

na placówki 

      

liczba dzieci (2,5 - 5) - oddz. przedszkolnego 

na 30.09.2020 r. -  (r.80103) 
33 48 543 

Kamiennik 13 19 123 

Szklary 10 14 710 

Lipniki 10 14 710 

     

liczba dzieci (2,5 - 5) – przedszkola 

publicznego na 30.09.2020 r.  - ( r. 80104) 
23 33 833 

Karłowice Wielkie 23 33 833 

     

razem liczba dzieci 56 82 376 

 

        Ogólna kwota dotacji przekazana w 2021 r. na oddział przedszkolny w Lipnikach wyniosła: 

318 459,57 zł, w tym: 294 877,02 zł dotacja, 7 177,35 zł – 1 dziecko z wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, 16 405,20 zł – 1 dziecko słabosłyszące. 

         Liczba wychowanków do wyliczenia dotacji przedszkolnej określana jest na podstawie 

danych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września roku 

poprzedzającego rok bazowy. Łączna kwota przyznanych środków wyniosła 82 376,00 zł, którą 

wykorzystano w całości. 

 

Subwencja oświatowa 2021 

         Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej jaką Gmina Kamiennik otrzymała 

w 2021 roku z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych została ustalona na podstawie 

statystycznej liczbie uczniów wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 

września roku poprzedzającego rok bazowy. W metryczce subwencji ogólnej uwzględniono 

wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 

podstawowych w wieku 6 lat.  
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         Łączna kwota otrzymana w 2021 dla Gminy Kamiennik wynosiła 3 221 285 zł i przyznana 

została na następujące placówki w kwotach: 

- Szkoła Podstawowa w Kamienniku – 1 402 071 zł na 106 uczniów, 

- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Karłowicach Wielkich – 1 189 514 zł na 85 uczniów, 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki – 629 700 zł na 

42 uczniów. 

         Przyznana została również kwota części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży o 

łącznej kwocie 303 496 zł : 

- Szkoła Podstawowa w Kamienniku – 185 242 zł na 7 uczniów 

- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Karłowicach Wielkich – 118 254 zł na 5 uczniów 

        Na podstawie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

w 2021 roku zostały również przydzielone środki z rezerwy części oświatowej na realizację zajęć 

wspomagających na ogólną kwotę 14 000,00 zł.  

 

Stypendia i zasiłki szkolne 2021 

          Na realizację wypłat w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych Urząd Gminy na 

podstawie umowy i aneksu z Wojewodą Opolskim otrzymał dotacje celową na dofinansowanie 

świadczeń o charakterze socjalnym.  

Z uwagi na to, że stypendia szkolne finansowane są w głównej mierze z dotacji celowej 

pochodzącej z budżetu państwa, otrzymywanej przez gminę na okres roku budżetowego, 

stypendia przyznawane na okres styczeń – czerwiec 2021 i bazują na wnioskach złożonych w we 

wrześniu 2020 (wniosek składany jest raz na konkretny rok szkolny, tj. we wrześniu 2020 na rok 

szkolny 2020/2021). W związku z tym  liczba uczniów, którzy wnioskowali o przyznanie 

stypendium szkolnego wynosiła 35. Na ich podstawie wydano 35 decyzji przyznających 

stypendium. Jednak z powodu braku przedłożenia odpowiednich rachunków, na podstawie 

których wypłacane jest stypendium szkolne, wydano 9 decyzji cofających.  

W nowym roku szkolnym 2021/2022 wrzesień – grudzień 2021 liczba uczniów, którzy 

wnioskowali o przyznanie stypendium szkolnego wynosiła 30. Wydano 30 decyzji przyznających 

i 4 decyzje cofające, z powodu braku przedłożenia odpowiednich rachunków, na podstawie 

których wypłacane jest stypendium szkolne. Łączna kwota wykorzystanych środków w 2020 r. 

na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wynosiła 26 536,00 zł, z czego 20 % stanowił wkład 

własny gminy, tj. 5 307,20 zł. 
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Dotacja na podręczniki 2021 

          Na realizację zadań w sprawie udzielania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Urząd Gminy otrzymał środki z budżetu państwa. 

Dostęp do bezpłatnych podręczników zapewniono 3 szkołom, tj. 231 uczniom,  

a wysokość wykorzystanych środków wynosiła 35 415,63 zł. 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2021 

         Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze 

środków Funduszu Pracy. Na podstawie umowy Wojewoda przekazuje środki na wyodrębniony 

rachunek bankowy  gminy. Do Urzędu Gminy w 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek. 

 

Dowozy do szkół 2021 

         Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu 

i opiekę w czasie dowozu do szkół i przedszkoli. Na podstawie umów, które podpisywane są 

przed kolejnym rokiem szkolnym, dzieci dowożone są w miejsca nauki, które we wniosku podają 

rodzice: do Nysy – 5 dzieci i 1 dziecko dowożone jest przez rodziców, za który otrzymuje zwrot  

kosztów dowozu. Łączny koszt dowozów dzieci niepełnosprawnych w 2021 r. wyniósł 42 101,58 

zł. 

          Na terenie gminy dowóz uczniów zapewniany jest przez PKS z którym gmina ma podpisaną 

umowę i korzysta z niego średnio 96 uczniów.  W związku z  COVID - 19 i decyzją rządu o 

odwołaniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach, dowóz  przez PKS Nysa Sp. z o. o.  

nie był realizowany,  Ogólny koszt dowozu przez PKS w 2021 r. wyniósł 50 160,00 zł.  

Ponadto do miejscowości Białowieża-Suliszów, Białowieża Siodłary oraz Ogonów dowóz 

uczniom zapewnia również przez ZGKiM, który również nie był realizowany w miesiącach w 

których ogłoszono pandemie i  zostały odwołane zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w szkołach. 

Łączny koszt wyniósł 26 606,00 zł. 

Całkowity koszt dowozów wyniósł 118 867,58 zł. 

 

        Reasumując w 2021 r wydatki na oświatę wyniosły ogółem 6 390 455,62 zł w tym w 

ramach subwencji i dotacji otrzymaliśmy kwotę 3 650 554,39 zł co stanowi 57,13% oraz 

wydatkowaliśmy środki własne w wysokości 2 739 901,23 zł co stanowi 42,87% wydatków 

ogółem. 
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X GOSPODARKA ODPADAMI  

 

 

1. Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. do 

31.12.2021 r. 

Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 288 ze zmianami) odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi podmiot 

wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Stosownie do przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono podmiot świadczący 

usługi w powyższym zakresie, którym jest z firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

EKOM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa. Umowa została zawarta na okres od 

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

System obejmuje: 

- właścicieli nieruchomości zamieszkałych – na mocy ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, 

- właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – na mocy uchwały Rady Gminy. Uchwała  

Nr XXVI/123/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia  

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 329) 

 

     Od 1 stycznia 2021 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 zł 

miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. W przypadku, gdy 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny to opłata wynosi 56,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego 

nieruchomość. Opłata pobierana jest przez Gminę Kamiennik od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy i obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość. 

Została również podjęta uchwała zwalniająca w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym w wysokości 3,00 zł od osoby. W ramach opłaty uiszczanej przez właścicieli 

odbierane są również odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 

systemie akcyjnym.  
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2. Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów  

komunalnych w 2021 r. 

 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odebranych odpadów 

komunalnych  [Mg] 

20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 456,06 

20 02 03 
Odpady nieulegające 

biodegradacji 
4,12 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
245,19 

15 0 106 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
24,90 

20 01 01 Papier i tektura 25,2 

20 01 02 Szkło 63,43 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 67,82 

16 01 03 Zużyte opony 9,37 

20 01 23* Urządzenia zawierające freon 3,454 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 
3,951 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

3,215 

17 01 02 Gruz ceglany 5,42 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

8,46 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 57,14 

SUMA 977,73 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z 

wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych  
963,85 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych  
13,88 

 

3. Koszty obsługi systemu w zakresie gospodarowania odpadami za okres  

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

 Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Gmina poniosła następujące koszty: 
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Lp. Elementy składowe kosztów Kwota 2021 

1. Odbiór odpadów Firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

EKOM Sp. z o.o. 

 633 764,01 zł 

2. Pozostałe koszty związane z gospodarką odpadami  107 374,52 zł 

 Razem koszty  741 138,62 zł 

 Wpływy do budżetu na 31.12.2021 r.  702 518,30 zł 

 W tym wpłata zaległości z lat ubiegłych    40 932,79 zł 

 Przypis (na podstawie złożonych deklaracji) minus odpis  na 

31.12.2021 r. 

 

  785 634,48 zł 

 

Informacja dodatkowe 

1) Zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. 

– 88 021,63 zł, z tego za 2021 rok 59 132,42 zł oraz 28 889,21 zł za lata poprzednie. 

2) Nadpłata z tyt. opłaty za odpady komunalne wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. 

– 4 905,45 zł.  

Aby wyegzekwować zaległości wysłano 509 upomnień na łączną kwotę 75 675,73 wraz z 

kosztami upomnienia 3 132,00 163 tytuły wykonawcze. Zostały również wystawione 163 tytuły 

wykonawcze.  

W 2021 wysłano 17 wezwań w sprawie złożenia nowych deklaracji oraz zmiany deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany dotyczyły ilości osób 

zamieszkałych pod danym adresem.  

 

4. Liczba mieszkańców Gminy Kamiennik 

Liczba mieszkańców gminy Kamiennik na podstawie danych z ewidencji ludności według stanu 

na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 3 278 mieszkańców ( zameldowanych na stałe). Nowym 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi do końca 2021 r. objętych zostało na 

podstawie złożonych deklaracji 2 452 mieszkańców. Różnica pomiędzy liczbą osób 

zameldowanych a zamieszkałych wynika m.in. ze stałego pobytu mieszkańców za granicą lub w 

innej gminie. 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne złożyło  

58 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa, oraz 892 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 
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XI POMOC SPOŁECZNA  

 

  

Programy  realizowane  przez  Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej: 

 

Realizacja zadań odbywa się w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz: 

 

L.p. Nazwa programu Liczba korzystających 

              2021r 

1 Program Przyznawania i wypłacania dodatków 

mieszkaniowych 

15 rodzin 

2 Program Postępowania w sprawach świadczeń 

rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami; zasiłki 

pielęgnacyjne; świadczenie pielęgnacyjne; specjalny 

zasiłek opiekuńczy, świadczenie   rodzicielskie; 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

„Becik” 

382 osób 

3 Program w sprawach świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

24 rodziny 

4 Program ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów 3 osób 

5 Program Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 305 rodziny 

(499 dzieci) 

6 Program Rządowy „Dobry start - 300+ 0 

7 Program Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

od 2012 r. -  korzystających w 2018r. - 16 rodzin w tym 

85 osób (8 dzieci przebywających w pieczy zastępczej). 

13 rodzin w tym 29 osób 

(15 dzieci w pieczy 

zastępczej) 

8 Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół 

Interdyscyplinarny 

10 rodzin w tym 22 osób 

9 Program pomoc w formie dożywiania uczniów, a w 

szczególności gorącego posiłku 

119 rodzin zasiłki celowe; 

56 osób posiłki w 

szkołach i przedszkolach 

10 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020 – produkty żywnościowe z Banku 

Żywności 

704 

11 Pogram Zryczałtowany Dodatek Energetyczny 14 rodzin 

12 Program Karta Dużej Rodziny 5  rodziny 

17  kart 

13 Program Opolska Karta Rodziny i Seniora 9  rodzin 

29 kart 
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  Rolą Gminy w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej jest  zaspokajanie                        

w środowisku lokalnym indywidualnych  potrzeb wspólnoty mieszkańców. Wspólnota za 

pośrednictwem wyspecjalizowanych służb podejmuje działania zmierzające do niwelowania 

różnic w procesie zaspokajania podstawowych potrzeb wówczas, gdy są one wywołane 

czynnikami niezależnymi od jednostek czy rodziny. 

  Na szczeblu Gminy pomoc społeczna kierowana jest wprost do osób najbardziej 

potrzebujących. Skupia się na doraźnym rozwiązywaniu konkretnych problemów. 

  Ośrodek Pomocy Społecznej realizując ustawę o pomocy społecznej wspiera osoby   w 

wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w 

warunkach odpowiadających godności człowieka realizując wykazane Programy oraz  

podejmując  działanie zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 

integrację ze środowiskiem. 

   Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności 

uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są 

uwzględnione na miarę celów i możliwości Ośrodka. 

 

 

XII KULTURA  

 

  

GOK w Kamienniku w roku 2021 zatrudniał w różnych wymiarach etatów: dyrektora, 

bibliotekarza, księgowego, instruktorów, pracownika gospodarczego oraz  palacza (sezonowo). 

GOK działa dwutorowo, jako biblioteka i dom kultury. Biblioteka gminna mieści się w budynku 

głównym w Kamienniku. Oprócz tego działała jeszcze jedna filia – w  Karłowicach Wielkich. 

Księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany o nowe pozycje, a praca biblioteki jest monitorowana 

przez Bibliotekę Wojewódzką w Opolu. Przy bibliotece działa również Dyskusyjny Klub 

Książki składający się z grupy stałych czytelników.   

Jeśli chodzi o działalność kulturalną to w 2021 roku w GOK-u funkcjonowało kilka 

odrębnych sekcji. Do nich zaliczyć należy orkiestrę dętą, zespół ludowy „Kalina z Kamiennika”, 

młodzieżowy zespół rockowy „Purple Waves” oraz dziecięcą grupę tańca nowoczesnego.  

Orkiestra dęta skupia około trzydzieści osób. Są to głównie ludzie młodzi. Zespół 

wyposażony jest w komplet instrumentów. Orkiestra w 2021 roku wykonała cały szereg 

występów na terenie Powiatu Nyskiego oraz poza nim. Obok orkiestry regularnie próby 

przeprowadza zespół ludowy. Występuje na terenie gminy a także poza nią. Nowym zespołem 

działającym w GOKu jest młodzieżowa grupa „Purple Waves”, która często występuje poza 
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granicami gminy. W GOK działa również sekcja tańca nowoczesnego. Prowadzona jest przez 

zewnętrznego instruktora.   

Na regularną działalność GOK-u składają się również zajęcia indywidualne dla dzieci z 

zakresu nauki gry na instrumentach. GOK podejmuje współpracę z OSP Kamiennik, Kołem 

Gospodyń Wiejskich w Kamienniku, a także ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy. GOK 

na potrzeby mieszkańców prowadzi wynajem Sali na imprezy okolicznościowe. Dzięki 

stopniowemu znoszeniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 w 2021 roku ilość 

wynajmów zaczęła wzrastać. Wyżej opisany stan rzeczy skutkuje tym, że budynek GOKu jest 

wykorzystywany przez większość dni w roku. 

Do większych projektów w 2021 roku należy zaliczyć: dwudniową, plenerową imprezę 

„Rock pod strzechą” oraz „Ludowe granie”, pięciodniową półkolonię dla dzieci zorganizowaną 

we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamienniku oraz Urzędem 

Marszałkowskim Woj. Opolskiego. Inne, mniejsze wydarzenia jak np. koncerty lub wydarzenia 

okolicznościowe (np. 11 listopada) odbywały się na przestrzeni całego roku. Dużym ułatwieniem 

w pracy było stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. 

Do ważniejszych inwestycji w Gminnym Ośrodku Kultury należy zaliczyć montaż 

monitoringu oraz budowę schodów i dodatkowych drzwi do pomieszczenia kuchennego. Dzięki 

dotacji z Państwowej Straży Pożarnej udało się dokupić do orkiestry kilka nowych instrumentów. 

Znacznej poprawie uległo wyposażenie zaplecza kuchennego w niezbędny sprzęt. 

 

XIII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

 

  

Na stanowisku zarzadzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych realizowane są 

zadania ustawowe. 

Wykonane są następujące plany: 

1. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kamiennik 

2. Plan Ewakuacji (Przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego  

Zagrożenia 

3. Plan operacyjny ochrony przed powodzią 

4. Plan obrony cywilnej 

5. Gminny Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla 

Gminy Kamiennik 

6. Plan operacyjny Funkcjonowania Gminy Kamiennik 

7. Plan przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Kamiennik na potrzeby obronne państwa 
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8. Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu 

9. Plan Akcji Kurierskiej 

10. Plany szkolenia obronnego 

11. Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych 

     W roku 2021 na szkolenie obronne została przyznana dotacja w wysokości 1000 zł z czego 

wykorzystano na szkolenie 3 pracowników. 

Pracownicy brali również udział w treningu SUDETY 21. 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Na ochronę przeciwpożarową w 2021 roku zaplanowano 156 563,39 zł z czego wydatki 

majątkowe to 37 488,94 zł 

 Oprócz wydatków bieżących zakupiono i dofinansowano następujący sprzęt: 

1) zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Kamiennik. 

2) ubrania specjalne, rękawice, kominiarki, buty strażackie i hełmy. 

 

W 2021 roku jednostki OSP Kamiennik i Szklary otrzymały dotację z KSRG 

1) OSP Kamiennik – 4 689,00 zł. zakupiono defibrylator, 

2) OSP Szklary – 4 688,00 zł. przeznaczono na zakup ubrań specjalnych. 

 

Jednostka OSP Goworowice  otrzymały dofinansowanie  z MSWiA w wysokości 2 685,00 zł 

Pozyskane środki przeznaczyła je na zakup ubrań specjalnych, 2 kominiarki i 2 szt. węży 

ssawnych. 

W 2021 r. wszystkie jednostki otrzymały dofinansowanie ze środków funduszu przeciwdziałania 

COVID- 19, po 5 000,00 zł z czego zakupiły ubrania specjalne, rękawice, buty strażackie, 

kominiarki i hełmy.  

W 2021 roku jednostki OSP wyjeżdżały do akcji ratowniczych 78 razy tj.: 

1.  OSP Kamiennik 36 razy 

2.  OSP Szklary 24 razy 

3.  OSP Lipniki 10 razy 

4.  OSP Goworowice 8 razy 

 

 


