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WSTĘP 

Szanowni Państwo,  

poniżej przedstawiam raport o stanie Gminy Turawa za rok 2020.  

Zgodnie z art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.  z 2020 

r. poz. 713 z późn. zm.), Wójt  co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje 

podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację programów  

i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu gminy. Raport ten jest źródłem ważnych informacji dla 

wszystkich mieszkańców. 

W raporcie zaprezentowano najważniejsze efekty i rezultaty działań Urzędu Gminy Turawa, 

jednostek organizacyjnych i spółki gminnej.  

Pandemia nie odpuszcza i rok 2020 był trudnym rokiem również dla samorządów. Udało nam 

się jednak zrealizować wiele inwestycji, zarówno tych małych, jak i większych. Zmiany nastąpiły także 

w sposobie zarządzania urzędem i jednostkami nam podległymi, co ma poprawić wizerunek gminy, 

jakość obsługi klientów, dostosować zasoby finansowe, kadrowe i organizacyjne do potrzeb. 

Liczę, że lektura raportu, pozwoli nam na wzmocnienie lokalnego dialogu oraz będzie wstępem 

do dojrzałej debaty i przedstawienia swoich potrzeb oraz dalszych kierunków rozwoju gminy Turawa. 

Z poważaniem, 

Dominik Pikos 

Wójt Gminy Turawa 
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Gmina Turawa zajmuje powierzchnię 171 km2, a siedzibą gminy od 1945 roku jest Turawa. 

Gmina Turawa plasuje się w czołówce gmin powiatu opolskiego pod względem zajmowanej 

powierzchni, natomiast należy do słabiej zaludnionych podobnie jak gminy Popielów i Murów. Jest 

członkiem Stowarzyszenia Kraina Dinozaurów. Od 2012 roku Gmina Turawa jest członkiem 

Aglomeracji Opolskiej. 

Gmina położona jest na wysokości od 155 do 222 m n.p.m. Najwyżej położonymi obszarami 

są okolice Ligoty Turawskiej i Zakrzowa Turawskiego (222 m n.p.m.), natomiast najniżej 

usytuowane są tereny znajdujące się wzdłuż doliny Małej Panwi i przy wsi Zawada (155-160 m 

n.p.m.). Według fizyczno–geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego1
 gmina Turawa 

umiejscowiona jest w następujących jednostkach:  

- megaregion – Europa Środkowa;  

- prowincja – Niż Środkowoeuropejski;  

- podprowincja – Niziny Środkowopolskie;  

- makroregion – Nizina Śląska;  

- mezoregion – Równina Opolska oraz Pradolina Wrocławska.  

Obszar Gminy Turawa należy do dorzecza Odry i odznacza się dobrze rozwiniętą siecią 

wód  powierzchniowych. Głównym ciekiem odwadniającym jest Mała Panew, prawobrzeżny 

dopływ Odry. Południową część  gminy  odwadnia rzeka  Jemielnica (Chrząstawa) – 

lewobrzeżny dopływ I – rzędu Małej Panwi oraz Swornica, a północną część rzeka Brynica  

z jej prawobrzeżnym dopływem Bierdzańską Wodą. Ponadto do Jeziora Turawskiego wpływa 

rzeka Libawa. Teren gminy leży w obrębie dwóch zlewni. Część południowa należy  

do zlewni Małej Panwi, a północna do zlewni Stobrawy. Przez teren gminy przebiega dział 

wodny II rzędu (pomiędzy zlewnią Stobrawy, a Małej Panwi) oraz dwa wododziały III rzędu 

(pomiędzy Brynicą, a Budkowiczanką  oraz między Małą Panwią, a Jemielnicą).  

Sieć hydrograficzną gminy uzupełniają jeszcze liczne, drobne, bezimienne cieki oraz 

niewielkie zbiorniki wodne m.in. w Kotorzu Mały i Turawie oraz stawy, w tym  duży ich 

kompleks w okolicy Marszałek. Na dużej części terenu opracowania, ze względu na wysoki 

poziom wód gruntowych, znajduje się także sieć rowów melioracyjnych.  

Największym walorem gminy jest jej położenie w kompleksie zasobów leśnych   

i zbiorników wodnych. Atrakcją turystyczną jest przede wszystkim Duże Jezioro Turawskie, 

które wybudowano w dolnym biegu rzeki Małej Panwi w latach 1933-1938. Jest to zbiornik 

retencyjny o powierzchni 22 km2 i pojemności ponad 100 mln m3. Do jego budowy  

                                                           
1 J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 2009.   
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i umocnienia brzegów używano miejscowych surowców w skutek czego powstały Jezioro 

Srebrne, Jezioro Średnie i Jezioro Małe.  

Jezioro Turawskie należy do najładniejszych sztucznych zbiorników wodnych w kraju. 

Duża powierzchnia zapewnia doskonałe warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów 

wodnych, osłonięte lasami od wiatru piaszczyste plaże i słoneczne zatoki zapewniają warunki 

przyjemnego wypoczynku i stanowią doskonałe tereny rekreacyjne dla mieszkańców 

Opolszczyzny oraz sąsiednich województw. Jezioro Duże wchodzi również w skład ostoi 

przyrody NATURA 2000. Ze względu na znaczne zróżnicowanie siedlisk, akwen ten obfituje 

w interesujące zbiorowiska roślinne, a także w chronione oraz rzadkie gatunki roślin  

i zwierząt.  

Zbiornik Turawa zlokalizowany jest na rzece Mała Panew pomiędzy miejscowościami 

Kotórz Wielki, Turawa i Rzędów na terenie Gminy Turawa oraz Dylaki,  Antoniów i 

Szczedrzyk na terenie gminy Ozimek w województwie opolskim. Zarówno czasza zbiornika 

Turawa jak i obiekty wchodzące w jego skład oraz jego obrzeża są własnością Skarbu Państwa  

i  pozostają w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny 

Zarząd  Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni w Opolu.   

Do głównych funkcji zbiornika należy retencja wód (w tym ułatwienie żeglugi na Odrze)                          

i ochrona przeciwpowodziowa, a także produkcja energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę 

oraz funkcja rekreacyjna. Nową funkcją zbiornika stała się ochrona przyrody kiedy to  w 2008 

r. zbiornik wraz z częścią przyległej strefy brzegowej został włączony jako Obszar Specjalnej 

Ochrony Ptaków PLB160004 „Jezioro Turawskie”.   

Jej południowo-zachodni kraniec (z Zawadą) leży w dolinie Odry, jednak w swej większej 

części rozciąga się na równinie opolskiej. Przepływa przez nią Mała Panew - prawy dopływ 

Odry - rzeźbiąc dolinę, która nadaje obszarowi dość charakterystyczny układ. Ponad połowę 

powierzchni gminy zajmują lasy należące do kompleksu lasów Stobrawsko-Turawskich. 

Najbardziej jest jednak znana ze znajdujących się na jej terenie zbiorników wodnych tj. jezior: 

Dużego, Średniego, Małego oraz Srebrnego. Aż 12% powierzchni gminy zajmują wody. To 

wszystko sprawia, że od dawna jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku szczególnie dla 

mieszkańców Opolszczyzny.  
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1.1. Jednostki organizacyjne Gminy Turawa 

 Urząd Gminy Turawa 

 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (GZEAS) 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)  

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Turawie 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu (z oddziałem przedszkolnym) 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie  

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej (z oddziałem przedszkolnym  

w Zakrzowie Turawskim)  

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach 

 Publiczne Przedszkole w Turawie 

 Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym 

 Publiczne Przedszkole w Węgrach 

 Publiczne Przedszkole w Bierdzanach 

 Publiczne Przedszkole w Zawadzie 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie 

1.2. Władze lokalne   

 Rada Gminy Turawa liczy 15 radnych.   

Przy Radzie Gminy Turawa działają 4  stałe komisje:   

• Komisja Rewizyjna – 5 radnych   

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in. opiniowanie wykonania budżetu gminy, 

występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, 

kontrola i analiza realizacji zadań finansowanych z budżetu Gminy, monitorowanie 

pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań przyjętych w planie inwestycyjnym 

Gminy, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie  rozpatrywania 

skarg.   

• Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa – 5 radnych   

Zakres działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa obejmuje: edukację szkolno-

przedszkolną; politykę i pomoc społeczną, ochronę dziedzictwa narodowego, sport, rekreację   

i turystykę, partnerstwo międzygminne, profilaktykę i ochronę zdrowia, promocję gminy.   

• Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa  – 5 radnych   
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Zakres działania Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa  obejmuje: bezpieczeństwo publiczne,  

gospodarkę gruntami, łowiectwo i gospodarkę leśną, ochronę środowiska naturalnego, 

kanalizację sanitarną, gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarkę przestrzenną gminy, 

utrzymanie porządku i czystości w sołectwach, ochronę przeciwpożarową, gospodarkę wodną 

i meliorację, utrzymanie dróg gminnych.   

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta i gminnych 

jednostek organizacyjnych a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli. Wraz z 

początkiem kadencji 2018-2023, oprócz wymienionych komisji, powołana została czwarta stała 

komisja tj. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której weszło 3 radnych, będących 

jednocześnie członkami innych stałych komisji.   

 

1.3. Sołectwa Gminy  

  W  skład Gminy Turawa wchodzi jedenaście sołectw:  

Miejscowość Powierzchnia 

 

Bierdzany 1593,93 ha 

Kadłub Turawski 755,76 ha 

Kotórz Mały 1395,76 ha 

Kotórz Wielki 956,05 ha 

Ligota Turawska 2498,40 ha 

Osowiec  

z przysiółkiem 

Trzęsina 

1460,45 ha 

Rzędów 1045,57 ha 

Turawa      

z przysiółkiem 

Marszałki 

4297,82 ha 

Węgry 660,35 ha 

Zakrzów Turawski 1237,97 ha 

Zawada z Osiedlem 

Zawada 
1223,45 ha 
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Powierzchnia sołectw w ujęciu graficznym 

 

1.4. Demografia 

Liczba mieszkańców Gminy Turawa na koniec roku 2020 wynosiła 9837 osoby                   

i w porównaniu do roku 2019 zmniejszyła się o 18 osób.  W ogólnej liczbie mieszkańców 52% 

stanowiły kobiety tj. 5106 mieszkańców, a 48%  mężczyźni tj. 4 731 mieszkańców.  
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a mężczyźni 48% mieszkańców tj. 4731 

Osoby w wieku: 

 przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież do 18 - roku życia) stanowi 19% mieszkańców,  

 produkcyjnym (kobiety w wieku do 60 roku życia i mężczyźni w wieku do 65 roku 

życia) stanowi 68% mieszkańców,  

 poprodukcyjnym (kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia) stanowi 

13% mieszkańców. 

 

Struktura mieszkańców Gminy Turawa na dzień 31 grudnia 2020 r. 
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Tabela obrazująca liczbę urodzeń na terenie gminy 
 

Dziewczynki Chłopcy Razem 

2018 49 37 86 

2019 47 45 92 

2020 50 42 92 

 

 

Liczba urodzeń dziewczynek i chłopców na terenie Gminy Turawa 

 

 

 

Zameldowania na pobyt stały i pobyt czasowy na terenie Gminy Turawa. 
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grudnia 2020 r., na podstawie prowadzonego przez Gminę Turawa rejestru mieszkańców 

kształtowała się następująco: 

 

 

Miejscowość 

Liczba osób 

zameldowanych na 

pobyt stały  

i pobyt czasowy 

 

Pobyt stały 

 

Pobyt czasowy 

Bierdzany 906 883 23 

Kadłub Turawski 531 519 12 

Kotórz Mały 1011 989 22 

Kotórz Wielki 392 382 10 

Ligota Turawska 677 668 9 

Osowiec z przysiółkiem 

Trzęsina 

1344 1306 38 

Rzędów 349 344 5 

Turawa z przysiółkiem 

Marszałki 

1319 1181 138 

Węgry 1026 1008 18 

Zakrzów Turawski 628 615 13 

Zawada 1654 1585 69 

RAZEM 9 837 9 480 357 

Uwaga: Dane nie obejmują przemeldowań na obszarze gminy 

 
Liczba mieszkańców sołectw gminy Turawa w ujęciu graficznym na dzień 31 grudnia 2020 r. 
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Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Turawa na przestrzeni lat 

2018-2020 kształtuje się następująco:  

 

 

Miejscowość 

 

Rok 2018 

 

 

Rok 2019 

 

 

Rok 2020 

Bierdzany 916 913 906 

Kadłub Turawski 545 542 531 

Kotórz Mały 1000 1013 1011 

Kotórz Wielki 384 390 392 

Ligota Turawska 684 678 677 

Osowiec z przysiółkiem Trzęsina 1381 1372 1344 

Rzędów 338 342 349 

Turawa z przysiółkiem Marszałki 1317 1313 1319 

Węgry 1010 1022 1026 

Zakrzów Turawski 627 626 628 

Zawada 1607 1644 1654 

RAZEM 9808 9855 9837 

 
Liczba mieszkańców sołectw gminy Turawa w ujęciu graficznym na przestrzeni lat 2018-2020 
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          Na liczbę ludności w Gminie Turawa wpływa przede wszystkim saldo migracji. Na 

terenie Gminy Turawa osiedlają się osoby z miasta Opola oraz innych okolic, osiedlając się 

tutaj budują domy i zamieszkują wraz z rodzinami. Świadczy to przede wszystkim                            

o atrakcyjności terenu i dobrze rokuje w kwestii dalszego rozwoju. Nadal notuje się przypadki 

powrotu mieszkańców, którzy wcześniej wyemigrowali do Niemiec, Holandii czy Wielkiej 

Brytanii oraz przypadki emigracji mieszkańców do Niemiec, Wielkiej Brytanii. 

 

Liczba urodzeń i zgonów mieszkańców Gminy Turawa w latach 2018-2020 

Inne dane demograficzne 2018  

  

2019   

  

  

2020  

  

Urodzenia  86  92 92  

Zgony mieszkańców  gminy  106 116 131 

Małżeństwa  55 72 47 

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego  16 12 7 

 

 

Inne dane demograficzne w ujęciu graficznym na przestrzeni lat 2018-2020 
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1.5 Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu   

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia 

działalności  w gminie Turawa obejmowała 677 pozycji, z czego status „aktywny” posiadało 

573 podmiotów,  status „zawieszony” posiadały 104 podmioty. Z kolei działalność prowadzoną 

wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych posiadały 28 podmioty. Podmioty gospodarcze 

funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi turystyczne i gastronomiczne 

ogólnobudowlane, transport, handel,  naprawy pojazdów samochodowych. 

Na terenie Gminy Turawa to głównie mężczyźni prowadzą działalność gospodarczą. Jest 

to trend utrzymujący się w całym kraju. 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Na podstawie uchwały nr XXXVII/217/18 Rady Gminy Turawa z dnia 24 sierpnia 2018 

r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 

Turawa, w roku 2020 maksymalna liczba zezwoleń dla napojów alkoholowych o zawartości 

alkoholu do 4,5% oraz piwa wynosiła 95, w tym 50 zezwoleń na sprzedaż do spożycia w 

miejscu sprzedaży i 45 na sprzedaż do spożycia poza miejscem sprzedaży. Dla napojów 

alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) limit wynosi 60 

zezwoleń, w tym 25 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży, a 35 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. Dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu limit 

wznosi 75– 35 na sprzedaż do spożycia w miejscu sprzedaży i 40 na sprzedaż do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. 

W roku 2020 wydano 39 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 11 poza 

miejscem sprzedaży, z czego 4 na napoje z zawartością alkoholu do 4,5% , 4 na napoje z 

zawartością alkoholu od 4,5% do 18%  i 3 na napoje z zawartością alkoholu powyżej 18%. Na 

sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży wydano 17 zezwoleń, w tym 6 na napoje 

z zawartością alkoholu do 4,5%, 5 z zawartością alkoholu od 4,5% do 18% oraz 6 na napoje z 

zawartością alkoholu powyżej 18%. 

W 2020 roku nie wydano jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2020 roku wydano 20 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, z powodu niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 4 lub 
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niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5  terminach, o których mowa w 

art. 11 ust. 7. 

2. FINANSE GMINY 

2.1 Wykonanie budżetu Gminy 

Budżet Gminy Turawa na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/77/19  Rady 

Gminy Turawa  z dnia 19 grudnia 2019 r.  i zakładał następujące wielkości:   

  

 Dochody  49 540 734,66 zł   Wydatki  48 824 494,66 zł  

Przychody  833 760,00 zł   Rozchody  1 550 000,00 zł  

  RAZEM:  50 374 494,66 zł      50 374 494,66 zł  

  

W ciągu roku budżet Gminy ulegał zmianie i na dzień 31.12.2020 r. wyniósł:  

 Dochody  51 399 291,01 zł   Wydatki  52 233 756,33 zł  

 Przychody  2 384 465,32 zł   Rozchody  1 550 000,00 zł  

 

 RAZEM:  53 783 756,33 zł     53 783 756,33 zł  

  Plan dochodów budżetowych na 2020 rok został wykonany w wysokości  

48 399 739,29 zł, co stanowi 94,16 % planowanych dochodów i wg źródeł powstania kształtuje 

się następująco:  

Lp. Treść Plan w zł Wykonanie w zł % 

1 2 3 4 5 

I. Dochody bieżące, w tym: 47 330 487,75 46 700 841,63 98,66% 

 Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT 9 393 498,00 9 122 628,00 97,00 

Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT 85 000,00 158 769,69 187 

Podatki, w tym: 8 966 000,00 8 516 776,62 95,00 

- podatek od nieruchomości 7 400 000,00 6 093 908,38 82,00 

Opłaty: 1 743 780,00 1 775 918,96 101,84 

- opłaty  (targowa, miejscowa) 6 000,00 6 934,00 116 

- gospodarka odpadami  1 737 780,00 1 768 984,96 101,80 

Wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 44 443,29 63,49 

Subwencje, w tym: 11 624 319,00 11 624 319,00 100 

 - część oświatowa 9 872 398,00 9 872 398,00 100 

 - część wyrównawcza 1 751 921,00 1 751 921,00 100 
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Dotacje z budżetu państwa, w tym: 12 992 638,90 12 799 780,63 98,51 

- na zadania własne 748 142,83 701 465,86 93,76 

- na zadania zlecone 12 244 496,07 12 098 314,77 98,81 

inne dotacje 3 226,00 3 226,00 100 

Środki nafinansowaniewydatkówna realizację 

Zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 

finansach publicznych 104 566,44 104 566,44 100 

 

Pozostałe dochody 2 347 459,41 2 550 413,00 100,16 

II. Dochody majątkowe, w tym: 4 068 803,26 1 698 897,66 41,75 

 Ze sprzedaży majątku 908 480,00 337 722,82 37,00 

Dotacje z budżetu państwa 1 320 311,80 961 063,00 72,80 

Środki na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

1 800 757,86 180 000,00 10,00 

Pozostałe dochody 39 253,60 220 111,84 57,50 

 RAZEM 51 399 291,00 48 399 739,29 94,16 

 

Dochody własne gminy obejmujące wszelkie dochody jednostki samorządu 

terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych wyniosły w 2020 roku 

23 722 633,77 zł,  co stanowiło 49,01 % dochodów ogółem, a szczególne znaczenie miały w 

tej liczbie udziały  w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.  

W 2020 r. znacząco wzrosły dotacje celowe przekazywane Gminie Turawa z budżetu 

państwa,  co związane było z kontynuacją świadczenia wychowawczego. Z tego tytułu budżet 

gminy wzrósł o 2 502 221,99 zł.  

 

Dochody i wydatki gminy Turawa na przestrzeni lat 

Wykonanie 

dochodów i 

wydatków Gminy 

Turawa 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Wykonanie dochodów 

wg stanu na 31.XII. 

37 303 452,64 39 814 223,39 43 174 399,83 48 399 739,29 

Wykonanie wydatków 

wg stanu na 31.XII. 

36 439 863,99 41 443 549,80 40 430 391,49 44 823 777,49 

Nadwyżka/ Deficyt + 863 588,65 - 1 629 326,41 +2 744 007,89 +3 575 961,80 
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Struktura dochodów gminy w latach 2018 – 2020 

 

rodzaj dochodów  2018  %  2019 %  2020  %  

dochody własne  21 859 189,18 54,90  20 846 916,92 48,29  23 796 441,88 49,17 

subwencje  
10 300 890,00 25,88  11 648 287,00 26,98  11 624 319,00 24,02 

dotacje celowe  7 654 144,21 19,22  10 401 011,61 24,09  12 098 314,77 24,99 

dotacje i środki 

pozyskane na zadania 

z udziałem funduszy 

UE  

0,00 0,00 278 184,30 0,64  880 663,64 1,82 

RAZEM  39 814 223,39   43 174 399,83    48 399 739,29  

 

Struktura wydatków gminy w latach 2018 – 2020 

 

rodzaj wydatków  2018 %  2019 %  2020 %  

wydatki bieżące  33 686 505,07 81,28 37 891 743,37 93,72 41 707 767,63 93,05 

wydatki majątkowe  

7 757 044,73 18,72 2 538 648,12 6,28 3 116 009,86 6,95 

RAZEM  41 443 549,80   40 430 391,49  44 823 777,49  

  

W budżecie 2020 roku wydatki majątkowe stanowiły 3 116 009,86 zł i stanowiły 6,95%  

wydatków ogółem.  

W 2018 roku największą inwestycją była budowa hali sportowej w Turawie.  
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Plan wydatków budżetowych na 2020 rok został wykonany w wysokości  

44 823 777,49 zł,  co stanowi 85,81 % planowanych wydatków i w układzie rodzajowym 

kształtuje się następująco:  

  

 Lp. Treść Plan w zł 
Wykonanie        

w zł 

  

% 

1 2 3 4 5 

I. Wydatki bieżące, w tym: 44 849 733,06 41 707 767,63 92,99 

 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 991 158,31 16 059 978,62 94,52 

Obsługa długu publicznego 260 000,00 156 526,00 60,20 

Dotacje 3 815 706,89 3 646 707,25 95,57 

Rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe 97 790,00 0,00 0,00 

Zadania statutowe 10 990 743,29 9 374 042,03 85,29 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 561 745,32 12 341 524,77 98,25 

wydatki na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 

132 589,25 128 988,96 97,28 

II. Wydatki majątkowe, w tym: 7 384 023,27 3 116 009,86 42,19 

 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 573 354,79 2 702 497,40 59,09 

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 

finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z 

realizacją zadań jst 

2 810 668,48 413 512,46 14,71 

Dotacje 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 
52 233 756,33 44 823 777,49 85,81 

  

Wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy Turawa 

 2018 2019 2020 

Wydatki na 

wynagrodzenia 

brutto w Urzędzie 

Gminy Turawa  

 

2 527 324,13 

 

2 661 041,74 

 

2 496 078,94 

 

Wydatki bieżące w Urzędzie Gminy Turawa na wynagrodzenia w roku 2020 były o ok. 

165 tyś.  zł niższe niż w roku 2019, oraz niższe o ok. 31 tys. niż 2018 roku. 
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Zestawienie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej jest następująca 

 

Kategoria wydatku  Wykonanie w zł  

Udział w 

wydatkach 

ogółem 

%  

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwroty podatku akcyzowego  341 509,22 0,76 

Transport i łączność, turystyka oraz gospodarka leśna 2 574 346,27 5,74 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz plany zagospodarowania  

przestrzennego  
226 331,59 0,50 

Administracja: Rada Gminy + Urząd Gminy + urzędy wojewódzkie itd. 4 619 957,39 10,31 

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 96 691,00 0,22 

Straże pożarne i OC  690 378,68 1,54 

Obsługa długu publicznego  156 526,00 0,35 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  3 541 006,67 7,90 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  570 672,57 1,27 

Kultura fizyczna  855 273,27 1,91 

Wspólna obsługa jst - GZEAS  599 687,09 1,34 

szkoły świetlice szkolne, przedszkola 16 808 080,32 37,50 

Ochrona zdrowia  136 022,13 0,30 

Pomoc społeczna  1 438 657,26 3,21 

Rodzina oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 2 604 459,00 5,81 

Świadczenia 500+ i 300+  9 564 179,03 21,34 

  

 

 

 

Infrastruktura wod-kan
Transport, 

lasy

Gospodarka nieruchomościami

Administracja
Wybory Prezydenta RP

Straże pożarne i OC 

Obsługa długu publicznego 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

Kultura fizyczna 

Wspólna obsługa jst - GZEAS 

szkoły świetlice szkolne, 
przedszkola

Ochrona zdrowia 

Pomoc społeczna 

Świadczenia 500+ i 300+ 
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Emisja obligacji  

W 2016 roku Gmina Turawa podjęta uchwałę Nr XIX/115/2016 w sprawie emisji 

obligacji komunalnych Gminy Turawa ora określenia zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu określiła ogólne warunki emisji takie jak wielkość emisji, podział na serie, długość 

życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Uchwała zakłada emisję 7 100 szt. obligacji o 

wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, na łączną kwotę 7 100 000,00 zł.   

 

Zobowiązania finansowe:  

Łączne zobowiązania Gminy Turawa na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły: 

5 600 000,00 zł.  W 2020 roku Gmina Turawa nie zaciągnęła żadnych kredytów ani 

pożyczek. 

Gmina Turawa na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiada żadnych zobowiązań 

wymagalnych, a także żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.  

  O umorzenia podatkowe w 2020 roku wnioskowały wyłącznie osoby fizyczne. 

Podatnikom umorzono zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 9 155,32 zł.  

Poziom zadłużenia Gminy Turawa na przestrzeni lat wg stanu na dzień 31 XII 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

 

9 600 000,00 

 

8 100 000,00 

 

7 100 000,00 

 

 

5 600 000,00 

 

2.2. Informacja o realizacji inwestycji oraz projektów finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych 

 

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w 2020 r. 

Lp. Treść Plan 

na 2020 r. 

Wykonanie na 

31.12.2020 r. 

% 

 

1.  

 

Wykonanie projektu drogi-ul. Główna/ 

Dobrodzieńska w m. Ligota  

Turawska (F. Sołecki) 

23 000,00 23 000,00 100 

 

2.  

 

Wymiana wiaty przystankowej w m. Zawada 8 500,00 8 500,00 100 

 

3.  

 

Remont parkingu przy ul. Kościelnej w m. 

Zakrzów Turawski 
100 000,00 98 135,85 98,14 
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(10 000,00 F. Sołecki) 

 

4.  

 

Przebudowa ul. Grabowej w m. Turawa 

Marszałki 
79 983,45 69 901,56 87,39 

 

5.  

 
Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej, 

Akacjowej, Świerkowej w m. Kotórz Mały 
1 126 014,75 8 610,00 0,76 

 

6.  

 

Przebudowa ul. Lipowej w m. Osowiec 543 000,00 541 645,69 99,75 

 

7.  

 

Przebudowa drogi dojazdowej do hali-boiska 

w m. Turawa 
130 000,00 126 050,01 96,96 

 

8.  

 

Przebudowa ul. Starowiejskiej w m. 

Bierdzany- dokumentacja projektowa 
50 000,00 43 000,00 86,00 

 

9.  

 

Przebudowa ul. Zielonej i ul. Piaskowej w m. 

Zawada - dokumentacja projektowa 
18 000,00 16 709,24 92,83 

 

10.  

 

Przebudowa ul. Jodłowej w m. Turawa -

dokumentacja projektowa 
10 000,00 7 494,86 74,95 

11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych Kadłub Turawski - Ligota Turawska  
230 000,00 222 169,88 96,60 

12. Projekty i przebudowa dróg gminnych 332 044,25 40 405,50 12,17 

13. Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada 182 570,00 179 894,33 98,53 

14. Remont ul Polnej w m. Kotórz Wielki 201 205,00 200 672,21 99,74 

16. Przebudowa ul. Jodłowej w m. Zakrzów 

Turawski 
120 000,00 183,30 0,15 

17. Budowa ścieżek rowerowych/ciągów 

komunikacyjnych 
718 385,60 338 610,00 47,13 

18. Poprawa warunków sanitarnych nad J. Dużym 148 700,00 9 190,20 6,18 

19. Modernizacja promenady J. Turawskie 151 722,00 1 722,00 1,13 

20. Modernizacja budynku gminnego w m. 

Osowiec 
20 000,00 10 645,16 15,21 

21. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w 

m. Osowiec 
1 064 309,25 22 200,00 2,09 

22. Modernizacja budynku Urzędu Gminy 41 762,56 41 712,56 99,88 

23. Zakup sprzętu informatycznego 59 630,00 26 405,18 44,28 

24. Modernizacja fasady budynku gminnego 

Kadłub Turawski 
54 018,00 54 009,70 99,98 

25. Karosacja samochodu OSP Kadłub Turawski 246 000,00 246 000,00 100 
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26. Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada 24 900,00 24 870,60 99,88 

27. Budowa PSZOK na terenie Gminy Turawa 748 529,00 35 257,85 4,71 

28. Zakup traktorka do koszenia boiska 14 800,00 14 800,00 100,00 

29. Oświetlenie ulic, placów i dróg (w tym 

Fundusz Sołecki) 
147 980,00 105 563,62 71,34 

30. Budowa placu zabaw w m. Kotórz Wielki (F. 

Sołecki) 
5 955,54 5 955,54 100 

31. Modernizacja elewacji budynku gminnego w 

m. Kotórz Mały 
13 000,00 12 905,90 99,28 

32. Budowa łącznika przy Hali sportowej w m. 

Turawa 
80 000,00 79 929,00 99,91 

33. Rozbudowa infrast. technicznej i nasadzenia w 

Parku w m. Zawada 
45 000,00 44 799,99 99,43 

34. Zakup altany wiejskiej wm. Kadłub Turawski 

(F. Sołecki) 
10 000,00 9 980,74 99,81 

35. Projekt chodnika w m. Osowiec (F. Sołecki) 2 000,00 1 414,50 70,73 

36. Wyłożenie placu zabaw gumowymi płytami w 

m. Osowiec (F. Sołecki, IM) 
7 000,00 7 000,00 100 

37. Budowa placu zabaw przy siłowni w m. 

Kotórz Mały (F. Sołecki) 
18 785,00 18 785,00 100 

38. Przebudowa garażu na łaźnie i toalety dla 

publiczności w budynku gminnym w m. 

Ligota Turawska 

10 000,00 9 999,50 100 

39. Budowa budynku gospodarczego w GOSDIM 

w m. Osowiec 
5 300,00 5 300,00 100 

40. Modernizacja pomieszczeń szatni w budynku 

gminnym w m. Turawa 
12 200,00 12 200,00 100 

41. Wykonanie trybuny dla widzów na boisku w 

m. Zawada 
6 000,00 5 999,99 100 

42. Tworzenie obiektów o tematyce edukacyjnej  15 569,05 15 569,03 100 

43. Tworzenie obiektów o tematyce edukacyjnej 1 875,58 1 875,58 100 

44. Budowa grilla na działce gminnej nr 2326/282 

w m. Kotórz Mały (I. Marszałkowska) 
6 000,00 6 000,00 100 

45. Stworzenie strefy OSA Rzędów (J. Duże), 

Turawa, Kadłub Turawski 
264 278,00 264 213,63 99,98 

46. Zakup materiałów –chodnik w m. Osowiec (F. 

Sołecki) 
15 925,60 15 855,23 99,56 

47. Wykonanie altany ogrodowej w m. Turawa 17 536,98 17 536,98 100 

48. Infrastruktura wiejska w m. Turawa 1 200,00 1 200,00 100 
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OSA Kadłub Turawski 

 

OSA Jezioro Turawskie 

 

 

OSA Turawa 
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We wrześniu 2020 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych na odcinku Ligota Turawska – Kadłub Turawski. Zamówienie było 

współfinasowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego budowy i przebudowy dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych”. Kwota dofinansowania wyniosła 102 600,00 zł, a wartość 

inwestycji 210 300,38 zł. Roboty budowlane polegały na wykonaniu podbudowy drogi oraz 

ułożeniu nawierzchni asfaltowej na długości 684 m. Wykonanie przebudowy drogi ułatwiło 

dojazd do 54 działek o powierzchni ponad 57 ha.  

  

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Ligota Turawska – Kadłub Turawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga do gruntów rolnych Ligota Turawska i Kadłub Turawski oraz parking przy kościele w Zakrzowie 

Turawskim 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Turawa za rok 2020 
 

,,Gmina Turawa – port niezapomnianych wrażeń’’ Strona 26 
 

 

INICJATYWA MARSZAŁKOWSKA 
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Projekty, na realizację których Gmina Turawa pozyskała środki 

zewnętrzne (projekty realizowane w 2020 roku oraz złożone wnioski o 

dofinansowanie, na które samorząd pozyskał środki a ich realizacja będzie 

prowadzona w latach 2021-2022) 

Lp. Tytuł projektu Zakres inwestycji Kwota 

dofinansowania 

(dotacji) w zł 

Źródło 

finansowania 

1. Modernizacja 

energetyczna 

budynku szkoły w 

Osowcu przy ul. 

Fabrycznej 

Prace związane z przeprowadzeniem 

modernizacji energetycznej budynku 

szkoły będą obejmować między 

innymi: ocieplenie ścian i stropu, 

wymianę drzwi zewnętrznych 

prowadzących na taras oraz okien na 

poddaszu, wymianę oświetlenia 

wewnętrznego na nowe 

energooszczędne w technologii LED 

oraz montaż pompy ciepła powietrze-

woda, wymianę części instalacji C.O., 

montaż grzejników konwektorowych z 

konwekcją wymuszoną i termostatami 

862 162,86 RPO WO 2014-

2020 

2.  Jezioro Turawskie 

– miejsce 

wypoczynku na 

łonie natury 

modernizacja promenady nad Jeziorem 

Turawskim, murku osłonowego wraz z 

oświetleniem oraz infrastrukturą 

towarzyszącą 

ok. 130 000,00 Fundusz 

Mikroprojektów 

Euroregionu 

Pradziad ze 

środków 

INTERREG 

3. Przedszkola dla 

wszystkich 

przyjazne 2 (Gmina 

Turawa jest 

partnerem 

projektu) 

doposażenie placów zabaw 

w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych 

60 001,00 RPO WO 2014-

2020 

4. Poprawa 

warunków 

sanitarnych nad 

Jeziorem 

Turawskim 

budowa toalety publicznej nad 

Jeziorem Turawskim wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą  

63 630,00 Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich na 

lata 2014-2020 
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5. Budowa Punktu 

Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

na terenie gminy 

Turawa 

budowa PSZOK w Kotorzu Małym 671 679,18 RPO WO 2014-

2020 

6. Budowa 

infrastruktury 

pieszo- rowerowej 

w powiecie 

opolskim- etap II 

oraz budowa 

centrum 

przesiadkowego w 

Gminie Lewin 

Brzeski (Gmina 

Turawa jest 

partnerem 

projektu) 

budowa ścieżki rowerowej na odc. 

Zawada CH Turawa Park - Turawa 

(Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 O 

od ronda w m. Zawada, Kotórz Mały i 

Turawa wraz z budową kładki pieszo-

rowerowej nad rzeką Mała Panew 

10 258 347,79 RPO WO 2014-

2020 

7. Budowa drogi 

gminnej w 

miejscowości 

Turawa i Kotórz 

Mały 

budowa drogi prowadzącej do 

oczyszczalni ścieków oraz PSZOK 

833 844,00 Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich na 

lata 2014-2020 

8. Wspólna akcja 

segregacja (Gmina 

Turawa jest 

partnerem 

projektu) 

szeroko rozumiana edukacja 

ekologiczna w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

119 299,44 RPO WO 2014-

2020 

9. Modernizacja 

energetyczna 

budynku 

użyteczności 

publicznej w 

Turawie, przy ul. 

Opolskiej 39c 

projekt obejmuje realizację zadań z 

zakresu termomodernizacji budynku w 

Turawie w tym m.in. przegród 

zewnętrznych, modernizację systemu 

c.w.u, wymianę oświetlenia 

wbudowanego na energooszczędne 

LED, wymianę części okien i drzwi 

zewnętrznych, modernizację systemu 

ogrzewania, montaż pompy ciepła oraz 

paneli fotowoltaicznych 

1 197 591,81 RPO WO 2014-

2020 
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10. Budowa Otwartej  

Strefy Aktywności  

OSA w Kadłubie Turawskim, 

Rzędowie oraz Turawie: siłownie 

zewnętrzne i place zabaw 

92 100,00 Ministerstwo 

Sportu i 

Turystyki 

11. Przebudowa drogi 

dojazdowej do 

gruntów rolnych na 

odcinku Ligota 

Turawska – 

Kadłub Turawski 

przebudowa drogi  102 600,00 Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

12. Przebudowa drogi 

dojazdowej do 

gruntów rolnych na 

odcinku Kadłub 

Turawski- Zakrzów 

Turawski 

przebudowa drogi 144 228,11 Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

13. Przebudowa ulic: 

Klonowej, 

Brzozowej, 

Akacjowej i 

Świerkowej w 

miejscowości 

Kotórz Mały 

przebudowa drogi 869 558,09 Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju Dróg 

14. Przebudowa ulicy 

Pływackiej w 

miejscowości 

Rzędów (etap II) 

przebudowa drogi 302 037,64 Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju Dróg 

15. Wdrożenie systemu 

zarządzania jakością 

powietrza w 

samorządach 

województwa 

Opolskiego  

(Gmina Turawa jest 

partnerem  

w projekcie) 

 

wdrożenie systemu zarządzania 

jakością powietrza poprzez utworzenie  

stanowiska specjalisty - gminnego 

koordynatora jakości powietrza, zakup 

wyposażenia i oprogramowania dot. 

monitorowania powietrza, 

przeprowadzenie kampanii 

informacyjno-edukacyjnej dla 

mieszkańców oraz wprowadzenie 

narzędzi IT ułatwiających realizację 

Programu Ochrony Powietrza 

80 154,00 Program LIFE 

16. Eko-nawyki dobre  

praktyki –  

gospodarka  

kampania edukacyjna związana z 

segregacją odpadów  

114 066,26 RPO WO 2014-

2020 
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W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie pozyskiwał  środki, z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, na działania związane z aktywizacją i integracją 

społeczną oraz pomocą na rzecz najsłabszych mieszkańców gminy Turawa  tj. :  

1. "Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w 

zakresie mobilności w Gminie Turawa”.  Kwota  pozyskanych środków wynosi 599 120 zł. 

100% dofinansowania działań. Projekt nie wymaga wkładu własnego gminy.  

2. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja finansowanego z Funduszy 

Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. 

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Na realizację  działań 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie pozyskał  dofinansowanie w łącznej kwocie 

374 568,60 zł (także  100 % dofinansowania) bez wkładu własnego.  

3. Program MRPiPS Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2019 – 2020. 

W roku 2020 zrealizowane zostały 1293 godziny usług asystenckich. Asystent pomagał 

osobom z niepełnosprawnością m.in. w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez 

uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, 

placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, 

rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe), 

pomoc w robieniu zakupów, w załatwianiu spraw urzędowych, oraz w korzystaniu z dóbr 

kultury (np. kino). 

W 2020 r. w ramach działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie, Gmina 

Turawa podpisała dwa porozumienia z Województwem Opolskim na realizację wspólnych 

działań w ramach Projektu finansowanego z Funduszy Europejskich Nie- Sami-Dzielni -rozwój 

usług społecznych oraz spierających usługi niesamodzielne. W ramach projektu w okresach od 

01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.12.2020 r. do 31.01.2021 r. osoby starsze, 

niesamodzielne, z niepełnosprawnościami były wspierane przez działających na terenie gminy 

Turawa Marszałkowskich Kurierów Społecznych. Osoby te otrzymywały pomoc m.in. w 

robieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych i innych według potrzeb. W ramach projektu 

odpadami w obiegu 

zamkniętym 

(Gmina Turawa jest 

partnerem  

w projekcie) 
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Kurierzy dystrybuowali również dla ww. grupy ciepłe posiłki oraz paczki żywnościowe tj. 

łącznie 7576 obiadów oraz 2357 paczek. Działania te związane były z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. 

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2020 roku  realizowano programy resortowe 

MRPiPS takie jak: Opieka 75+, Asystent rodziny, Posiłek w szkole i w domu, Wspieraj seniora.  

W 2020 roku roku zawnioskowano również o środki finansowe na realizację w 2021 r. 

Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021. Za koordynację i bezpośrednią realizację 

wszystkich powyższych projektów odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Turawie. 

2.3. Realizacja funduszu sołeckiego 

W gminie Turawa wyodrębniane są środki w ramach funduszu. Zarówno gmina, jak  

i sołectwa, uruchamiając fundusz sołecki, muszą sprostać kilku wymogom ustawowym. 

Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć  

na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego musi 

dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki: 

1) służyć poprawie życia mieszkańców, 

2) należeć do zadań własnych gminy, 

3) być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach 

środków określonych dla danego sołectwa). 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/77/19 Rady Gminy Turawa w budżecie na 2020 rok 

wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie 367 742,05 zł, z czego 

171 903,12 zł stanowiły wydatki majątkowe. Zadania te wykonano w 97,54 %.  
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Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku 

Nazwa 

Sołectwa 

Nazwa 

zadania 

 

 

PLAN 

 

 

 

WYKONANIE 

 

Plan –

wydatki 

bieżące /zł/  

 

Plan– 

wydatki 

majątkowe 

/zł/ 

 

Ogółem 

plan 

sołectwo      

/zł/ 

Plan –

wydatki 

bieżące /zł/  

 

Plan– 

wydatki 

majątkowe 

/zł/ 

 

Ogółem 

plan 

sołectwo      

/zł/ 

Bierdzany 
Ogrzewanie 

Bastionu 
5 000,00  5 000,00 5 000,00  5 000,00 

Bierdzany 

Zakup traktorka 

do koszenia 

boiska 

 14 800,00 14 800,00  14 800,00 14 800,00 

Bierdzany 

Zakup garażu 

blaszanego na 

samochód – 

przechowywani

e sprzętu OSP 

4 000,00  4 000,00   

 

 

 

 

Bierdzany 

Zakup maszynki 

do sypania linii 

i oznakowania 

boiska 

2 500,00  2 500,00          2 499,95  
       

2 499,95 

Bierdzany 

Zakup dwóch 

kamer do 

monitoringu 

2 000,00  2 000,00 1 992,28  1 992,28 

Bierdzany 

Dofinansowanie 

strojów i koron 

dla zespołu 

„Jaźwinki” 

7 800,00  7 800,00 7 706,51  7 706,51 

Bierdzany 
Prace 

porządkowe 
825,60  825,60 824,86  824,86 

Bierdzany  22 125,60 14 800,00 36 925,60 18 023,60 14 800,00 32 823,60 

Kotórz 

Mały 

Remont 

infrastruktury 

wiejskiej 

9 640,00  9 640,00 9 497,81  9 497,81 

Kotórz 

Mały 

Aktywizacja 

Klubu Seniora 
1 000,00  1 000,00         922,50  922,50 

Kotórz 

Mały 

Utrzymanie 

terenów 

zielonych 

2 500,00  2 500,00      2 499,45  2 499,45 
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Kotórz 

Mały 

Remont garażu 

po WiK 
1 000,00  1 000,00   999,96  999,96 

Kotórz 

Mały 

Doposażenie 

placu zabaw w 

przedszkolu 

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

Kotórz 

Mały 

Stworzenie 

placu zabaw 

obok siłowni 

 18 785,00 18 785,00  18 785,00 18 785,00 

Kotórz 

Mały 
 18 140,00 18 785,00 36 925,00 17 919,72 18 785,00 36 704,72 

Kadłub 

Turawski 

Utrzymanie 

terenów 

zielonych 

3 500,00  3 500,00 3 410,04  3 410,04 

Kadłub 

Turawski 

Zakup altany 

wiejskiej 
 10 000,00 10 000,00  9 980,74 9 980,74 

Kadłub 

Turawski 

Lampy 

oświetlenia 

ulicznego przy 

ul. Opolskiej i 

Głównej 

2  000,00  2  000,00 1 915,00       1 915,00 

Kadłub 

Turawski 

Zakup 

ogrodzenia 

wokół budynku  

komunalnego 

przy ul. 

Głównej 12 

 

4 000,00 
 

 

4 000,00 

 

3 999,51 
 

 

3 999,51 

Kadłub 

Turawski 

Zakup sprzętu 

sprzątającego 
600,00  600,00 587,94  587,94 

Kadłub 

Turawski 

Lampy 

oświetlenia 

ulicznego przy 

ul. Poliwodzkiej 

2 000,00  2 000,00 2 000,00  2 000,00 

Kadłub 

Turawski 

Montaż 

ogrodzenia 

wokół budynku 

komunalnego w 

Kadłubie 

Turawskim przy 

ul. Głównej 

 

1 107,00 
 

 

1 107,00 

 

1 107,00 
 

 

1 107,00 

Kadłub 

Turawski 

Zakup kostki 

chodnikowej 
3 748,69  3 748,69 3 719,52  3 719,52 

Kadłub 

Turawski 
 16 955,69 10 000,00 26 955,69 16 739,01 9 980,74 26 719,75 

Kotórz 

Wielki 

Uporządkowani

e i utrzymanie 

zieleni 

869,15  869,15 868,84  868,84 

Kotórz 

Wielki 

Remont i 

doposażenie 

obiektów 

wiejskich 

744,46  744,46 744,46  744,46 
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Kotórz 

Wielki 
Melioracja 1 500,00  1 500,00 1 495,80  1 495,80 

Kotórz 

Wielki 
Oświetlenie ulic  12 200,00 12 200,00  12 199,90 12 199,90 

Kotórz 

Wielki 

Budowa placu 

zabaw 
 5 955,54 5 955,54  5 955,54 5 955,54 

Kotórz 

Wielki 
 3 113,61  18 155,54 21 269,15 3 109,10 18 155,44 21 264,54 

Ligota 

Turawska 

Wykonanie 

projektu 

budowy drogi 

przy ul. 

Głównej/Dobro

dzieńskiej 

 

0,00 

 

23 000,00 

 

23 000,00 
 

 

23 000,00 

 

23 000,00 

Ligota 

Turawska 

Doposażenie 

kuchni w Sali 

wiejskiej 

2 500,00  2 500,00 2 500,00  2 500,00 

Ligota 

Turawska 

Remont pieca w 

kuchni w Sali 

wiejskiej 

1 000,00    1 000,00 950,00  950,00 

Ligota 

Turawska 

Pielęgnacja 

terenów 

zielonych, 

nasadzenie 

roślin, naprawa 

i zakup narzędzi 

ogrodniczych 

2 531,45  2 531,45 2 114,50  2 114,50 

Ligota 

Turawska 

Kultura i 

promocja wsi 
3 500,00  3 500,00 3 456,03  3 456,03 

Ligota 

Turawska 
 9 531,45 23 000,00 32 531,45 9 020,53 23 000,00 32 020,53 

Osowiec 

Pielęgnacja 

terenów 

zielonych i 

zimowe 

utrzymanie 

8 000,00  8 000,00 7 988,35   

 

7 988,35 

 

Osowiec 

Wyłożenie 

placu zabaw 

płytami 

gumowymi 

 1 000,00 1 000,00 
 

 
1 000,00 1 000,00 

Osowiec 

Zakup i montaż 

progu 

zwalniającego 

w Trzęsinie 

3 500,00  3 500,00 2 602,43  2 602,43 

Osowiec 

Zakup 

materiałów do 

wykonania 

chodnika 

 15 925,60 15 925,60  15 855,23 15 855,23 

Osowiec 
Projekt 

chodnika 
 2 000,00 2 000,00  1 414,50 1 414,50 
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Osowiec 

Działalność 

kulturalna 

(Dzień Seniora, 

festyn dla 

dzieci) 

6 500,00  6 500,00 6 497,99  6 497,99 

Osowiec  
 

18 000,00 

 

18 925,60 

 

36 925,60 

 

17 088,77 

 

18 269,73 

 

35 358,50 

Rzędów 

Remont płyty 

betonowej 

wokół boiska 

wiejskiego 

16 003,91  16 003,91 16 000,00  16 000,00 

Rzędów 

Pielęgnacja 

terenów 

zielonych 

288,21  288,21 288,21  288,21 

Rzędów Zakup kosiarki 1 500,00  1 500,00 1 457,02  1 457,02 

Rzędów 
Zakup znaków 

drogowych 
2 000,00  2 000,00          1 453,62  1 453,62 

Rzędów  19 792,12  19 792,12       19 198,85  19 198,85 

Turawa 
Infrastruktura 

wiejska (altana) 
5 763,02 18 736,98 24 500,00 5 763,00 18 736,98 24 499,98 

Turawa 

Utrzymanie 

porządku we 

wsi 

7 000,00  7 000,00 6 952,27  6 952,27 

Turawa 
Imprezy 

integracyjne 
3 000,00  3 000,00 2 999,72  2 999,72 

Turawa 

Zakup i montaż 

luster 

drogowych 

2 000,00  2 000,00 910,20  910,20 

Turawa 

Utrzymanie 

terenów 

zielonych 

425,60  425,60 424,00  424,00 

Turawa  18 188,62 18 736,98 36 925,60 17 049,19 18 736,98 35 786,17 

Węgry 

Utrzymanie 

terenów 

zielonych i 

konserwacja 

sprzętu 

1 600,00  1 600,00 1 596,38  1 596,38 

Węgry 

Konserwacja 

urządzeń na 

placu zabaw i 

wymiana 

zepsutych 

elementów 

1 000,00  1 000,00 998,95  998,95 

Węgry 

Remont (zakup 

materiałów) i 

doposażenie 

świetlicy 

wiejskiej 

3 000,00  3 000,00 
 

2 997,43 
 

 

2 997,43 
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Węgry 

Doposażenie i 

utrzymanie 

“izby tradycji 

kulinarnej”  

225,60  225,60 223,91  223,91 

Węgry 

Prace 

porządkowe 

(całoroczne 

utrzymanie 

porządku) 

2 000,00  2 000,00 2 000,00  2 000,00 

Węgry 
Zakup krzeseł 

do świetlicy 
8 100,00  8 100,00 8 098,32  8 098,32 

Węgry 

Wykonanie 

oświetlenia 

ulicznego na ul. 

Słonecznej 

 21 000,00 21 000,00  21 000,00 21 000,00 

Węgry  15 925,60 21 000,00 36 925,60     15 914,99 21 000,00    36 914,99 

Zakrzów 

Turawski 

Wymiana 

podłogi w sali 

gimnastycznej 

3 500,00  3 500,00 3 500,00  3 500,00 

Zakrzów 

Turawski 

Doposażenie 

kuchni 
500,00  500,00 491,81  491,81 

Zakrzów 

Turawski 

Utrzymanie 

porządku w 

świetlicy 

2 500,00  2 500,00 2 307,26  2 307,26 

Zakrzów 

Turawski 

Utrzymanie 

porządku na 

terenie wsi 

2 000,00  2 000,00 1 921,59  1 921,59 

Zakrzów 

Turawski 

Utrzymanie 

zieleni 
7  483,59  7 483,59 7 479,53  7 479,53 

Zakrzów 

Turawski 

Organizacja 

imprez 

kulturalnych 

1 500,00  1 500,00 1 433,05  1 433,05 

Zakrzów 

Turawski 

Remont 

parkingu przy 

ul. Kościelnej 

 10 000,00 10 000,00  10 000,00 10 000,00 

Zakrzów 

Turawski 

Zakup kamery i 

fotopułapki 
2 500,00  2 500,00 2 500,00  2 500,00 

Zakrzów 

Turawski 
 19 983,59 10 000,00 29 983,59 19 633,24 10 000,00 29 633,24 

Zawada 

Rozbudowa 

infrastruktury 

technicznej 

0 10 000,00 10 000,00  10 000,00 10 000,00 

Zawada 

Wsparcie 

infrastruktury 

ulicznej 

5 000,00  5 000,00 4 750,82  4 750,82 
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Zawada 

Kultywowanie 

lokalnych 

tradycji i 

integracja 

mieszkańców 

2  700,00 0 2 700,00 
 

2 680,17 
 

 

2 680,17 

Zawada 

Wymiana 

drugiej wiaty 

przystankowej 

 8 500,00 8 500,00  8 500,00 8 500,00 

Zawada 

Wsparcie 

rozbudowy 

infrastruktury 

obok siłowni 

zewnętrznej 

3 000,00  3 000,00 2 999,99  2 999,99 

Zawada 

Prace 

porządkowe, 

utrzymanie 

zieleni 

7 725,60  7 725,60 7 725,60  
      

7 725,60 

Zawada  18 425,60 18 500,00 36 925,60 18 156,58 18 500,00 36 656,58 

Osiedle 

Zawada 

Rozbudowa i 

remont 

infrastruktury  

 

9 156,45  9 156,45 9 142,50  9 142,50 

Osiedle 

Zawada 

Utrzymanie 

zieleni, 

uporządkowanie 

terenu 

6 500,00  6 500,00 6 473,20  6 473,20 

Osiedle 

Zawada 
 15 656,45  15 656,45 15 615,70  15 615,70 

 

Prawidłowe wykonanie wydatków umożliwia Wójtowi wystąpienie do Wojewody  

z wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu 

sołeckiego. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 301), gmina Turawa powinna otrzymać zwrot wykonanych wydatków     

w wysokości 40%, jednak z powodu przekroczenia maksymalnego limitu wydatków  

z budżetu państwa w skali kraju, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie  

z art. 12 cyt. ustawy, stosuje w ostatnich latach mechanizm korygujący, obniżający procentową 

wysokość zwrotu.  

3. SPÓŁKI KOMUNALNE  

W gminie Turawa gospodarką wodno-ściekową zajmują się Wodociągi i Kanalizacja         

Sp. z o.o. Spółka powstała na mocy uchwał Rady Gminy Turawa z dnia 30.11.2007 r. Nr 

X/65/2007 i Rady Gminy Łubniany z dnia 26.11.2007 r. Nr IX/48/2007 Kapitał zakładowy 
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Spółki na dzień 31.12.2020rwynosi  31.784.000 zł i dzieli się na 31784 udziały po 1000 zł, 

należące do Gminy Turawa. 

Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa WiK Turawa Sp. z o. o określona została              

w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych Gminy Turawa na lata 2018-2021 przyjętym Uchwałą Nr XXIX/168/17 Rady 

Gminy Turawa z dnia 06.10.2017 r. Aktualizacja potrzeb inwestycyjnych oraz opracowywanie 

taryf na kolejne 3 lata spowodowała konieczność opracowania kolejnego planu. Plan ten 

przyjęto Uchwałą NRXXVIII/161/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 28.01.2021 r., który 

obowiązywać będzie w latach 2021-2025. 

W ramach gospodarki wodno-ściekowej Gmina Turawa wchodzi w skład aglomeracji pn. 

Aglomeracja Turawa, wykonując zadania przypisane w Krajowym Programie Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Z realizacji KPOŚK  zgodnie z Ustawą Prawo Wodne 

Gmina Turawa składa coroczne sprawozdania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie RZGW w Gliwicach.   

 

Lp. Długość sieci wodociągowej 

[km] 

Długość sieci kanalizacyjnej 

[km] 

1 137,61 197,87 

 

Na koniec roku 2020 spółka posiadała aktywa trwałe w wysokości 55 256 953,20 zł. 

 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie 

pozwolenia wydanego przez Wójta Gminy Turawa nr OŚ-I-7033/2/2010 z dnia 17.03.2010 r. 

Przedmiotem działalności Spółki WIK Turawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków jest w szczególności: 

 Pobór, uzdatnianie i dostawa wody. 

 Odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 

 Zapewnienie ciągłości dostaw wody o jakości  zgodnej z obowiązującymi normami. 

 Utrzymanie w należytym stanie technicznym eksploatowanego ujęcia wody  

w Turawie-Marszałkach. 

 Utrzymanie w technicznym i technologicznym stanie Stacji Uzdatniania Wody  

w Kadłubie Turawskim. 
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 Prowadzenie  gospodarki konserwacyjno-remontowej  sieci wodociągowej i  urządzeń 

wodociągowo kanalizacyjnych, w celu utrzymania ich w stałej gotowości 

eksploatacyjnej. 

 Usuwanie awarii na sieci wodociągowej. 

 Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym. 

 Systematyczna kontrola i utrzymywanie sieci kanalizacji sanitarnej. 

 Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, przepompowniach ścieków i przydomowych  

pompowniach ścieków. 

 Działalność inwestycyjna w zakresie uzupełniania sieci wg zatwierdzonego planu 

rozwoju. 

 Produkcja i sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby wytworzonego na  

bazie osadów ściekowych. 

 

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turawa. Podstawą działalności Spółki 

jest produkcja i sprzedaż wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Głównymi klientami są 

mieszkańcy Gminy Turawa tj. klienci indywidualni, a także instytucje i firmy oraz letnicy 

posiadający swoje siedziby w granicach administracyjnych gminy. Ponadto Oczyszczalnia 

ścieków w Kotorzu Małym umożliwia Spółce zaspakajanie potrzeb Gminy Łubniany, 

wchodzącej w skład aglomeracji Turawa, w zakresie odbioru ścieków. Spółka prowadzi 

również hurtową sprzedaż wody dla tej gminy. Spółka systematycznie rozszerza obszar 

świadczonych usług w wyniku podłączeń nowych odbiorców. Na koniec roku 2020 ilość 

obsługiwanych przyłączy wody wynosiła 3361, a przyłączy kanalizacyjnych 3616.W roku 2020 

podłączono 52 posesje do sieci wodociągowej i 60 posesji do sieci kanalizacyjnej.  

 Spółka Wodociągi i kanalizacja Turawa Sp. z o.o. w roku 2020 osiągnęła przychody 

operacyjne ze sprzedaży i zrównane z nimi  w wysokości 6 308 409,00 zł netto. 

 

Struktura sprzedaży w roku 2020 z podziałem na poszczególne rodzaje działalności: 

Sprzedaż 2020 

Przychody Sprzedaż w zł Struktura [w %] 

Sprzedaż wody 1 713 580,98 27,16 

Odprowadzanie i oczyszczanie 

ścieków 
4 225 763,24 66,99 
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Usługi 60 439,80 0,96 

Woda na cele technologiczne OŚ 97 488,84 1,55 

Przychody ze sprzedaży polepszacza 

gleby 
210 867,62 

3,34 

 

Sprzedaż materiałów 268,52 0,00 

SUMA 6 308 409,00 100,00 

 

1) Działalność  Spółki w zakresie dostarczania wody 

W 2020 r. Spółka  eksploatowała trzy ujęcia wody :  

 Turawa-Marszałki zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr OŚ.6341.16.2016.BS  

z dn. 28.04.2016 r.  

 Kadłub Turawski zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr OŚ.6341.54.2014.BS  

z dn. 16.06.2015 r. oraz GL.ZUZ.3.421.60.2019.BS z dn. 18.07.2019 r. 

 ujęcie lokalne Jezioro Duże zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym  

nr OŚ.BSz-6223-38/08 z dn. 30.10.2008r. oraz GL.ZUZ.3.421.103.2018.AC  

z dn. 19.06.2018r.  

oraz kupowała hurtowo wodę z ujęcia w Zawadzie eksploatowanego przez Spółkę Wodociągi  

i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 

Spółka posiada kilka oddzielnych systemów wodociągowych korzystających z różnych 

ujęć wodnych, są nimi: 

 wodociąg grupowy Turawa-Marszałki,  

 wodociąg grupowy Kadłub Turawski,  

 wodociąg grupowy Opole – Zawada,  

 lokalne ujęcie wody Jezioro Duże na obrzeżach Jeziora Turawskiego, tj. ujęcie  

na północnym brzegu Jeziora Turawskiego. 

Wodociągi zbiorowe zaopatrują następujące miejscowości w gminie: 

 Wodociąg grupowy – „Turawa-Marszałki” – wodociąg na bazie ujęcia w Turawie-

Marszałkach zaopatruje w wodę wsie: Turawa, Marszałki, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, 

Osowiec, Węgry, Trzęsina, tereny letniskowe wokół Jeziora Średniego czasowo 

zaopatrywane z ujęcia w Niwkach. 

 Wodociąg grupowy – „Kadłub Turawski” – wodociąg zaopatruje w wodę wsie: Kadłub 

Turawski, Zakrzów Turawski, Rzędów, Ligota Turawska, Bierdzany oraz od listopada 

2020 r., po zrealizowaniu tranzytu wody pomiędzy ulicą Letniskową w Rzędowie             

a ulicą Pływacką, wodociąg zaopatruje również kompleks ośrodków wypoczynkowych 
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zlokalizowanych w części północnej Jeziora Turawskiego.  

 Wodociąg grupowy „Opole - Zawada” – wodociąg grupowy, zaopatruje w wodę wieś 

Zawada. 

 

 

 

 Strukturę wydobycia i poboru wody wskazuje, że na każdym z ujęć wody występują 

rezerwy jej wydobycia. W ramach zabezpieczenia dostaw wody dla odbiorców usług Spółka     

w 2020 r. eksploatowała dwie studnie głębinowe na ujęciu w Kadłubie Turawskim, trzy studnie 

głębinowe na ujęciu w Turawie-Marszałkach oraz jedną studnię głębinową w Turawie nad 

Jeziorem Dużym. 

Pod koniec 2020 roku w celu poprawy jakości świadczonych usług zrealizowano 

inwestycję polegającą na  połączeniu wodociągu grupowego Kadłub Turawski z wodociągiem 

lokalnym Jezioro Duże. Inwestycja pozwoliła na wyłączenie w listopadzie 2020 r. z czynnej 

eksploatacji studni i hydroforni przy ul. Biwakowej w Turawie. Doprowadzenie wody z SUW 

Kadłub Turawski do wodociągu lokalnego  pozwoliło na zlikwidowanie wahań ciśnienia             

w sieci na Północnym Brzegu Jeziora Turawskiego  oraz  pozwoliło zwiększyć bezpieczeństwo 

ciągłości dostaw wody w tym terenie.  

Dodatkowym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną nad Jeziorem Średnim  jest podpisana 

umowa z firmą Plada na dostawę wody pitnej z ujęcia w Niwkach. Zgodnie z ustaleniami 

rezerwa do wykorzystania zasilenia terenów na południowym brzegu Jeziora Turawskiego w 

miesiącach letnich w momentach dużych poborów wody. Wypracowana strategia 
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zaopatrywania tych terenów wodę pitną zaspokaja potrzeby w szczególności branży 

turystycznej i  mieszkańców domków letniskowych nad Jeziorem Średnim. 

Wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarną – Epidemiologiczną w Opolu prowadzony  

jest nadzór nad jakością dostarczanej odbiorcom wody. Badania były wykonywane w zakresie 

i zgodnie z  harmonogramem uzgodnionym z Sanepidem. Woda dostarczana do odbiorców 

przez Spółkę odpowiada pod względem jakości wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

W zakresie zaopatrzenia w wodę w roku 2020 oddano do eksploatacji 2,387 km sieci 

wodociągowej oraz podłączono 52 posesje, co umożliwiło korzystanie z wody 166 

mieszkańcom i  turystom. Łączna długość  sieci wodociągowych na koniec roku 2020 wynosiła 

137,61 km.  Ilość przyłączy 3361, w tym  215  dla odbiorców firmowych.  Ilość osób  

korzystających z wody 8 461. 

 

Struktura  

sprzedaży  wg 

odbiorców 

wody 

Sprzedaż wody [m3] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Firmowi 64 725,00 65 609,12 69 495,50 74 216,00 74 331,00 47 762,50* 

Indywidualni 219 040,00 218 125,90 219 310,50 244 285,00 247 866,00 270 615,00 

Kwartalni 11 727,00 9 577,11 9 441,00 11 834,00 12 711,00 13 050,00 

Hurt 32 211,00 35 641,00 33 057,00 48 709,00 43 422,00 43 581,00 

razem: 327 703,00 328 953,13 331 304,00 379 044,00 378 330,00 378 008,50 

 

*Sprzedaż wody za rok 2020 dla Spółdzielni Mieszkaniowej (Osowiec) przeniesiona  

do odbiorców indywidualnych - 18 255,00 m3 

 

2) Działalność Spółki w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków 

Oczyszczanie ścieków odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego  

nr GL.ZUZ.3.421.4.2018.BS z dn. 12.06.2018r. W roku 2020 oczyszczalnia ścieków w Kotorzu 

Małym osiągnęła dobre parametry pracy. Obrazują to średnie wartości parametrów 

przedstawionych w poniższych tabelach, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych 

określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.  
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Średnie wartości wskaźników ścieków oczyszczonych w 2020 r. 

Wskaźnik Jednostka Dopływ Odpływ 

Wartości dopuszczalne 

odpływu wg pozwolenia 

wodnoprawnego 

BZT5 mg O2/l 436,67 8,308 15,0 

ChZT mg O2/l 1 129,83 45,667 125,0 

Zawiesina 

ogólna 
mg/l 451,67 9,583 35,0 

Fosfor ogólny mg P/l 14,57 0,897 2,0 

Azot ogólny mg N/l 110,14 8,308 15,0 

Węglowodory 

ropopochodne 
mg/l 2,59 0,105 15,0 

 

Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków wyniosła 473,60 tys. m3  

(Qśrd= 1 293,5 m3/d; Q maxd= 2 601,6 m3/d ; Q mind= 944,7 m3/d).  

Ilość ścieków dowożonych wyniosła  w 2020 roku 3,19 tys. m3 ścieków. 

 

3) Środek poprawiający właściwości gleby 

Spółka eksploatuje instalację do przetwarzania osadów ściekowych wybudowaną na 

bazie technologii OrCal®. Technologia pozwala na przeprowadzenie dogłębnej higienizacji 

osadu ściekowego przy użyciu wapna wysokoreaktywnego. Instalacja składa się z szeregu 

przenośników ślimakowych, taśmociągu oraz reaktora, w którym następuje mieszanie 

składników procesu tj. osadu ściekowego oraz wapna palonego wysokoreaktywnego. Uzyskany 

w procesie produkt pakowany jest bezpośrednio do worków typu big-bag, a następnie 

transportowany wózkiem widłowym do magazynu produktu. 

 

 

Zabudowa urządzeń linii technologicznej przerobu osadów 
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Produkt pod aktualną nazwą MaxCalc TUR posiada niezbędne decyzje pozwalające na 

wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby. Zgodnie z wydanymi 

decyzjami środek można stosować do upraw polowych roślin rolniczych, roślin sadowniczych 

i warzywnych. 

Środek poprawiający właściwości gleby MaxCalc TUR zalecany jest do stosowania  

w celu zwiększenia zawartości substancji organicznej w glebie – zwiększenia jej aktywności 

biologicznej, poprawę odczynu gleby i dostarczenia składników pokarmowych roślinom 

uprawnym. Szczególnie zalecany jest do stosowania na gleby lekkie, o niskiej zawartości 

substancji organicznych oraz na gleby kwaśne i lekko kwaśne. Produkt jest zalecany do 

rekultywacji gleb zdegradowanych wskutek intensywnego użytkowania rolniczego i do 

rekultywacji terenów poprzemysłowych, pokopalnianych. Skład jakościowy środka 

przedstawia się następująco: 

a) Zawartość azotu (N) ogółem, co najmniej  0,80 % 

b) Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej  0,60 % 

c) Zawartość wapnia w przeliczeniu na Ca, co najmniej 34,0 % 

d) Zawartość substancji organicznej przy temp. spalania 650°C, co najmniej 30,0 % 

e) Postać: stała, sypka, gruzełkowata 

 

W roku 2020 podczas procesu technologicznego poddano obróbce 876,9 Mg osadu  

uzyskując 1347,6 Mg gotowego produktu. 

4) Sieć kanalizacyjna 

Spółka eksploatuje wybudowaną w ostatnich latach sieć kanalizacji sanitarnej  

w systemach: 

 ciśnieniowym 

 grawitacyjnym. 

Elementami eksploatowanych sieci są 42 przepomownie sieciowe oraz 4 tłocznie 

ścieków. Na koniec 2020 roku na terenie gminy Turawa eksploatowanych jest 2270 szt. pomp 

zainstalowanych w przydomowych przepompowniach ścieków.  

W 2020 roku wybudowano 3,469 km nowych sieci kanalizacyjnych. Zrealizowano 

również 25 szt. przepompowni przydomowych podłączonych do istniejacych sieci 

kanalizacyjnych. 

5) Prace remontowe i konserwacyjne na sieciach 

W roku 2020 odnotowano:  

- 2 awarie na sieci wodociągowej, 
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- 2 awarie na stacjach uzdatniania wody, 

- 8 awarii na przyłączach wodociągowych, 

- 1 awarię na sieci kanalizacyjnej, 

- 30 awarii na przepompowniach sieciowych, 

- 541 awarii na przepompowniach przydomowych, 

- 2 awarie na przyłączach kanalizacyjnych, 

- 18 awarii na oczyszczalni ścieków, 

- 9 awarii pozostałych urządzeń, samochodów itp. 

W ramach eksploatacji dokonano również przeglądu i sprawdzenia wydajności  448 

hydrantów na terenie Gminy Turawa.  

6) Inwestycje w Spółce 

Nakłady na inwestycje poniesione w roku 2020 zamknęły się  kwotą 896 401,98 zł, w tym: 

Wartości niematerialne i prawne                                                        11 250,54 zł 

Budynki i budowle                                                                            707 147,01 zł 

Urządzenia i maszyny techniczne                                                     137 099,00 zł 

Pozostałe środki trwałe                                                                       40 905,43 zł. 

W roku 2020 w ramach rozbudowy sieci wodociągowej  Spółka zrealizowała następujące 

inwestycje: sieć wodociągowa na ul. Milenijnej i Leśnej w Węgrach, tranzyt wody  z Rzędowa 

do Płn. Brzegu Jeziora ul. Pływacka, sieć wodociągowa w Zawadzie ul. Pod Lasem -Turawska.    

W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej w 2020 roku  oddano do użytkowania: kanalizację 

sanitarną ciśnieniową z Marszałek ul. Malinowa nad  Jezioro Srebrne, kanalizację sanitarną 

grawitacyjną w Węgrach na ul. Słonecznej, kanalizacja sanitarna ciśnieniowa  w Zawadzie ul. 

Pod Lasem –Turawska. 

4. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

4.1. Sprzedaż nieruchomości 

W roku 2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną została ograniczona liczba 

ogłoszonych przetargów na sprzedaż nieruchomości. W trybie przetargowym sprzedano 7 

działek, a 5 następnych, które nie mogły być zagospodarowane jako samodzielne 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości 

przyległych. Ogólnie zostało sprzedanych 12 działek o łącznej powierzchni: 0,4172 ha za kwotę 

łączną: 272 245,00. 
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Stan sprzedaży nieruchomości w roku 2020 przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Nr działki Położenie 

1. 1/279 Jezioro Średnie 

2. 1/576 Jezioro Średnie 

3. 1/634 Jezioro Średnie 

4. 1/717 Jezioro Średnie 

5. 1/718 Jezioro Średnie 

6. 1/724 Jezioro Średnie 

7. 1/727 Jezioro Średnie 

8. 2/275 Jezioro Turawskie 

9. 68/92 Jezioro Turawskie 

10. 68/93 Jezioro Turawskie 

11. 68/122 Jezioro Turawskie 

12. 68/220 Jezioro Turawskie 

4.2. Nabywanie nieruchomości 

W roku 2020 do gminnego zasobu nieruchomości nabyto nieodpłatnie jedną 

nieruchomość zajętą pod drogę wewnętrzną w miejscowości Turawa o pow. 0,0020 ha.  

Na wniosek Wójta Gminy Turawa Wojewoda Opolski wydał decyzje potwierdzające 

nieodpłatne nabycie z mocy prawa przez Gminę Turawa 19 działek położonych  

w miejscowości Zawada zajętych pod drogi, oraz 2 działek położonych w miejscowości 

Osowiec, z których jedna zajęta jest pod drogę wewnętrzną, druga stanowi część cmentarza 

komunalnego.   

Łączna powierzchni nieruchomości objętych decyzjami Wojewody Opolskiego wynosi 

0,8659 ha. 

4.3. Podziały nieruchomości  

W roku 2020 Wójt Gminy Turawa wydał na wniosek właścicieli gruntów 40 decyzji 

zatwierdzających podział nieruchomości. Znaczna część podziałów dokonana została na 

podstawie planów zagospodarowania przestrzennego w celu wydzielenia działek budowlanych. 

4.4. Dzierżawy 

  W 2020 roku kontynuowano dotychczasowe umowy dzierżaw zawarte w 2017 roku.                  

W 2020 r. zawarto 55 nowych umów dzierżaw - (kontynuacja umów zawartych na okres do 3 
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lat i nowe uzasadnione na wniosek umowy), zwłaszcza na terenach rekreacyjnych Jezior 

Turawskich. Stawki naliczane były na podstawie Uchwały Rady Gminy Turawa Nr 

XIV/62/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia minimalnych stawek dzierżaw 

gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła za c.o. na terenie 

Gminy Turawa, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.  

Łącznie od Gminy Turawa dzierżawiono w 2020 r. około 17,5 ha terenu, a wpływy 

związane z dzierżawą wyniosły około 258 tyś. zł netto. W skład dzierżawionych terenów 

wchodzą w większości tereny rekreacyjne zabudowane domkami letniskowymi oraz 

zagospodarowane działki przyległe do nich, pole namiotowe nad Jeziorem Średnim, Jezioro 

Srebrne, miejsca przeznaczone pod parkingi i tablice reklamowe oraz pod działalność handlową 

i gastronomiczną, teren parku linowego oraz tereny z innym przeznaczeniem. 

4.5 Rolnictwo  

Na terenie gminy Turawa przeważają gleby niskiej jakości. Dominuje V klasa 

bonitacyjna, która stanowi 50,51% gruntów ornych. Łącznie klasy bonitacyjne IVb, V i VI 

stanowią ponad 78% gruntów ornych. Ponadto gleby te są w znacznym stopniu zakwaszone, 

co obniża ich potencjalne możliwości produkcyjne.  

 JAKOŚĆ GLEB W GMINIE TURAWA Klasy bonitacyjne użytków ornych  

KL. I i II  KL. IIIa  KL. IIIb  KL. IVa  KL. IVb  KL. V  KL. VI  

ha  -  1  5  227  713  1941  1028  

%  -  0  0,1  5,8  18,2  49,6  26,3  

 

Zwrot podatku akcyzowego rolnikom   

  W I półroczu 2020 r. złożone zostały 132 wnioski o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę            

164 206,95 zł.  

W II półroczu 2020 r. złożone zostało  108 wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 145 

806,37 zł.  

W sumie w 2020 r. złożono 240 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 310 013,32 zł.  
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5. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

W 2020 roku przeprowadzono 30 postępowań, które są odpowiedzią na wnioski o ustalenie 

warunków zabudowy dla inwestycji polegających na rozbudowie, przebudowie lub zmianie 

sposobu użytkowania dla istniejących budynków oraz dla budynków nowych. Prowadzono 

równocześnie 7 postępowań dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego, a co za tym 

idzie wydano decyzje o lokalizacji celu publicznego. 

W ramach wydawanych zaświadczeń, których łącznie wydano w ciągu roku około 300 

sztuk znalazły się zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działek objętych planem oraz dla działek, które nie są objęte planem. Wydano 

również 72 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  gdzie 

zawarte są szczegółowe ustalenia dla danego terenu, a w których zawarte są informacje o 

możliwości wykorzystania danego obszaru na określone cele w myśl przepisów miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Wydawane były także 94 zaświadczenia 

potwierdzające czy dana nieruchomość, działka lub lokal usytuowany na terenie gminy leżą w 

strefie, dla której Rada Gminy podjęła uchwałę o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.   

Podział nieruchomości (zwany również podziałem ewidencyjnym lub geodezyjnym) polega 

na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu 

wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela (np. gdy z jednej działki 

tworzone są dwie poprzez wytyczenie nowych linii rozgraniczających działki. W 2020 roku 

wydano 41 postanowienia opiniujące wstępny projekt działu nieruchomości. 

Teren Gminy Turawa objęty jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Turawa uchwalony Uchwałą Nr XL/256/2010 Rady Gminy w Turawie 

z dnia 5 listopada 2010 r. 

W gminie Turawa obowiązuje 17 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obejmujących miejscowości: Zawada w tym tereny usług publicznych i 

komercyjnych ze zmianą (przy C.H. Turawa Park), Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Osowiec i 

Węgry z dwoma zmianami, Osowiec-Trzęsina, Turawa i obrzeża Jezior Turawskich oraz w 

niewielkiej części Bierdzany i Turawa Marszałki.  

Miejscowości Rzędów, Kadłub Turawski, Ligota Turawska, Zakrzów Turawski oraz Bierdzany 

nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Teren Gminy Turawa nie leży w obszarze rewitalizacji ani obszarze specjalnej strefy 

rewitalizacji.  
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Kształtowanie ładu przestrzennego poddane jest regulacji prawnej i nie stanowi 

dowolności. Proces reglamentacji regulowany jest poprzez działanie organów administracji 

publicznej, w procedurze tworzenia dokumentów planowania przestrzennego. Gmina jako 

gospodarz terenu jest odpowiedzialna za zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej i rozwój 

gospodarczy terenu. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wymaga przeprowadzenia ustawowo wskazanej procedury. 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

Ochrona Środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Turawa realizowane 

są w oparciu o zadania własne gminy, wynikające z:  

• Ustawy Prawo Ochrony Środowiska,  

• Ustawy o odpadach,  

• Ustawy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,  

• Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,   

▪ Ustawy Prawo wodne,  

▪ Ustawy o ochronie przyrody,   

▪ oraz przepisów szczegółowych.  

Dodatkowo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi 

Gmina Turawa realizuje cele zawarte w „Programie ochrony środowiska dla Gminy Turawa 

na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”. Program ten został przyjęty 

uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XXXVII/221/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.  

Celem Programu ochrony środowiska jest realizacja założeń dokumentów strategicznych 

kraju ze szczególnym uwzględnieniem Polityki Ekologicznej Państwa i Programu Ochrony 

Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016-2020, a także Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020. Jego istotą jest skoordynowanie, 

zaplanowanych w Programie, działań z administracją rządową  i samorządową (Urząd 

Marszałkowski, Starostwo Powiatowe) oraz przedsiębiorcami  i społeczeństwem gminy. 

Kolejnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania środków 

finansowych, na działania wskazane w Programie oraz umożliwienie i wspieranie 

pozyskiwania środków przez jednostki samorządowe (na szczeblu gminnym) na realizację 

określonych zadań środowiskowych. Program ma także na celu dążenie do sukcesywnej 

poprawy stanu środowiska w gminie oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko 
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źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie 

jego zasobami z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.   

Najważniejsze priorytety i cele operacyjne związane z ochroną środowiska zostały 

wymienione poniżej:  

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza  

2. Gospodarowanie wodami  

3. Gospodarka wodno-ściekowa   

4. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

5. Zagrożenia hałasem   

6. Działalność edukacyjna   

7. Zasoby przyrodnicze  

8. Gleby   

9. Zagrożenia poważnymi awariami  

 

6.1 Charakterystyka najważniejszych priorytetów 

Ochrona klimatu i jakości powietrza – Gmina Turawa realizując ten cel podejmuje 

działania wynikające z „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa”, który został 

przyjęty przez Radę Gminy Turawa (ostatnia aktualizacja PGN: Uchwała Nr XX/114/2020  

z 25 czerwca 2020r., pierwotny Plan przyjęty Uchwałą Nr XVIII/106/2016 z 19.08.2016r.,) 

oraz „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” – przyjętym przez Sejmik 

Województwa Opolskiego w dniu 28 lipca 2020 r. Uchwałą Nr XX/193/2020.  

Zgodnie z w/w Programem Gmina Turawa została zakwalifikowana do strefy opolskiej, 

w związku z tym corocznie składa odpowiednie sprawozdania z realizacji działań  

w tym zakresie do Marszałka Województwa Opolskiego. Sprawozdanie za rok 2020 r. zostało 

złożone do organu zgodnie z wyznaczonym w Programie terminie.   

Aktualnie gospodarka niskoemisyjna jest priorytetowym działaniem w kierunku realizacji celów 

klimatycznych. W ramach tego kierunku w Gminie Turawa opracowany został Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej (PGN). W związku z koniecznością aktualizacji zadań w PGN,  

w dniu 25 czerwca 2020 r. Rada Gminy Turawa przyjęła aktualizację w/w dokumentu Uchwałą 

Nr XX/114/2020 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Turawa na lata 2015-2020. Przyjęcie przedmiotowej aktualizacji umożliwiło aplikowanie            

w 2020 roku Gminy Turawa do Regionalnego Programu Operacyjny dla województwa 

opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna  
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w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej na realizację projektu pn.: „Modernizacja 

energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39c”.  

Realizacja w/w projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia 

emisji CO2, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz  poprawy 

jakości powietrza w obrębie obiektów użyteczności publicznej. 

W 2020 r. Gmina Turawa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Ochrona 

powietrza na Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Turawa”.  

Zadanie podejmowane jest przez Gminę Turawa w celu pozyskania środków 

zewnętrznych na wymianę starych pieców tzw. „kopciuchów” na bardziej ekologiczne  

tj. kotły na biomasę, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, piece gazowe. W projekcie 

uczestniczy 80 mieszkańców Gminy Turawa, którzy zadeklarowali chęć wymiany starych, 

wysokoemisyjnych piecy na piece ekologiczne spełniające aktualne wymogi.   

Planowane koszty kwalifikowane Projektu: 2 046 187,41 zł, planowane dofinansowanie w 

ramach Projektu: 695 703,71 zł, co stanowi maksymalnie 34% dofinansowania.  

W 2020 roku Gmina Turawa kontynuowała współpracę z WFOŚiGW w Opolu  

w Programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.  W ramach współpracy Gmina Turawa 

podejmuje działania informacyjno-doradcze, w tym udzielanie konsultacji zainteresowanym 

mieszkańcom oraz pomoc przy obsłudze Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Opolu i przy 

złożeniu wniosku o dotację w ramach „Czystego Powietrza”. Z prowadzonych przez tut. Urząd 

Gminy Turawa rejestrów udzielanych konsultacji wynika, że mieszkańcy Gminy Turawa 

bardzo chętnie przystępują do działań mających na celu skorzystanie z Programu „Czyste 

Powietrze”. Ponadto od października 2020 r. w związku ze zmianami  

w Programie „Czyste Powietrze” dotyczącymi uzyskania dotacji o podwyższonym zakresie 

dofinansowania, pracownicy udzielają Wnioskodawcom informacji o możliwości ubiegania się 

z w/w poziomu dofinansowania. Uprawnienie do podwyższonego poziomu  dofinansowania 

przysługuje Wnioskodawcy, którego  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g 

ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 

1) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

2)   1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska do wydawania zaświadczeń  

w przedmiotowym zakresie jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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Z informacji otrzymanej z WFOŚiGW w Opolu wynika, iż w 2020 r. Fundusz  

w Opolu zawarł z mieszkańcami Gminy Turawa 55 - umów  dotacji na kwotę  

- 812 994,44 zł, 1 umowę - na pożyczki na kwotę 30 000, zł. Dodatkowo w 2020 r. do 

Funduszu wpłynęło 16 wniosków na kwotę: 142 297,07 zł, które uzyskały pozytywną decyzję 

o przyznaniu dotacji, a które na dzień uzyskania informacji nie miały jeszcze zawartych  umów 

z Funduszem. 

Łączna kwota w ramach złożonych w 2020 r. wniosków do WFOŚiGW w Opolu: 

955 291,51 zł. 

W ramach pozyskanych środków z WFOŚiGW w Opolu mieszkańcy Gminy Turawa 

głównie wymieniali stare źródła ciepła na ekologiczne, zakładali pompy ciepła przeprowadzali 

modernizację kotłowni na kotłownie gazowe oraz przeprowadzali prace termomodernizacyjne.  

Gmina Turawa udziela również mieszkańcom informacji o dostępnym przez Powiat 

Opolski programie dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o. na kotły ekologiczne, których 

użytkowanie ma na celu poprawę  jakości powietrza atmosferycznego. Z informacji otrzymanej 

ze Starostwa Powiatowego w Opolu wynika, że z dostępnego przez Starostwo Powiatowe w 

Opolu skorzystało dwóch właścicieli nieruchomości z terenu wsi Kotórz Mały  

i Zawada, którzy wymienili istniejący system ogrzewania na systemy ekologiczne.  

Łączna kwota dofinansowania udzielonego przez Starostwo Powiatowe w Opolu w 2020 r.:  

6 000,00 zł.  

 

PROGRAM LIFE  

Gmina przystąpiła do partnerskiego programu LIFE zainicjowanego przez Samorząd 

Województwa. Projekt został złożony do Komisji Europejskiej, a jego celem jest wdrożenie systemu 

zarządzania jakością powietrza poprzez utworzenie  stanowiska specjalisty - gminnego 

koordynatora jakości powietrza, zakup wyposażenia i oprogramowania dot. monitorowania 

powietrza, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców oraz 

wprowadzenie narzędzi IT ułatwiających realizację Programu Ochrony Powietrza. Do projektu 

przystąpiły 42 gminy z terenu województwa opolskiego. Koordynatorem projektu jest Marszałek 

Województwa Opolskiego.  

W dniu 17 grudnia 2020 r. Rada Gminy Turawa uchwałą Nr XXVI/150/2020 wyraziła zgodę 

na zawarcie Umowy o Partnerstwie dot. Projektu LIFE „Wdrożenie systemu zarządzania jakością 

powietrza w samorządach województwa opolskiego”. 

Poziom dofinansowania: około 80 154,00 zł ze środków zewnętrznych, wkład własny Gminy 

Turawa: około 12 785,00 zł. Projekt będzie trwać do 30 września 2022 r.  
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Umowa o Partnerstwie pomiędzy Gminą Turawa (Współbeneficjentem) a  Województwem 

Opolskim (Beneficjentem Koordynującym) zawarta została w marcu 2021 r.  

Gospodarowanie wodami – realizowane w oparciu o zadanie własne wynikające  

z Ustawy Prawo wodne. W ramach przedmiotowych zadań Gmina Turawa prowadzi między 

innymi następujące działania:   

1) ochrona jakości wód powierzchniowych należących do Gminy Turawa poprzez 

kontynuację rewitalizacji Jeziora Średniego w Turawie – monitoring i współpraca  

z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytetem im.  

A. Mickiewicza w Poznaniu;  

2) zlecanie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu wykonywania 

badań jakości wody pod kątem przydatności wody do kąpieli jeziora Średniego  

w Turawie;  

3) monitorowanie i  identyfikowanie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń w obrębie 

Jezior Turawskich w tym stały i bieżący monitoring w zakresie czystości i porządku;  

4) współpraca z PGW Wody Polskie w zakresie utrzymania odpowiedniego poziomu 

piętrzenia wody Jeziora Dużego w Turawie (występowanie do zarządcy zbiornika  

w przypadkach zwiększonego zrzutu wody); 

5) współpraca z PZW Opole w zakresie odpowiedniej gospodarki rybackiej na Jeziorze 

Średnim w Turawie;  

6) współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę wód.  

 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 

Krajowy  Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych został opracowany przez 

Ministra Środowiska w celu realizacji zadań w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy 

kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych. W chwili obecnej KPOŚK jest 

prowadzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

W 2020 roku Gmina Turawa zgodnie z art. 87 ust. 1 i 4 oraz art. 92 ustawy z dnia  

20 lipca Prawo wodne przeprowadziła procedurę przeglądu oraz wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Turawa.  

Aktualnie w skład wyznaczonej aglomeracji Turawa wchodzą:  

1) w Gminie Turawa: Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota 

Turawska, Osowiec wraz z przysiółkiem Trzęsina, Rzędów, Turawa wraz  

z przysiółkiem Marszałki, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada; 
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2) w Gminie Łubniany: Łubniany, Jełowa, Masów, Kolanowice i część miejscowości 

Luboszyce. 

Dokumentacja wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turawa została opracowana 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1586) i zawiera zapisy wymagane w/w rozporządzeniem. Dokumentacja 

wyznaczenia aglomeracji podlegała uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Opolu oraz 

właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - organów wymienionych   

w art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne.  

Uchwała aglomeracyjna została podjęta przez Radę Gminy Turawa w dniu 17 grudnia 2020 r. 

-  Uchwała Nr XXVI/144/2020 Rady Gminy Turawa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Turawa.  

Ponadto zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 Prawa wodnego Gmina Turawa przedkłada 

coroczne sprawozdania z realizacji KPOŚK do właściwego Dyrektora Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

6.2. Charakterystyka najważniejszych zrealizowanych projektów 

dotyczących ochrony środowiska w 2020 roku  

Ochrona wód Jeziora Średniego w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego 

rozrostu wywłócznika kłosowego 

W 2020 r. Gmina Turawa realizowała projekt pn.: „Ochrona wód Jeziora Średniego  

w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego rozrostu wywłócznika kłosowego - zabieg 

koszenia makrofitów”, na który pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu w ramach 

programu „Ochrona wód i gospodarka wodna – rekultywacja jezior i zbiorników wodnych  

(Umowa dotacji z WFOŚiGW w Opolu Nr 015/2019/G-59/OW-RJZ/D z 26.07.2019 r.). 

W 2020 r. w wyniku realizacji w/w zadania zebrano i zagospodarowano łącznie po 

wcześniejszym odwodnieniu 8,180 Mg biomasy, która została przekazana przez Remondis 

Opole do Kompostowni Pryzmowej Zakładu Komunalnego w Opolu. Środowiskowym celem 

działań jest przywrócenie równowagi biologicznej środowiska przyrodniczego zbiornika  

i zachowanie bioróżnorodności bez ingerencji w ekosystem wodny. 

W 2020 roku na zbiorniku pojawiły się dodatkowo zbiorowiska glonu nitkowatego,  

z którego akwen również został oczyszczony w ramach w/w prac. Dodatkowa usunięta biomasa 

wyniosła: 6,38 Mg.                       
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Usuwanie azbestu  

Aktualnie na terenie Gminy Turawa realizowany jest „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest  z terenu Gminy Turawa”, przyjęty Uchwałą Nr XXX/185/13 Rady Gminy 

Turawa z dnia 17 grudnia 2013r.  

W ramach naboru prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu corocznie składany jest wniosek o dotację na unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa.  

W 2020 r. dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Turawa obejmowało prace: 

demontaż, transport, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest. Pozyskana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła 9 982,00 zł. W wyniku zadania 

usunięto 1 094,20 m², co stanowi 14,23 ton odpadów azbestowych.  

 6.3. Edukacja ekologiczna w Gminie Turawa  - projekt „Wspólna akcja 

segregacja” 

Gmina Turawa w 2020 r. kończyła realizację partnerskiego projekt pn.: „Wspólna akcja 

segregacja– działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi 

w gminach: Opole, Komprachcice i Turawa”. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach 

Działania 5.2 Poprawa Gospodarowania Odpadami Komunalnymi RPO WO na lata 2014-2020.  

W ramach projektu w 2020 r. zrealizowane zostały następujące zadania:  

 kampania informująco-edukacyjna dot. ulgi za kompostowanie odpadów  

- druk i kolportaż ulotek informacyjnych dla mieszkańców; 

 zakup i montaż 3 szt tablic interaktywnych dotyczących gospodarki odpadami – tablice 

zostały posadowione przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turawie; 

 zakup i montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej (1szt) z przeznaczeniem do PSZOK. 

Lokalizacja tablic interaktywnych zawierających treści edukacyjne w bezpośrednim 

sąsiedztwie placówek oświatowych tj. Publicznej Szkole Podstawowej w Turawie oraz  

w sąsiedztwie Publicznego Przedszkola w Turawie umożliwi dodatkową edukację uczniów  

i przedszkolaków w zakresie właściwej segregacji odpadów. Dodatkowo powstanie tzw. 

„Przystanku ekologicznego” umożliwi przeprowadzenie w przyszłości prelekcji oraz 

pogadanek, w ramach organizowanych przez gminę akcji Sprzątania Świata. W bezpośredniej 

przestrzeni znajduje się również parking Bike&Ride, z którego korzystają osoby odwiedzające 

Gminę Turawa.  
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               Widok na „Przystanek ekologiczny” przy PSP w Turawie  

 

      Ostateczna wartość dofinansowania w/w projektu dla Gminy Turawa: 119 299,44 zł, 

wkład własny 21 052,84 zł, natomiast wartość całkowita projektu wynosi: 140 352,28 zł brutto. 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z 

gospodarką odpadami dla mieszkańców M. Opola, Gm. Turawa i Gm. Komprachcice 

Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami, jest zwiększenie udziału odpadów 

zebranych selektywnie m.in. poprzez zmniejszenie ilości powstających odpadów, zwiększenie 

poziomu recyklingu i odzysku poprzez odpowiednie narzędzia kampanii promocyjnych, 

zaniechanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, zwiększenie stopnia odzyskiwania i 

przetwarzania surowców wtórnych, zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie 

możliwości efektywnego prowadzenia indywidualnej gospodarki odpadami. 

Kampania edukacyjna związana z segregacją odpadów będzie kontynuowana 

dzięki realizacji kolejnego partnerskiego Projektu pn.: „Eko-nawyki dobre praktyki – 

gospodarka o obiegu zamkniętym”. Do Projektu Miasto Opole po raz kolejny zaprosiło Gminę 

Turawa jako Partnera Projektu. Wniosek o dofinansowanie w/w Projektu został złożony w 2020 

r. przez Miasto Opole w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami 

komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla działań edukacyjno-informacyjnych.  

W dniu 13 października 2020 r. Rada Gminy Turawa Uchwałą Nr XXIII/129/2020  

w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.”Eko-nawyki dobre 

praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Miastem Opole i Gminą Komprachcice na wspólne przygotowanie 

i realizację w/w projektu.    
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W ramach realizacji Projektu  dla Gminy Turawa przewidziane są następujące działania: 

1. promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich 

poprzez zakup pojemników do segregacji odpadów  

z przeznaczeniem dla turystów, którzy wypoczywają nad Jeziorami Turawskimi w celu 

wzrostu świadomości w przestrzeni publicznej. W ramach zadania zostanie zakupiona 

dodatkowo tablica edukacyjna – planowana do ustawienia nad Jeziorami Turawskimi. 

Tablica będzie zawierała treści edukacyjne, mające wzmocnić edukację ekologiczną w tym 

zakresie. Ponadto zadanie obejmuje swym zakresem prowadzenie działań informujących  

i edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami.  

2. promocja selektywnej zbiórki w przestrzeni wiejskiej – w ramach zadania przewiduje się 

zamontować wiatę edukacyjną wraz z zestawem edukacyjnym wyposażonym w pojemniki 

do selektywnej zbiórki odpadów. Z urządzeń będą mogli korzystać mieszkańcy Gminy 

Turawa.  

3. kampania społeczna dot. postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz skutków 

spalania śmieci w domowych piecach – poprzez działania promujące prawidłowe 

postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (elektroodpady).  

W przestrzeni publicznej zostanie zamontowany specjalny punkt do zbiórki małych 

odpadów elektronicznych tzw. „Punkt elektroodpadów”. Poza umożliwieniem 

mieszkańcom pozbycia się elektroodpadów umożliwi on również ekspozycję treści 

edukacyjnych związanych z prawidłową segregacją odpadów i gospodarką o obiegu 

zamkniętym. Zadanie przewiduje także prowadzenie działań informacyjnych skierowanych 

do mieszkańców o skutkach spalania śmieci w domowych piecach. Ponadto zakupiony 

zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie do funkcjonowania plenerowego punktu 

edukacyjno-informacyjnego.  

 

Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 projektu ”Eko-nawyki dobre praktyki  

– gospodarka o obiegu zamkniętym”: 114 066,26 zł, wkład własny Gminy Turawa: 

28 605,74 zł, wartość kosztów kwalifikowanych: 142 672,00 zł. 

 

 

6.4. Pozostałe działania prowadzone w ramach edukacji ekologicznej  

1. współpraca z Aglomeracją Opolską w zakresie edukacji ekologicznej; 
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2. współpraca z WFOŚiGW w Opolu w zakresie edukacji oraz przekazywania na 

bieżąco aktualnych programów dotacyjnych;  

3. współpraca z Nadleśnictwem Turawa; 

4. edukacja ekologiczna – poprzez stronę internetową Gminy Turawa – utworzona 

specjalna zakładka w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.  

6.5. Monitorowanie Jezior Turawskich w zakresie utrzymania czystości i 

porządku  

W ramach bieżących zadań zapewniona jest obsługa sprzątania Jezior Turawskich. 

Gmina Turawa posiada zawartą umowę w przedmiocie utrzymania czystości i porządku nad 

Jeziorami Turawskimi: obsługa pojemników gminnych  dla turystów. Na terenach 

ogólnodostępnych nad Jeziorami Turawskimi funkcjonował system do segregacji odpadów 

wytwarzanych przez turystów.   

        W sezonie turystycznym w miesiącach letnich była zwiększona częstotliwość odbioru 

odpadów przez firmę wywozową. Gmina Turawa finansuje to zadanie ze środków budżetu 

gminy - każdego roku Gmina Turawa opłaca wywóz z w/w pojemników.   

       W ramach utrzymania czystości i porządku na bieżąco sprzątane są: toaleta gminna, plaże, 

teren przy kąpielisku, ścieżka turystyczna, drogi i deptaki na obrzeżach Jezior Turawskich przez 

pracowników w ramach  umów z Urzędem Pracy.   

6.6. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

gminy Turawa w 2020 r. określały następujące uchwały: 

 Uchwała Nr XXIX/169/17 Rady Gminy Turawa z dnia 6 października 2017 r.,  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, 

 Uchwała Nr IX/37/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, 

 Uchwała Nr X/46/19 Rady Gminy Turawa z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr IX/37/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, 

 Uchwała Nr XVIII/89/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, 
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 Uchwała Nr XXXII/190/17 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2017 r., w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 

 Uchwała Nr XVIII/92/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty, 

 Uchwała Nr XIX/122/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r.,  

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r.,  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 Uchwała Nr XXXII/197/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014 r.,  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 

2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 Uchwała Nr IX/38/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 Uchwała Nr XVIII/90/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r., w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 
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 Uchwała Nr XVIII/91/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

 Uchwała Nr XX/131/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r., w sprawie 

wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

System gospodarowania opadami komunalnymi 

W 2020 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych 

na terenie gminy Turawa odbywał się na podstawie umowy zawartej  

pomiędzy Gminą Turawa a przedsiębiorstwem REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 

45-573 Opole. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy 

Turawa. 

Odpady komunalne odbierane od mieszkańców gminy Turawa „u źródła”, funkcjonowały 

w systemie jedno, trzy bądź cztero – pojemnikowym oraz workowym. Mieszkańcy mieli 

możliwość gromadzenia odpadów w systemie: 

 selektywnym z wykorzystaniem przydomowego kompostownika na bioodpady, 

 selektywnym z dodatkowym pojemnikiem z przeznaczeniem do gromadzenia 

bioodpadów, 

 nieselektywnym (zmieszanym) – do 30 kwietnia 2020 r. 

Od 1 maja 2020 r. została wprowadzona obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych. 

Od tego momentu mieszkańcy nie mieli już możliwości zadeklarowania nieselektywnego 

sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. W 2020 r. wprowadzono również zmianę 

systemu segregacji odpadów polegającą na gromadzeniu papieru i tektury do osobnych worków 

w kolorze niebieskim. 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 

Turawa w roku 2020 zrealizowana była w oparciu o rodzaje odpadów wymienione poniżej. 
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System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

Pojemnik Rodzaje odpadów 
Częstotliwość 

odbioru 

Pojemnik oznakowany kolorem 

żółtym 

 tworzywa sztuczne, 

 metal, 

 opakowania wielomateriałowe 

1 raz / 2 tygodnie 

Pojemnik oznakowany kolorem 

zielonym 
 szkło opakowaniowe 1 raz / 8 tygodni 

Pojemnik oznakowany kolorem 

brązowym 
 bioodpady 

wiosna – lato:  

1 raz / 2 tygodnie, 

jesień – zima:  

1 raz / 1 miesiąc 

Worek oznakowany kolorem 

niebieskim 
 papier i tektura 1 raz / 12 tygodni 

Pojemnik oznakowany kolorem 

czarnym 

 odpady niesegregowane 

(zmieszane), 

 pozostałości z sortowania 

1 raz / 2 tygodnie 

 

Ponadto przeprowadzone zostały również zbiórki innych frakcji odpadów tj.: 

 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony - 

zbiórka w systemie akcyjnym raz w roku w podanych do publicznej wiadomości 

terminach wskazanych w harmonogramie (odbiór spod posesji), 

 odzież – zbiórka prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż za pomocą specjalnych 

kontenerów ustawionych w poszczególnych miejscowościach oraz zbiórki prowadzone 

przez różne fundacje poprzez odbiór worków spod posesji, 

 zużyte baterie - zbiórka w placówkach oświatowych i handlowych oraz w budynku 

Urzędu Gminy. 

Poza tym w roku 2020 w gminie Turawa funkcjonował tzw. „mobilny punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych”, w ramach którego mieszkańcy mogli oddać odpady 

problemowe tj.: 

 odpady budowlane, poremontowe pochodzące z gospodarstwa domowego w ramach 

małego remontu (np. gruz, beton, płyty gipsowe itp.), 

 przeterminowane leki, baterie i akumulatory, farby, lakiery, odczynniki chemiczne, 

rozpuszczalniki, tusze, tonery, farby drukarskie, 
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 kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne, tworzywa sztuczne – 

opakowania po olejach, farbach, detergentach, środkach ochrony roślin, 

 metale – puszki po farbach, opakowania po aerozolach, lampy fluorescencyjne, 

 inne odpady zawierające rtęć – termometry, 

 zużyte oleje silnikowe oraz smary itp., 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Zbiórka w/w odpadów odbyła się za pomocą specjalistycznych kontenerów mobilnych 

ustawionych w następujących w miejscowościach: 

 Bierdzany, 

 Kadłub Turawski, 

 Osowiec, 

 Osiedle Zawada, 

 Turawa, 

 Węgry, 

 Zawada. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Turawa 

wyniosła: 9 480. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba 

osób zamieszkujących na terenie gminy oscylowała na poziomie 7 999. Różnica w ilości co rok 

się zmniejsza i wynika z faktu, że znaczna część osób zameldowanych na terenie gminy Turawa 

faktycznie zamieszkuje poza jej terytorium. Znaczący wpływ ma również migracja zarobkowa. 

Ponadto warto zauważyć, że w deklaracji wymienia się osoby faktycznie zamieszkujące daną 

nieruchomość a nie zameldowane. Istotnym jest, iż liczba osób zameldowanych w stosunku do 

liczby osób zamieszkałych zawsze będzie zmienna i nie będzie się pokrywała. Bezspornym jest 

fakt, iż praktycznie w każdej miejscowości znajdują się tzw. „pustostany”, które 

niejednokrotnie nie mają uporządkowanego stanu meldunkowego na swojej posesji co 

powoduje dodatkowe różnice w ilości wykazywanych osób. 

W tabeli  zaprezentowano zestawienie ilości osób oraz danych zawartych w deklaracjach w 

2020 r. 
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Zestawienie liczby mieszkańców i szczegółowych danych zawartych w deklaracjach w 2020 r. 

Zestawienie danych – stan na 31.12.2020 r. Dane liczbowe 

Liczba mieszkańców Gminy Turawa wg danych z ewidencji 

ludności 
9 480 

Liczba mieszkańców Gminy Turawa ujętych w deklaracjach 7 999 

Liczba złożonych deklaracji na zbieranie odpadów w sposób 

selektywny z przydomowym kompostowaniem bioodpadów  
893 

Liczba złożonych deklaracji na zbieranie odpadów w sposób 

selektywny oraz korzystaniem z brązowego pojemnika na 

bioodpady 

1 790 

Liczba mieszkańców zbierających odpady w sposób selektywny 

z przydomowym kompostowaniem bioodpadów 
2 814 

Liczba mieszkańców zbierających odpady w sposób selektywny 

oraz korzystaniem z brązowego pojemnika na bioodpady 
5 185 

 

Zabudowa wielolokalowa w miejscowości Osowiec objęta została deklaracją zbiorczą 

złożoną przez zarządcę nieruchomością wspólną – Spółdzielnię Mieszkaniową  

w Strzelcach Opolskich. Łącznie zadeklarowano 512 mieszkańców zabudowy wielolokalowej. 

 

 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 

Ilość odebranych i zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Turawa w latach 

znajduje się w poniżej.  

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 
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Ilość odebranych i zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Turawa w 2020 r. 

 

Zgodnie z wydanym przez Ministra Środowiska rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2016 

r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) wymagany 

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego odzysku papieru metali, tworzyw 

sztucznych i szkła w 2020 r. powinien wynieść 50%. Poziom recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

zgodnie z w/w rozporządzeniem w 2020 r. powinien osiągnąć wartość 70%. 

Natomiast zgodnie z wydanym przez Ministra Środowiska rozporządzeniem z dnia 

15 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) – w roku 2020 dopuszczalny poziom składowania 

wspomnianych w rozporządzeniu odpadów powinien wynieść nie więcej niż 35% w stosunku 

do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 

L.p. Rodzaj odpadów Ilość odpadów [Mg] 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2525,49 

2. Papier i tektura 32,85 

3. Szkło 269,13 

4. Metal 11,476 

5. Bioodpady  476,59 

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 190,54 

7. Zużyte opony 4,32 

8. Chemikalia i przeterminowane leki 0,015 

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 3,24 

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe 106,12 

11. Zmieszane odpady opakowaniowe 484,41 

12. Odpady niebezpieczne 1,202 

13. 
Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
7,44 

SUMA: 4112,823 
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Zestawienie wymaganych/ dopuszczalnych i osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów oraz poziomów redukcji masy odpadów 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2020 r. 

Wskaźnik 

Wymagany/ 

dopuszczalny poziom 

w 2020 r. 

Osiągnięty poziom 

przez Gminę Turawa 

w 2020 r. 

Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła 

Wymagany poziom – 50% 54,18% 

Poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

Wymagany poziom – 70% 92,10% 

Poziom redukcji masy odpadów 

ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania 

Dopuszczalny poziom – 

35% 
0,00% 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, osiągnięty przez Gminę Turawa 

w 2020 r. – wyniósł: 54,18%, czyli powyżej wymaganego poziomu. Tym samym  

w analizowanym okresie Gmina Turawa spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, osiągnięty przez Gminę 

Turawa w 2020 r. – wyniósł: 92,10%, czyli powyżej wymaganego poziomu. Tym samym 

w analizowanym okresie Gmina Turawa spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania, osiągnięty przez Gminę Turawa w 2020 r.  – wyniósł: 0%, czyli 

poniżej poziomu dopuszczalnego. Tym samym w analizowanym okresie Gmina Turawa 

spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. 
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7. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020                        

w Gminie Turawa został przyjęty Uchwałą nr XVI/78/19 Rady Gminy Turawa z dnia                    

19 grudnia  2019 r. zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2277 z późn. zm.). W 

opracowaniu zadań do realizacji uwzględniono również zapisy zawarte w Narodowym 

Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020. Program określa strategię gminy Turawa w zakresie 

profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania im i minimalizowania szkód wynikających z 

nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.  

Zadania ujęte w Programie zostały dostosowane do lokalnych potrzeb, możliwości 

prowadzenia poszczególnych działań, uwzględniając posiadane zasoby osobowe, 

instytucjonalne i środowiskowe. Działalność profilaktyczna, prozdrowotna i terapeutyczna 

realizowana była przez takie podmioty jak m.in. - Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Turawa 

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

- Komisariat Policji w Ozimku, 

- Świetlice środowiskowe, 

- Jednostki pomocnicze – Sołectwa,  

- Placówki Oświatowe na terenie Gminy,  

- Obiekty sportowe i rekreacyjne na terenie Gminy, 

- Organizacje pozarządowe.  

 Realizację Programu koordynował Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki finansowe na realizację zadań 

wynikających z Programu pochodziły w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

i podawanie napojów alkoholowych. Łączny koszt realizacji działań ujętych w Programie w 

2020 r. wyniósł 113 592,18 zł.  

W 2020 r. w szczególności realizowane były następujące działania ujęte w Programie: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  
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a) W ramach tego zadania działalność prowadziła Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Turawa. Zadaniem Komisji jest podejmowanie działań 

zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności 

członków rodzin do radzenia sobie ze skutkami naużywania alkoholu przez osoby w ich 

otoczeniu. W skład Komisji w 2020 r. liczył łącznie 5 osób  tj. Pełnomocnik Wójta ds. 

Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, przedstawiciel Policji oraz Oświaty, a także do 

marca 2020 r. przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie (2 osoby). 

W ubiegłym roku Komisja odbyła łącznie 12 posiedzeń, podczas których zaopiniowano 11 

wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Omawiano również sytuacje rodzin objętych działaniami Komisji pod kątem możliwości 

wsparcia i pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy. Przeprowadzono 

łącznie 5 rozmów interwencyjno - motywujących z osobami, co do których wpłynęło 

zgłoszenie do GKRPA w Turawie. Wskazywano min. możliwości podjęcia terapii uzależnień 

oraz uzyskania porad prawnych i wsparcia psychologicznego. Członkowie Komisji brali udział 

w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie 

Turawa oraz posiedzeniach grup roboczych powoływanych w ramach Procedur „Niebieskich 

Kart”.  

b) Działalność Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom –                               

do najważniejszych zadań Pełnomocnika w 2020 r. należało m.in.:  

- prowadzenie oraz koordynacja działań należących do zadań własnych gminy, wynikających                                        

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz Narodowego Programu Zdrowia,  

- współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym w celu 

realizacji założeń Programu, 

- inicjowanie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych związanych z profilaktyką 

uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy oraz integracją społeczną;  

c) w 2020 r. realizowane było poradnictwo oraz konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz 

dzieci uczęszczających do trzech szkół tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie, 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie 

Turawskiej. Tematyka konsultacji obejmowała m.in. pomoc w rozwiązywaniu sytuacji 

trudnych, kryzysów rozwojowych, udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności            

w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych, minimalizowanie skutków 

ewentualnych zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz doradztwo 

dla rodziców/opiekunów w zakresie różnych form pomocy terapeutycznej i wychowawczej       
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w środowisku pozaszkolnym uczniów, minimalizowanie skutków uzależnień występujących    

w rodzinach uczniów, współpraca z kadrą pedagogiczną szkół. W związku z trwającą przez 

większość 2020 r. pandemią wirusa COVID – 19, część konsultacji i porad odbywała się w 

sposób zdalny za pośrednictwem komunikatorów internetowych. W ramach pomocy 

psychologicznej w szkołach, zakupiono również pomoce specjalistyczne do pracy z dziećmi       

i młodzieżą.  

 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 

 

a) W ramach tego zadania sukcesywnie wg potrzeb wspomagano działalność świetlic 

środowiskowych działających na terenie gminy Turawa. Dofinansowano m.in. zakup 

materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicach, zakup poczęstunków dla dzieci 

uczestniczących w zajęciach podczas ferii zimowych oraz poniesiono koszty utrzymania 

świetlic. Działalność świetlic środowiskowych w gminie Turawa została zawieszona w marcu 

2020 r. z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii wirusa COVID – 19.  

b) W lutym 2020 r. podczas ferii zimowych zorganizowano tygodniowy cykl zajęć 

prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Turawa. Oprócz zajęć sportowych, 

rekreacyjnych, edukacyjno – rozwojowych i  animacyjnych, w których mogli wziąć udział 

uczestnicy, kluczowym elementem były warsztaty zdrowego żywienia. Dzieci uczyły się zasad 

zdrowego odżywiania, samodzielnie przygotowując wartościowe i odżywcze potrawy. 

Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowanego dietetyka. W każdym dniu zajęć udział 

wzięło ok 80 dzieci.  

 

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  

 

a) W ramach tego zadania sukcesywnie wg potrzeb dofinansowywano działania o charakterze 

profilaktycznym i prozdrowotnym w jednostkach pomocniczych Gminy – Sołectwach. 

Wsparto między innymi działalność lokalnych klubów seniora w zakresie finansowania działań 

prozdrowotnych dla osób w wieku senioralnym. Dofinansowano także zakup materiałów               

i sprzętu do organizowania działań profilaktycznych i prozdrowotnych w Sołectwach.  
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 Analizując realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2020 roku  należy mieć na uwadze, że rok ubiegły przebiegł                                     

w okolicznościach zupełnie innych, niż te znane dotychczas. Trwająca przez 10 miesięcy 2020 

r. pandemia wirusa COVID – 19 i związane z nią ograniczenia i obostrzenia, wymusiły 

konieczność izolacji społecznej, dystansu i w konsekwencji zmianę sposobu i trybu 

funkcjonowania różnych instytucji i placówek. Z tego powodu części zadań zaplanowanych         

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2020 w Gminie Turawa nie udało się zrealizować, a część zrealizowano w zmniejszonym 

zakresie. Pandemia wpłynęła również na działania dotyczące profilaktyki uzależnień, którą w 

wieku obszarach trudno było realizować zdalnie lub w ogóle nie było to możliwe (szczególnie 

w zakresie tych działań, które wymagają gromadzenia się osób tj. szkolenia, warsztaty, 

socjoterapia, grupy wsparcia czy wydarzenia o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym).  

 Mając jednak na uwadze, że pandemia ostatecznie przyczyni się do wzrostu 

negatywnych zjawisk społecznych także w obszarze uzależnień, należy w latach kolejnych 

podjąć działania w kierunku budowania instytucjonalnej i środowiskowej sieci wsparcia nie 

tylko dla osób uzależnionych i ich rodzin, ale również z zakresu szeroko rozumianej 

profilaktyki uniwersalnej skierowanej do różnych grup społecznych. Planuje się zatem aby 

dotychczas realizowane w ramach Programu działania, sukcesywnie poszerzać o te nowe z 

zakresu działań profilaktycznych i prozdrowotnych. Należą do nich m.in.: 

1) zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci, młodzieży                          

i rodziców (objęcie wsparciem psychologa dzieci i młodzież oraz rodziców/opiekunów                                  

ze wszystkich Placówek Oświatowych w Gminie);  

2) utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców z możliwością skorzystania ze 

wsparcia specjalistów różnych dziedzin m.in. : terapeuty, psychologa, prawnika oraz specjalisty 

pracy socjalnej i porad obywatelskich;  

3) utworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych;  

4) wdrażanie rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych na terenie Gminy;  

5) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji Programu i działaniach 

profilaktycznych;  

6) wsparcie nowotworzonej socjoterapeutycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci               

i młodzieży z gminy Turawa;  

7) sporządzenie diagnozy lokalnych problemów społecznych. 
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8. INFORMACJA O PODJĘTYCH UCHWAŁACH PRZEZ RADĘ 

GMINY TURAWA  2020 ROKU 

W 2020 roku Rada Gminy Turawa  podjęła łącznie 74 uchwały. 

Rada Gminy podjęła  wiele ważnych uchwał dotyczących rozwoju społeczno-

gospodarczego Gminy, funkcjonowania Gminy i dotyczących takich zagadnień jak:  

uchwalenie budżetu Gminy na 2021 rok, stawek podatkowych, opieka społeczna, kultura, 

gospodarka komunalna oraz oświacie i wychowaniu. Poddano  również  ocenie wykonanie 

budżetu Gminy i udzielano Wójtowi Gminy Turawa absolutorium z wykonania budżetu Gminy 

za 2019 r., co poprzedzone zostało uchwałą o udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania.  

Podjęte przez Radę Gminy Turawa uchwały stanowiące prawo miejscowe weszły            

w życie 14 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Pozostałe uchwały wdrożono do  realizacji z dniem podjęcia. 

Podjęte przez Radę Gminy  uchwały można podzielić na : 

 

Uchwały finansowe - dotyczące :  

- zmiany budżetu gminy 2020 roku, 

 -zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  

- udzielenia dotacji  dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,  

- odstąpienia od dochodzenia należności  o charakterze cywilnoprawnym przez Gminę Turawa 

(dot. COVID-19) 

-  zwolnienia z podatku  od nieruchomości  oraz przedłużenia  terminu płatności (dot.COVID-

19), 

- zmiany uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki  długoterminowej dla 

Stowarzyszenia „ Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan i ”Nasz Zakrzów Turawski, 

- wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia "Nasza 

Zawada" w Zawadzie, 

- określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Turawa, 

- zatwierdzania sprawozdań za 2019 rok ( przy udzielaniu absolutorium dla Wójta Gminy za 

2019 rok), 

- określenia  wysokości  stawek podatku od nieruchomości. 

 

Uchwały  oświatowe i dot. funkcjonowania opieki społecznej na terenie Gminy Turawa: 

- w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół  

podstawowych dla kandydatów  zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół, 
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- w sprawie określenia  kryteriów branych pod uwagę  w II etapie postępowania  rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych, 

- w sprawie trybu i sposobu  powołania  członków  zespołu  interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków  jego funkcjonowania, 

-  w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

- w sprawie  przyjęcia spraw  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny ujętych 

w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2019-2020 r., 

-  w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów  pomocy społecznej Gminy Turawy za 2019 r.”, 

- w sprawie  przyjęcia "Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-

door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa", 

 

Uchwały dotyczące ochrony środowiska i zwierząt na terenie Gminy Turawa: 

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, 

- w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu  i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbioru  

odpadów komunalnych, 

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami i ustalenia stawki 

tej opłaty, 

- w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Turawa, 

- w sprawie przyjęcia projektu „regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków, 

obowiązującego na terenie Gminy Turawa, 

- w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa, 

- w sprawie wyznaczenia  obszaru i granic aglomeracji Turawa, 

- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych 

 i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turawa, 

- w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., 

- w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn. "Wdrożenie systemu zarządzania 

jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach Programu LIFE, 

- w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/89/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, 



Raport o stanie Gminy Turawa za rok 2020 
 

,,Gmina Turawa – port niezapomnianych wrażeń’’ Strona 72 
 

- w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/90/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Uchwały dotyczące sportu  i turystyki: 

- w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu 

kąpielowego, 

 

Organizacyjne dotyczące  funkcjonowania Urzędu Gminy i Rady Gminy oraz gospodarki 

nieruchomościami i inne: 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnych umów dzierżawnych, 

- w sprawie  załatwiania skarg skargi i  petycji wpływających do Rady Gminy, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  porozumień międzygminnych, 

- w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego  drogi publicznej, 

- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę  na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości  

gruntowej stanowiącej własność Gminy ( Bierdzany Bastion), 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat oraz 

odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy dla lokalu użytkowego stanowiącego 

własność Gminy Turawa, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 

dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat, 

- w sprawie  wydzierżawienia   na okres 10 lat   nieruchomości   stanowiącej własność Gminy 

w trybie przetargowym ( Rzędów), 

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  na rok 2020, 

- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa w sprawie Gminnego Programu  Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2020, 

- w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami, wymienionymi a art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24.04.2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. 
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9. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Program Współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi  i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został przyjęty 

Uchwałą Nr XIII/56/19 Rady Gminy Turawa z dnia 31 października 2019 r. poprzedzony 

konsultacjami społecznymi. 

Celem głównym programu było budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem,    

a organizacjami pozarządowymi. 

 Celami szczegółowymi programu było: 

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy 

Turawa; 

2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne; 

3) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć; 

4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

Zgodnie z Programem Współpracy, współpraca Gminy Turawa z organizacjami 

pozarządowymi miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. Współpraca o charakterze 

finansowym odbywała się poprzez: 

1) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji; 

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji                              

na dofinansowanie ich realizacji. 

Gmina Turawa współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku 

publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2020 zaplanowała 

przeznaczenie środków finansowe w wysokości: 

1) 190 000,00 zł na realizację zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu; 

2) 186 000,00 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  

i osób. 

Zadania wymienione w programie realizowano w formie otwartych konkursów ofert na rok 

2020 obejmujące: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  

2) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
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Lp. Nazwa konkursu Liczba 

złożonych 

ofert 

Kwota dotacji 

1 Wspierania i 

upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu 

2 190 000,00 

2 Pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób 

1 186 000,00 

SUMA 376 000,00 

 

 

Zestawienie dotacji 

 

Tytuł zadania Organizacja Kwota przyznana 

organizacjom 

Kwota wykorzystana 

przez organizacje 

Wspierania i 

upowszechniania 

kultury fizycznej 

Ludowe Zespoły 

Sportowe 

Gminne Zrzeszenie w 

Turawie 

185 000,00 185 000,00 

Trenuję piłkę nożną 

i szlifuję język 

niemiecki 

Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku 

Opolskim 

5 000,00 0,00 

Pomocy społecznej, 

w tym pomocy 

rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji 

życiowej oraz 

wyrównywania 

szans tych rodzin i 

osób 

Caritas Diecezji 

Opolskiej 

186 000,00 186 000,00 

SUMA 376 000,00 371 000,00 

 

10. OPIEKA SPOŁECZNA 

Działania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Turawy z mocy ustawy wykonuje  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie.  

GOPS w Turawie realizuje  zadania statutowe gminy wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej, przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, uchwał Rady Gminy 

Turawa, zarządzeń i ustaleń Wójta Gminy Turawa, zawartych porozumień i umów. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie, w obszarze pomocy społecznej realizuje 

zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jest inicjatorem działań         
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o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz 

wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomoc społeczna w myśl 

ustawy o pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej i włącza się, gdy osoba bądź 

rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym 

obywatelstwo polskie oraz jednocześnie spełniającym warunek zamieszkiwania i pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo takie przysługuje również cudzoziemcom, 

jednakże po spełnieniu odrębnych warunków wskazanych w ustawie.  

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:  

1. osoby zainteresowanej,  

2. jej przedstawiciela ustawowego,  

3. innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.  

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu, po uzyskaniu zgody osoby, której 

wsparcie ma być udzielone. Od dnia 1 października 2018 r. kryterium dochodowe osoby 

samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł, a na osobę w rodzinie 528,00 zł. Podstawą 

przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, 

czyli zebranie możliwie wszechstronnych informacji o osobie czy rodzinie, ustalenie 

występujących problemów co pozwala na podjęcie właściwych działań i zaplanowanie 

odpowiedniej formy pomocy.  

Ośrodek realizuje przede wszystkim zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz innych ustaw, w których określono 

szczegółowo zadania pomocy społecznej w szczególności:  

- Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.                              

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ,  

- Przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii  

- Wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                     

i systemie pieczy zastępczej  

- Przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.                          

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

- Świadczeń rodzinnych, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 

zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  
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- Świadczeń osobom uprawnionym do alimentów, będących zadaniami zleconymi z zakresu 

administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów , 

- Zasiłków dla opiekunów, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  

- Świadczeń wychowawczych, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji 

rządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

- Jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie      

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, będących zadaniami 

zleconymi z zakresu administracji rządowej, zgodnie ustawą z dnia 04 listopada 2016 r. o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ,  

- Świadczeń dobry start, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”  

- Potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych ,  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie w 2020 roku realizował zadania z 

pomocy społecznej poprzez: 

 systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie pokonać, 

 podejmowanie zadań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem, 

 analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 

 opracowywanie i realizacja programów osłonowych-kreowanie lokalnej polityki 

społecznej. 

- zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania 

w warunkach odpowiadających godności człowieka,  

- przywracanie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych zdolności do wypełniania tych funkcji, 
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- ograniczanie skali oraz następstw zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania pomocowe 

służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie. 

 

DANE O OSOBACH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA  

W 2020 ROKU  

Pomoc i wsparcie w gminie Turawa z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 220 

osób. W gminie Turawa najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez 

ośrodek pomocy społecznej w 2020 roku było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, 

ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa. Poniżej 

prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej  szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin    

i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika 

deprywacji lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej w podziale na 

płeć i grupy wiekowe, liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych                          

i niepieniężnych, liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających                          

z poradnictwa specjalistycznego, wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin korzystających             

z interwencji kryzysowej, wskaźnika kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika 

projektów socjalnych . Liczba rodzin pobierających w roku oceny świadczenia wychowawcze 

wyniosła 998. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 3 rodziny. Całkowita 

kwota przyznanego świadczenia wychowawczego wyniosła 9 156 796,27 zł i w porównaniu      

z rokiem poprzednim wzrosła o 2 402 299,47 zł. Sytuacja ta jest spowodowana tym, iż od 

01.07.2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia niezależnie 

od dochodu rodziny. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła średnio       

w miesiącu 163 rodzin. Natomiast w skali roku wszystkich rodziny, które pobrały zasiłek 

rodzinny było: 197 a z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka skorzystało:          

50 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego średnia liczba rodzin korzystających z tych 

środków zmalała o 17. Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego 

i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wyniosła 780 934,67 zł i w porównaniu 

z rokiem poprzednim zmalała o 76 626,90 zł.  
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok  2020 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA 

Liczba osób 1 203 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE 

Liczba osób 2 143 

W tym: osoby długotrwale korzystające 3 66 

Wiek 0-17 4 36 

Wiek produkcyjny * 5 44 

Wiek poprodukcyjny ** 6 19 

Liczba rodzin 7 98 

Liczba osób w rodzinach 8 173 

w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) 

Ogółem 9 43 

W tym: osoby długotrwale korzystające 10 23 

Wiek 0-17 11 17 

Wiek 18-59 12 13 

Wiek 60 lat i więcej 13 13 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY 

Liczba osób ogółem 14 233 

Liczba rodzin 15 126 

Liczba osób w rodzinach 16 328 

KONTRAKT SOCJALNY 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem 17 8 

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem 18 8 

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat 

** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok  2020 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZASIŁEK STAŁY 

Liczba osób 1 22 

Kwota świadczeń w złotych 2 123 408 

W tym: (wiersze 3-6) 

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących 

Liczba osób 3 21 

Kwota świadczeń w złotych 4 122 840 

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie 

Liczba osób 5 1 

Kwota świadczeń w złotych 6 568 

ZASIŁEK OKRESOWY 

Liczba osób 7 28 

Kwota świadczeń w złotych 8 31 122 

W tym: (wiersze 9-16) 

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 9 25 

Kwota świadczeń w złotych 10 24 684 

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 11 6 

Kwota świadczeń w złotych 12 3 713 

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 13 0 

Kwota świadczeń w złotych 14 0 

Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego 

Liczba osób 15 1 
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Kwota świadczeń w złotych 16 1 052 

Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b 

Liczba osób 17 0 

Kwota świadczeń w złotych 18 0 

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM 

Liczba osób 19 76 

Kwota świadczeń w złotych 20 32 685 

W tym: (wiersze 21 - 22) 

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POSIŁEK W SZKOLE I 

W DOMU" 

Liczba osób 21 64 

Kwota świadczeń w złotych 22 25 985 

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU 

na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 

Liczba osób 23 0 

Kwota świadczeń w złotych 24 0 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

POSIŁEK OGÓŁEM 

Liczba osób 25 38 

Kwota świadczeń w złotych 26 11 151 

W tym: (z wierszy 25 - 26) 

DLA DZIECI 

Liczba osób 27 36 

Kwota świadczeń w złotych 28 10 991 

W tym (z wierszy 25-26): 
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POSIŁEK 

świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" 

Liczba osób 29 38 

Kwota świadczeń w złotych 30 11 151 

W tym (z wierszy 29-30): 

DLA DZIECI 

Liczba osób 31 36 

Kwota świadczeń w złotych 32 11 071 

SCHRONIENIE - OGÓŁEM 

Liczba osób 33 5 

Kwota świadczeń w złotych 34 60 896 

UBRANIE 

Liczba osób 35 0 

Kwota świadczeń w złotych 36 0 

SPRAWIENIE POGRZEBU 

Liczba rodzin 37 1 

Kwota świadczeń w złotych 38 2 630 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Liczba osób 39 11 

Kwota świadczeń w złotych 40 251 009 

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 41 9 

Liczba rodzin wspierających 42 0 
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Liczba asystentów rodziny 43 1 

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych 44 481 237 

INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny 2020 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Liczba gospodarstw domowych 1 11 

Kwota świadczeń w złotych 2 22 446 

DODATKI ENERGETYCZNE 

Liczba  gospodarstw domowych 3 0 

Kwota świadczeń w złotych 4 0 

 

 

ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH 

POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE - w złotych  / GOPS w Turawie                                                                                                                       

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 

OGÓŁEM 

OGÓŁEM ( działy) 1 13 512 085 

W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 13 398 493 

851 - OCHRONA ZDROWIA 

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 113 592 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 0 

852 - POMOC SPOŁECZNA 

85202 - Domy pomocy społecznej 7 251 009 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 251 009 

85203 - Ośrodki Wsparcia 9 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 0 
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85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 
11 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 0 

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

13 10 877 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 10 877 

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
15 112 348 

w tym: w budżecie OPS 16 112 348 

85215 - Dodatki mieszkaniowe 17 22 445 

w tym: w budżecie OPS 18 22 445 

85216 - Zasiłki stałe 19 123 408 

w tym: w budżecie OPS 20 123 408 

85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 21 X 

w tym: w budżecie PCPR 22 X 

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 23 588 780 

w tym: w budżecie OPS 24 588 780 

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 
25 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 0 

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 98 463 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 98 463 
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85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 29 37 136 

w tym: w budżecie OPS 30 37 136 

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 31 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 32 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 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 

85232 - Centra Integracji Społecznej 35 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 0 

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 

85295 - Pozostała działalność 39 8 192 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 8 192 

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 
41 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 

85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 43 0 

w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 44 0 

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
45 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 0 
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85395 - Pozostała działalność  

w zakresie polityki społecznej 
47 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 49 29 256 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 29 256 

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 
51 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 

855 - RODZINA 

85501 - Świadczenie wychowawcze 53 9 234 629 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 9 234 629 

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

55 1 931 628 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 56 1 931 628 

85504 - Wspieranie rodziny 57 376 313 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 376 313 

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 59 82 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 82 000 

85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 61 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 

85507 - Dzienni opiekunowie 63 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 64 0 
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85508 - Rodziny zastępcze 65 29 013 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 66 29 013 

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 67 452 224 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 68 452 224 

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 10 772 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 70 10 772 

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 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 72 0 

85578  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 73 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 74 0 
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11. OŚWIATA 

 

W Gminie Turawa działa 5 przedszkoli i 5 szkół podstawowych (w tym dwie  z 

oddziałami przedszkolnymi) prowadzonych przez Gminę, jedna szkoła podstawowa dla klas   

I-VIII i jedna szkoła podstawowa dla klas I-III z oddziałem przedszkolnym prowadzone przez 

stowarzyszenia. 

W roku szkolnym 2019/2020 sieć szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę 

obejmowała: 5 publicznych przedszkoli w Zawadzie, Kotorzu Małym, Turawie, Bierdzanach i 

Węgrach oraz 5 publicznych szkół podstawowych w Turawie, Zawadzie, Bierdzanach, szkoły 

z oddziałami przedszkolnymi w Osowcu i Ligocie Turawskiej.  

 

Poniżej przedstawiono wykaz liczby urodzeń w latach 2006-2020 z podziałem na 

obwody szkół gminy. Najwięcej dzieci urodziło się w  2017 roku - 102. Najmniejszy przyrost 

urodzeń obserwowany był w 2007 i 2018 roku – urodziło się tylko po 78 dzieci. 

 

miejscowość 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PSP 

Bierdzany 

6 9 5 4 5 5 7 3 11 6 7 7 11 8 

Kadłub 

Turawski 

4 2 3 4 2 5 7 2 9 3 2 6 6 4 

Ligota 

Turawska 

4 5 5 4 4 11 5 4 8 7 3 2 7 5 

Zakrzów 

Turawski 

2 4 5 3 5 8 7 7 3 4 8 9 4 8 

PSP Ligota 10 11 13 11 11 24 19 13 20 14 13 17 17 17 

PSP Ligota 

(L+B) 

16 20 18 15 16 29 26 16 31 20 20 24 28 25 

Turawa 6 7 11 6 5 8 4 9 4 6 5 7 9 8 

Marszałki 2 6 8 11 5 7 9 7 1 6 5 2 4 4 

Kotórz Mały 11 9 11 16 7 7 15 12 13 10 12 7 17 12 

Kotórz 

Wielki 

1 3 3 2 3 5 3 3 2 1 10 2 4 4 

Rzędów 3 3 1 2 3 4 2 2 7 3 2 3 2 4 

PSP 

Turawa 

23 28 34 37 23 31 33 33 27 26 34 21 36 32 
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PSP 

Zawada 

19 12 20 20 14 13 18 24 11 24 14 13 16 14 

Zawada bez 

Osiedla 

Zawada 

15 11 18 19 12 12 17 18 10 21 14 13 15 14 

Osowiec 9 12 13 15 16 6 10 7 9 9 13 10 7 7 

Trzęsina 1 3 2 2 2 3 1 0 2 0 2 2 3 2 

PSP 

Osowiec 

10 15 15 17 18 9 11 7 11 9 15 12 10 9 

Węgry 9 13 12 11 13 9 9 13 9 12 19 8 6 12 

Razem 

Gmina bez 

Osiedla 

Zawada  

73 87 97 99 82 90 96 87 88 88 102 78 95 92 

 

Utrzymanie przedszkoli stanowi istotną pozycję w budżecie Gminy Turawa. Roczne 

wydatki na 1 dziecko pochłaniają kwoty porównywalne, z wydatkami w szkołach 

podstawowych. Pomimo, że przedszkola publiczne, dla których gmina jest organem 

prowadzącym, objęte są systemem oświaty i obowiązuje w nich Karta Nauczyciela, nie są one 

finansowane ze subwencji oświatowej, lecz z dochodów własnych gminy.  

 

Przedszkole Ilość dzieci 
Ilość 

oddziałów 

Pracownicy 

obsługi 

Nauczyciele ilość 

etatów 
Koszty 

PP Zawada 42,00 2,00 4,64 3,83 662 130,78 

PP Kotórz  Mały 44,67 2,00 4,84 5,24 716 215,97 

PP Turawa 50,00 2,00 4,88 4,68 706 284,72 

PP Bierdzany 31,33 2,00 4,00 3,89 652 432,20 

PP Węgry 42,33 2,00 5,25 4,33 684 663,13 

Razem 210,33 10,00 23,61 21,97 3 421 726,80 

Oddziały 

Przedszkolne 

Ilość dzieci Ilość 

oddziałów 

Pracownicy 

obsługi 

Nauczyciele ilość 

etatów 

Koszty 

SP Osowiec 35,33 2,00 0,58 6,44 412 415,52 

SP Ligota 

Turawska 
25,00 1,00 1,31 1,10 224 953,24 

Razem  60,33 3,00 1,89 7,54 637 368,76 
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Poniższy wykres przedstawia średnią liczbę dzieci przypadającą na jednego pracownika 

administracji i obsługi. 
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Zróżnicowane zatrudnienie w przedszkolach gminnych wynika z różnic w czasie 

otwarcia placówek i różnej ilości zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (zajęcia z 

logopedą, psychologiem, terapeutą). 

 

 

 

Szkoły podstawowe objęte są ustawą Prawo oświatowe, obowiązuje w nich Karta 

Nauczyciela i są finansowane ze środków subwencji oświatowej. W 2020 roku subwencja na 

placówki w Gminie Turawa wyniosła 7 095 832,90 zł. W poniższej tabeli przedstawiono 

wysokość wydatków poniesionych w placówkach w przeliczeniu na koszt utrzymania jednego 

ucznia. 
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Analiza finansowa funkcjonowania szkół podstawowych 

Szkoła Wydatek 

Średnia liczba 

uczniów 

(2/3*30-09-

2019+1/3*30-09-

2020) 

Ilość 

oddziałów 

Pracownicy 

obsługi i 

administracji 

Nauczyciele 

ilość etatów 
Subwencja 

PSP Turawa 2 202 270,13 129,00 9 4,41 17,36 1 302 681,00 

PSP Zawada 1 782 625,72 106,33 8 2,37 16,41 1 597 950,00 

PSP Osowiec 2 135 746,61 106,67 8 6,44 15,98 1 874 735,90 

PSP Bierdzany 1 248 880,76 45,33 6 2,5 11,70 776 826,00 

PSP Ligota 

Turawska 

  

1 521 659,05 97,00 7 3,34 13,80 1 543 640,00 

Razem 8 891 182,27 484,33 38 19,05 75,25   7 095 832,90  
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Dopłata ze środków własnych gminy do szkół 

 

 

 

Większość samorządów boryka się z problemem finansowania edukacji szkolnej                

i przedszkolnej dzieci. Wzrost wydatków na oświatę, pokrywanych z dochodów własnych 

gminy,   spowodowany jest przede wszystkim obniżeniem wysokości subwencji oświatowej 

oraz koniecznością zapewnienia średnich ustawowych wynagrodzeń nauczycieli. Ilość 

środków przekazywanych samorządom z budżetu państwa w ramach części oświatowej 
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subwencji ogólnej zależy przede wszystkim od liczby dzieci/uczniów/wychowanków 

uczęszczających do poszczególnych typów szkół. Niezależnie więc, czy nauczanie 

zorganizowane zostanie w grupach 5 -osobowych, czy 30 -osobowych, gmina otrzyma zawsze 

subwencję tej samej wysokości. Ze względu na konstrukcję subwencji nie będzie też mogła 

skutecznie domagać się podniesienia wysokości subwencji ze względu na wysokie koszty 

utrzymania szkół. Jeśli samorządowi brakuje środków na utrzymanie placówek, to pieniądze 

niezbędne do ich utrzymania musi wygospodarować z dochodów własnych lub pożyczyć. 

Wskaźnik stopnia awansu zawodowego nauczycieli sprawia, że dwie gminy z identycznymi 

liczbami uczniów oraz identyczną organizacją oświaty, a różniących się rozkładem stopni 

awansu zawodowego, otrzymają subwencję proporcjonalnie do różnicy wynikającej z kosztu 

wynagrodzeń nauczycielskich. 

 

STYPENDIUM WÓJTA GMINY TURAWA 

Na stypendia wójta w 2020 roku przeznaczono kwotę 22 500,00 zł 

W roku szkolnym 2019/2020 po raz pierwszy uczniowie szkół podstawowych 

zamieszkujący Gminę Turawa, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce lub mieli wysokie 

osiągnięcia w dziedzinach artystycznych czy w sporcie mogli otrzymać jednorazowe 

stypendium.  30 uczniów otrzymało stypendium Wójta w wysokości 500 zł, a 7 uczniów 

spełniło 2 kryteria i otrzymało stypendium w podwójnej wysokości – 1000 zł. Najwięcej bo aż 

3 kryteria  spełniła uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej. 

 

12.  BIBLIOTEKI 

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań           

i należności wobec innych podmiotów, ponieważ wszystkie zobowiązania realizowane są na 

bieżąco.                      

  Na   zaplanowane dochody GBP Turawa w wysokości 385 000 zł wykonano  kwotę    

400 123,00 zł, na które składała się dotacja w wysokości 385 000 zł i środki własne 764,00 zł 

oraz nieplanowana dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w wysokości 14 359,00zł na zakup 

nowości wydawniczych, która w 2020 była wyjątkowo wysoka.  

W 2020 roku biblioteka zakupiła 2131 woluminów dla GBP i jej filii za łączną kwotę 

59 457,39 zł.  Zakup ten był  duży  dzięki tak wysokiej dotacji z Biblioteki Narodowej , która 

była dodatkową kwotą na zakup nowości wydawniczych. Biblioteki nasze posiadają  najnowsze 
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wydania literatury  dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych czytelników   jak również duży wybór 

literatury niebeletrystycznej. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników, 

pytamy o ich potrzeby, co przekłada się na statystyki. 

Niestety w 2020 roku dane statystyczne są niższe niż w roku poprzednim ze względu na 

zaistniałą sytuacje związaną z Covid -19. 

Liczba czytelników ogółem zarejestrowanych na koniec 2020 roku wyniosła 685 co  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców naszej gminy wynosi 7,2. 

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem w 2020 roku – 8445 odwiedzających.  

Stan księgozbioru na koniec 2019 roku –35 173, w roku 2020 zakupiono 2131 woluminów. 

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku to  32 595 woluminy.  

Liczba wypożyczeń ogółem wyniosła 21 682 woluminów – a więc na 100 mieszkańców gminy 

to 218 woluminów i czasopism.  

W czasie ferii zimowych od 17 do 21 lutego w filii bibliotecznej w Ligocie Turawskiej 

odbyły się warsztaty dla dzieci we współpracy z  DFK Ligota Turawska. 

Również razem z DFK Ligota filia biblioteczna w Ligocie Turawskiej  zorganizowała 

jednodniowe warsztaty na zakończenie wakacji w dniu 18.08.2020 – animacje z książką. 

Ponadto w 2020 r. biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia:   

     29.09.2020 – Dzień Głośnego Czytania- czytały  dzieci  w bibliotece w Ligocie Turawskiej. 

     15.10.2020 – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turawie miało miejsce otwarcie wystawy 

,,Wielcy stąd…’’ 

26.10.2020 – Werbinarium  on-line z wydawnictwem „Dwie Siostry’’  

W dniu 19.11.2020 roku uczestniczyliśmy w szkoleniu online pn. Podstawowe działania 

zapewniające bezpieczeństwo biblioteki w cyberprzestrzeni  

W grudniu biblioteka wykupiła licencje dostępu do e-książek wykupując dostęp do platform 

IBUK Libra jak również Legimi, ponieważ w związku z panującą sytuacją pandemiczną, 

bardzo wzrosło zapotrzebowanie na dostęp do e-booków. 
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PODSUMOWANIE 

 

Na rozwój i funkcjonowanie gminy składa się bardzo wiele obszarów. Nasze dążenia zmierzają 

do jak najlepszego wykorzystania potencjału i zasobów Gminy Turawa. W kolejnych latach nadal 

będziemy podejmować działania mające na celu poprawę jakości dróg gminnych, kontynuować 

inwestycje proekologiczne, czy rozbudowywać infrastrukturę rekreacyjno-sportową. Planujemy 

podnosić jakość kształcenia naszych dzieci i młodzieży inwestując m.in. w infrastrukturę oświatową oraz 

realizować projekty miękkie. Nadal zamierzamy wspierać nasze jednostki OSP, które w tym roku 

otrzymały rekordową kwotę na zadania bieżące i inwestycje, LZS-y, seniorów i stowarzyszenia 

działające na terenie gminy. Pracujemy nad kompleksowym zagospodarowaniem miejsc wypoczynku i 

rekreacji oraz obszarów zielonych na terenie naszej gminy. Liczymy na pozyskanie kolejnych 

dofinansowań. Zabiegamy o poprawę warunków opieki zdrowotnej. Planujemy stworzenie kalendarza 

imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, które będą promowały naszą gminę. Mam nadzieję, 

że Gmina Turawa w ciągu najbliższych lat stanie się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do 

zamieszkania i spędzania wolnego czasu. 

 

 

Z poważaniem 

Dominik Pikos 

Wójt Gminy Turawa 

 

 


