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Wstęp 
 

 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 28aa ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym, Wójt Gminy 

Turawa przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Turawa za rok 2021.  

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

jednostek organizacyjnych i spółki 

gminnej. 

Rok 2021 był dla wszystkich 

czasem mierzenia się z nowymi 

wyzwaniami, które postawiła przed 

nami pandemia COVID-19. 

Spowodowała ona konieczność izolacji i 

wprowadzenia wielu innych ograniczeń. 

Epidemia koronawirusa postawiła 

wszystkich w nowej, całkowicie 

nieznanej dotychczas sytuacji. Wszystkie 

działania miały tylko jeden cel - obronić 

się przed niezwykle niebezpiecznym przeciwnikiem, jakim był koronawirus. Konieczne było 

zminimalizowane kontaktów społecznych, a co za tym idzie rok 2021 ubogi był w wydarzenia sportowe, 

czy inne integrujące mieszkańców spotkania. Koronawirus w całym kraju przeorganizował wiele dziedzin 

życia. Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły znacząco na realizację zaplanowanych na 

rok 2021 inwestycji. 

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 CHRAKTERYSTYKA GMINY TURAWA 

  

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 p rzy wsi Zawada (155-160 m n.p.m.). Według 

fizyczno–geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego 1 gmina Turawa umiejscowiona jest 

w następujących jednostkach:  

- megaregion – Europa Środkowa;  

- prowincja – Niż Środkowoeuropejski;  

- podprowincja – N iziny 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.  

 

1.1. Jednostki organizacyjne Gminy Turawa 

 

 Urząd Gminy Turawa 

 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (GZEAS) 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)  
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 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   

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.   
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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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1.4. Demografia 

 

Liczba mieszkańców Gminy Turawa na koniec 2021 r. wyniosła  9434, kobiety stanowiły – 52% ogółu 

mieszkańców tj. 4935, natomiast  mężczyźni 48%  mieszkańców tj. 4499.  
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Liczba mieszkańców zameldowanych w poszczególnych miejscowościach gminy w latach 2017-2021 

kształtuje się następująco:  

 

Liczba  

mieszkańców 

ogółem 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

BIERDZANY 918 916 913 906 912 

KADŁUB 

TURAWSKI 
546 545 542 531 522 

KOTÓRZ 

MAŁY 
973 1000 1013 1011 993 

KOTÓRZ 

WIELKI 
365 384 390 392 388 

LIGOTA 

TURAWSKA 
680 684 678 677 660 

OSOWIEC 1184 1204 1189 1164 1136 

OSOWIEC-

TRZĘSINA 
177 177 183 180 173 

RZĘDÓW 336 338 342 349 345 

TURAWA 689 806 794 791 763 

TURAWA-

MARSZAŁKI 
507 511 519 528 527 

WĘGRY 1011 1010 1022 1026 1021 

ZAKRZÓW 

TURAWSKI 
624 627 626 628 624 

ZAWADA 1556 1607 1644 1654 1681 

Razem 9566 9809 9855 9837 9745 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Turawa za rok 2021 

 

11 
 

Urodzenia w Gminie Turawa 

 Dziewczynki Chłopcy Razem 

2017 40 77 117 

2018 48 38 86 

2019 52 46 98 

2020 45 44 89 

2021 41 49 90 

 

 

 

 

Małżeństwa w Gminie Turawa 
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Zgony w Gminie Turawa 

  Zgony 

2017 73 

2018 77 

2019 71 

2020 121 

2021 131 
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Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2021r. ilość 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, których głównym miejscem prowadzenia działalności 

gospodarczej jest teren gminy Turawa obejmowała 556 pozycji, z czego status „aktywny” posiadało 466 

podmiotów, a status „zawieszony” dotyczył 90 podmiotów.  

 

 

Zgodnie z danymi CEIDG w ubiegłym roku 56 przedsiębiorców złożyło wnioski o rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, a 28 wniosków o zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Turawa to przede wszystkim małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Wiodącą branżą w gminie są niezmiennie usługi budowlane również wykończeniowe, 
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transport drogowy towarów, handel detaliczny prowadzony m.in. przez Internet, prowadzenie restauracji 

i innych stałych placówek gastronomicznych oraz konserwacja i naprawy pojazdów samochodowych. 

Pod względem płci to głównie mężczyźni decydują się na prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej. Jest to trend utrzymujący się w całym kraju. 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

 Uchwałą Nr XXXVII/217/2018 Rady Gminy Turawa z dnia 24 sierpnia 2018r. określono 

maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Turawa. Limity te obowiązywały 

również w ubiegłym roku i prezentowały się następująco: 
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Łączna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy) wyniosła 81 punktów, a dla sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) wyniosła 87 punktów.  

Ponadto wydano 1 zezwolenie przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu 

żywności na imprezy zamknięte zorganizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, 

w oparciu o zawartą z nim umowę, tzw. zezwolenie cateringowe oraz 17 zezwoleń na jednorazową 

sprzedaż napojów alkoholowych, z czego 13 z nich wydano przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, 

a 4 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. W roku 2021 wydano 39 decyzji o  wygaśnięciu 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 28 z powodu likwidacji punktu sprzedaży, 

6 z powodu zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej oraz 5 z powodu niezłożenia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 

111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7. 

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, 15 kwietnia 2021r. Rada Gminu 

Turawa podjęła Uchwałę Nr XXX/184/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021. 

Z powyższego zwolnienia z opłaty skorzystało 35 punktów gastronomicznych.  
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2. FINANSE GMINY 

2.1 Wykonanie budżetu Gminy 

 

 Budżet Gminy Turawa na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/142/2020 Rady Gminy 

Turawa  z dnia 17 grudnia 2020 r. i zakładał następujące wielkości:   

  

 Dochody  60 668 863,89 zł   Wydatki  59 935 226,89 zł  

Przychody      816 363,00 zł   Rozchody  1 550 000,00 zł 

  RAZEM:  61.485.226,89 zł                         61.485.226,89 zł  

  

W ciągu roku budżet Gminy ulegał zmianie i na dzień 31.12.2021 r. wyniósł:  

 

 Dochody  65 058 594,37 zł   Wydatki  68 049 032,49 zł  

 Przychody  4 540 438,12 zł   Rozchody  1 550 000,00 zł  

 

 RAZEM:  69.599.032,49 zł     69.599.032,49 zł  

  

 

 

Lp. Treść  Plan w zł Wykonanie w zł % 

1 2  3 4 5 

I. Dochody bieżące, w tym:  48 815 306,90 50 525 947,47 103,5 

 Dochody z tytułu udziału we 
wpływach z PIT 

 9 569 609,00 10 358 456,00 108,2 

Dochody z tytułu udziału we 
wpływach z CIT 

 120 000,00 203 611,38 169,7 

Podatki, w tym:  8 783 000,00 8 431 991,27 96,0 

        - podatek od 
nieruchomości 

 7 300 000,00 6 500 826,74 89,0 

Opłaty  222 000,00 195 952,86 88,3 

Subwencje, w tym:  12 762 414,00 14 372 749,00 112,6 

      - część oświatowa  10 882 354,00 12 492 689,00 114,8 

      - część wyrównawcza   1 880 060,00 1 880 060,00 100,0 

Dotacje z budżetu państwa, w 
tym: 

 12 880 856,76 12 670 094,35 98,4 

        - na zadania własne  717 872,53 697 787,35 97,2 

        - na zadania zlecone  12 159 700,23 11 969 023,00 98,4 

inne dotacje   3 284,00 3 284,00 100,0 
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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 

   

 523 662,54 117 022,44 22,3 

Pozostałe dochody 4 474 143,14 4 172 786,17 94,3 

II. Dochody majątkowe, w tym: 16 243 287,47 6 378 263,01 39,3 

 Ze sprzedaży majątku 230 000,00 962 707,95 418,6 

Dotacje z budżetu państwa  825 336,43 1 229 316,74 148,9 

Inne dotacje 13 791 500,81 4 186 238,32 30,3 

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 

0,00 0,00 0,0 

Pozostałe dochody 1 396 450,23 0,00 0,0 

 RAZEM  65 058 594,37 56 904 210,48 87,5 

 

Dochody własne gminy obejmujące wszelkie dochody jednostki samorządu terytorialnego    

z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych wyniosły w 2021 roku 26 259 177,72 zł,  

co stanowiło 46,15 % dochodów ogółem, a szczególne znaczenie miały w tej liczbie udziały  

w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. W 2021 r. znacząco wzrosły dotacje  

i środki pozyskane na zadania z udziałem funduszy UE. Uzyskano z tego tytułu kwotę 4 303 260,76 zł i 

jest to niemal pięciokrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. 

Dochody i wydatki gminy Turawa na przestrzeni lat 

 

Wykonanie 

dochodów i 

wydatków Gminy 

Turawa 

2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Wykonanie 
dochodów wg stanu 

na 31.XII. 

43 174 399,83 48 399 739,29 56 904 210,48 

Wykonanie 
wydatków wg stanu 

na 31.XII. 

40 430 391,49 44 823 777,49 56 915 086,59 

Nadwyżka/ Deficyt +2.744.007,89 +3 575 961,80 - 10 876,11 
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Struktura dochodów gminy w latach 2020 - 2021 roku:  

 

rodzaj dochodów 2020 [zł] % 2021 [zł] % 

dochody własne  
23 796 441,88 49,17 26 259 177,72 46,15 

subwencje  11 624 319,00 24,02  14 372 749,00 53,42 

dotacje celowe  12 098 314,77 24,99     11 969 023,00 21,03 

dotacje i środki pozyskane na 

zadania z udziałem funduszy UE  

880 663,64 1,82 4 303 260,76 7,56 

RAZEM  48 399 739,29   56 904 210,48   

  

 

Struktura wydatków gminy w latach 2019 - 2021 roku:  

 

rodzaj 

wydatków 
2019 [zł] % 2020 [zł] % 2021(zł) % 

wydatki 

bieżące  
37 891 743,37 93,72 41 707 767,63 93,05 43 287 433,30 76,06 

wydatki 

majątkowe  
2 538 648,12 6,28 3 116 009,86 6,95 13 627 653,29 23,94 

RAZEM  40 430 391,49  44 823 777,49  56 915 086,59  

  

 

W budżecie 2021 roku wydatki majątkowe stanowiły 13 627 653,29 zł i stanowiły 23,94 %  

wydatków ogółem. W porównaniu do roku 2020  nakłady finansowe na realizację wydatków 

inwestycyjnych wzrosły ponad czterokrotnie.    

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok został wykonany w wysokości 56 915 086,59 zł, co stanowi 

83,64 % planowanych wydatków i w układzie rodzajowym kształtuje się następująco:  

 

Lp. Treść Plan w zł 
Wykonanie        

w zł 

  
% 

1 2 3 4 5 
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I. Wydatki bieżące, w tym: 46 688 132,29 43 287 433,30 92,72% 

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  17 765 951,65 16 461 381,93 92,65% 

Obsługa długu publicznego  160 000,00 80 360,00 50,23% 

Dotacje 3 350 850,00 3 194 003,33 95,32% 

Rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie 
kryzysowe 

798 444,37 0,00 0,00% 

Zadania statutowe 11 193 498,12 11 006 274,39 98,33% 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 554 086,19 12 278 697,00 97,81% 

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 

865 301,96 266 716,65 30,82% 

II. Wydatki majątkowe, w tym: 21 360 900,20 13 627 653,29 63,80% 

 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 288 072,54 3 223 501,51 60,96% 

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 

15 553 692,66 9 905 161,78 63,68% 

Dotacje 519 135,00 498 990,00 96,12% 

 RAZEM  68 049 032,49 56 915 086,59 83,64% 

  

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/142/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2020r. w budżecie 

na 2021 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie 415 000,63, z czego 

169 593,36 zł stanowiły wydatki majątkowe. Zadania te wykonano w 97,27 %. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku 

 

 

Lp. 

 

Sołectwo 

 

Przedsięwzięcie 

 

Plan na 2021 r. 

Wykonanie na 

31.12.2021 r. 

1 Bierdzany 

Zakup garażu blaszanego  6 000,00 6 000,00 

Wykonanie wzmocnienia 

przepustu pobocza, 

zabezpieczenie wylotu rury 

przy łączniku ul. Starowiejskiej 

i ul. Polnej 

4 000,00 4 000,00 
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Imprezy oświatowo-kulturalne 4 000,00 3 376,38 

Prace porządkowe 4 712,80 4 712,80 

Zakup lustra drogowego 1 000,00 1 000,00 

Zakup znaku STOP 1 000,00 623,60 

Oprawa oświetleniowa słup 365 

ul. Stawowa 
1 000,00 0,00 

Zagospodarowanie centrum wsi 20 000,00 19 734,09 

 41 712,80 39 446,87 

2 
Kotórz Mały 

 

Remont infrastruktury wiejskiej 14 400,00 14 400,00 

Budowa altany obok garażu po 

WIK 
21027,00 21 027,00 

Organizacja festynu 760,78 760,78 

Utrzymanie terenów zielonych 1500 1499,94 

Postawienie lustra na ul. 

Kolejowej 
812,80 0 

Kultywowanie lokalnych 

tradycji 
3212,22 3200,00 

 41 712,80 40 887,72 

3 

Kadłub 

Turawski 

 

Koszenie traw 3 500,00 3425,58 

Zakup namiotu i 10 zestawów 

mebli biwakowych 
8 500,00 8500,00 

Narzędzie ratownicze 

HOLLIGAN 
1 200,00 1200,00 

Zakup kostki chodnikowej 16 666,36 16 661,58 

 29 866,36 29 787,16 

4 
Kotórz Wielki 

 

Zakup i budowa placu zabaw 10 000,00 10 000,00 

Progi zwalniające ul. Leśna i ul. 

Polna 
2 000,00 2 000,00 

Doposażenie i remont klubu 

Pod Lipą 
4 151,71 4 101,86 

Doświetlenie ul. Stawowej 6 000,00 6 000,00 

Kultura i rozrywka 2 000,00 2 000,00 

 24 151,71 24 101,86 

5 Ligota Montaż i zakup przystanków 16 000,00 15 999,22 
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Turawska 

 

autobusowych 

Pielęgnacja zieleni 2 415,27 1 500,98 

Kultura i promocja wsi 6 200,00 4 840,70 

Doposażenie i modernizacja 

kuchni w Sali wiejskiej 
1 200,00 1 200,00 

zakup oświetlenia boiska 4 000,00 4000,00 

Zakup i montaż monitoringu na 

placu zabaw 
6 600,00 3199,00 

 36 415,27 30 739,90 

6 
Osowiec 

 

Pielęgnacja terenów zielonych i 

zimowe utrzymanie 
6 812,80 6 776,96 

Zakup stołu betonowego na 

plac zabaw 
2 000,00 2 000,00 

Zakup osłon na słup 

energetyczny na placu zabaw 
1 000,00 1 000,00 

Zakup dwóch przystanków 11 900,00 11 800,00 

Wykonanie chodnika przy ul. 

Lipowej 
20 000,00 19 926,00 

 41 712,80 41 502,96 

7 
Rzędów 

 

Wykonanie odcinka chodnika 

wzdłuż ul. Wiejskiej 
10 000,00 10 000,00 

Remont chodnika przy 

świetlicy wiejskiej 
3 500,00 3 500,00 

Zakup dachu do namiotu 

 
2 000,00 1 969,00 

Zakup kompletów ławek 

biesiadnych 
3 000,00 2 999,99 

Pielęgnacja terenu zielonego  500,00 493,39 

Wyposażenie świetlicy 

wiejskiej 
3 524,91 3 524,91 

 22 524,91 22 487,29 

8 
Turawa 

 

Montaż lamp ul. Stawowa 16000,00 16000,00 

Infrastruktura wiejska 10 000,00 9478,23 

Utrzymanie porządku we wsi 10000,00 9933,15 
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Kultywowanie lokalnych 

tradycji 
2500,00 2499,00 

Lustra na drogi 1 000,00 1 000,00 

Doposażenie klubu wiejskiego  1000,00 999,19 

Utrzymanie zieleni 1 212,80 1202,99 

 41 712,80 41 112,56 

9 
Węgry 

 

Utrzymanie terenów zielonych, 

konserwacja sprzętu, 

doposażenie sadu drzew 

owocowych itp. 

2 412,80 2 389,13 

Konserwacja urządzeń na placu 

zabaw i wymiana zepsutych 

elementów 

8 380,00 8 373,10 

Organizacja imprez 

integracyjnych, cyklicznych 

oraz promocja wsi 

1 220,00 1 210,51 

Doposażenie i utrzymanie “izby 

tradycji kulinarnej” sala 

spotkań wiejskich 

2300 2 292,70 

Prace porządkowe, całoroczne 

utrzymanie porządku 
3 000,00 3 000,00 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 300,00 1 286,21 

Zakup dwóch przystanków 

autobusowych 

 

16 000,00 15 951,00 

Wykonanie projektu 

oświetlenia ulicznego ul. 

Milenijna 

2 500,00 2 500,00 

Zakup kostki brukowej do 

utwardzenia placu 
4 600,00 4 598,91 

 41 712,80 41 601,56 

 

 

 

 

 

 

Zakup i montaż lamp stojących 

zew. 
3 000,00 2 990,86 

Włączenie syreny do systemu 800,00 800,00 
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10 Zakrzów 

Turawski 

krajowego 

Utrzymanie porządku w 

świetlicy 
3 000,00 2 996,85 

Utrzymanie zieleni 9 095,93 7 942,72 

Utrzymanie porządku na terenie 

wsi 
1 000,00 839,29 

Remont altany przy stawie 1 200,00 1 189,83 

Organizacja imprez 

kulturalnych 
7 500,00 7 446,24 

Zakup mebli do świetlicy 6 000,00 5 969,00 

Zakup dod. elementów do 

urządzenia drewnianego na plac 

zabaw (zad. wspólne IM) 

1 400,00 1 399,99 

Zakup apteczki do świetlicy 1 000,00 999,02 

 33 995,93 32 573,80 

11 Zawada 

Rozbudowa infrastruktury i 

nasadzenia w Parku Wiejskim 
8 000,00 7 999,99 

Wspieranie poprawy 

infrastruktury 
10 100,00 10 064,07 

Kultywowanie lokalnych 

tradycji 
10 000,00 9 997,61 

Prace porządkowe i 

gospodarcze 
3 612,80 3 611,03 

Wyposażenie Sołectwa w 

urządzenie –dmuchawa, 

odkurzacz do zbierania liści 

3 000,00 2 998,00 

Naprawa biesiadnego namiotu 

sołeckiego 
1 000,00 995,07 

Wykonanie tablic edukacyjno-

infor. 
4 000,00 3 998,73 

Wsparcie wyposażenia i 

planowanego remontu 

Świetlicy Wiejskiej 

2 000,00 2 000,00 

 41 712,80 41 664,50 
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Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego w roku 2021  

z podziałem na Sołectwa  

przyznano wykorzystano pozostało 

12 Osiedle Zawada 

Rozbudowa i remont istniejącej 

infrastruktury osiedlowej. 
1 2769,65 1 2769,65 

Uporządkowanie terenu 

osiedla, utrzymanie zieleni i 

nasadzenie nowych drzew 

5 000,00 5 000,00 

 17 769,65 17 769,65 

Ogółem 415 000,63 403 675,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej jest następująca  

 

Kategoria wydatku  
Wykonanie  

w zł 
% 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwroty podatku 
akcyzowego  

327 435,02 0,58 

Transport i łączność, turystyka oraz gospodarka leśna  10 759 418,57 18,90 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz plany 

zagospodarowania  przestrzennego  
1 532 711,06 2,69 

Administracja: Rada Gminy + Urząd Gminy +urzędy wojewódzkie 
+ starostwa powiatowe + spis powszechny i inne + promocja 

jednostek samorządu terytorialnego + pozostała działalność  

5 113 447,84 8,98 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

2 049,00 0,003 

Straże pożarne i OC  657 260,65 1,15 
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Obsługa długu publicznego  80 360,00 0,14 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  4 864 480,44 8,55 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  663 288,30 1,17 

Kultura fizyczna  816 341,09 1,43 

Wspólna obsługa jst - GZEASiP  522 025,12 0,92 

SZKOŁY, ŚWIETLICE SZKOLNE, PRZEDSZKOLA  17 241 991,58 30,29 

Ochrona zdrowia  180 048,50 0,32 

Pomoc społeczna  4 368 809,86 7,68 

Świadczenia 500+ oraz tworzenie i funkcjonowanie żłobków( 
porozumienia miedzy jst)  

9 785 419,56 17,19 

 

2.2. Informacja o realizacji inwestycji oraz projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych 

 

Treść Wartość w zł Wykonanie w zł 
Wykonanie 

procentowe  

Przebudowa ul. Pływackiej w m. Rzędów 400 000,00 341 517,41 85,38% 

Przebudowa ul. Klonowej, ul. Brzozowej, ul. 

Akacjowej, i ul. Świerkowej w m. Kotórz Mały 

850 000,00 795 000,00 93,53% 

Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Krótkiej w m. 

Zawada 

311 000,00 311 000,00 100% 

Przebudowa drogi gminnej w m. Turawa oraz 

Kotórz Mały (do oczyszczalni)  

1 310 458,69 1 195 395,40 91,22% 

Przebudowa łącznika –Ligota Turawska i 

Zakrzów Turawski (etap II) 

200 000,00 189 835,13 94,92% 

Przebudowa ul. Starowiejskiej w m. Bierdzany  700 000,00 0,00 0% 

Przebudowa ul. Zielonej w m. Zawada  100 000,00 0 0% 

Przebudowa ul. Piaskowej w m. Zawada 130 000,00 64 918,47 49,94% 

Przebudowa ul. Jodłowej w m. Turawa – 

Marszałki 

200 000,00 99 598,73 49,80% 

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych -

dokumentacja projektowa 

12 000,00 9 471,00 78,92% 
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Zakup dwóch przystanków (F. Sołecki- 

Osowiec) 

11 900,00 11 800,00 99,16% 

Projekty i przebudowa dróg gminnych 441 638,75 341 659,74 77,36% 

Przebudowa ul. Jodłowej w m. Zakrzów 

Turawski 

120 000,00 102 289,11 85,24% 

Wykonanie chodnika przy ul. Lipowej (F. 

Sołecki- Osowiec) 

20 000,00 19 926,00 99,63% 

Budowa wiaty przystankowej w m. Osowiec-

Trzęsina 

8 000,00 8 000,00 100% 

Budowa  ścieżek rowerowych/ciągów 

komunikacyjnych 

1 637 842,87 1 571 776,19 95,96% 

Budowa  ścieżek rowerowych/ciągów 

komunikacyjnych dofinansowanie 

10 340 212,27 5 053 857,80 48,88% 

Modernizacja promenady – J. Turawskie 

miejsce wypoczynku na łonie natury 

dofinansowanie 

135 000,00 0,00 0% 

Modernizacja promenady – J. Turawskie 

miejsce wypoczynku na łonie natury 

126 722,00 12 169,83 9,60% 

Poprawa warunków sanitarnych nad J. Dużym 

dofinansowanie 

63 630,00 63 630,00 100% 

Poprawa warunków sanitarnych nad J. Dużym 57 370,00 57 339,99 99,95% 

Remont dachu budynku gminnego w m. 

Zawada 

50 000,00 44 557,27 89,11% 

Modernizacja energetyczna budynku szkoły w 

Osowcu przy ul. Fabrycznej dofinansowanie 

862 162,86 831 553,51 96,45% 

Modernizacja energetyczna budynku szkoły w 

Osowcu przy ul. Fabrycznej 

336  212,16 305 006,62 90,72% 

Zakup i montaż pieca co. w budynku gminnym 

w m. Bierdzany 

64 000,00 54 195,30 84,68% 

Zakup i montaż pieca c.o. w budynku gminnym 

w m. Turawa 

29 000,00 28 997,74 99,99% 

Przystosowanie sanitariatów dla osób 

niepełnosprawnych w budynku gminnym w m. 

20 000,00 0,00 0% 
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Osowiec 

Modernizacja budynku gminnego w m. Rzędów 20 000,00 0,00 0% 

Zakup i montaż altany ogrodowej w m. 

Bierdzany 

16 000,00 0,00 0% 

Modernizacja budynku Urzędu Gminy  324 716,26 50,00 0,02% 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

93 000,00 7 367,70 7,92% 

Przedszkola przyjazne dla wszystkich-etap II 60 001,00 60 000,00 100% 

Tworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

na terenie gminy (Rzędów, Ligota Turawska, 

Kotórz Mały) 

60 000,00 44 690,10 74,48% 

Zakup samochodu 9-osobowego samochodu 

(projekt GOPS) 

154 545,50 154 545,50 100% 

Budowa PSZOK na terenie Gminy Turawa 

dofinansowanie 

613 700,00 613 200,21 97,53% 

Budowa PSZOK na terenie Gminy Turawa 108 300,00 108 211,80 99,92% 

Budowa punktów świetlnych[ (w tym dofin. 

zadania Doświetlenie ul. Stawowej w m. Kotórz 

Wielki (F. Sołecki- Kotórz Wielki)] 

156 000,00 62 255,00 39,91% 

Doświetlenie ul. Stawowej w m. Kotórz Wielki 

(F. Sołecki- Kotórz Wielki) 

6 000,00 6 000,00 100% 

Montaż  lamp ul. Stawowa w m. Turawa (F. 

Sołecki-Turawa) 

16 000,00 16 000,00 100% 

Zakup i montaż lamp stojących zew. (F. 

Sołecki- Zakrzów Turawski) 

3 000,00 2 990,86 99,70% 

Budowa sieci oświetlenia ulicznego na drodze 

gminnej w m. Turawa i Kotórz Wielki ul. 

Stawowa (I.M) 

12 000,00 12 000,00 100% 

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. 

Milenijna w m. Węgry (F.S.) 

2 500,00 2 500,00 100% 

Zagospodarowanie centrum wsi (F. Sołecki-

Bierdzany) 

20 000,00 19 734,09 98,67% 

Remont infrastruktury wiejskiej (F. Sołecki- 14 400,00 14 400,00 100% 
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Kotórz Mały) 

Budowa altany obok garażu po WIK (F. Sołecki 

– Kotórz Mały) 

21 027,00 21 027,00 100% 

Zakup kostki chodnikowej na chodnik wzdłuż 

ul. Leśnej i ul. Starej (F. Sołecki- Kadłub 

Turawski) 

16 666,36 16 661,58 99,97% 

Wykonanie odcinka chodnika wzdłuż ul. 

Wiejskiej w m. Rzędów (F. Sołecki-Rzędów) 

10 000,00 10 000,00 100% 

Rozbudowa infrastruktury i nasadzenia w Parku 

Wiejskim przy ul. Oleskiej (F. Sołecki- 

Zawada) 

8 000,00 7 999,99 100% 

Wspieranie poprawy infrastruktury na terenie 

miejscowości Zawada (F. Sołecki-Zawada) 

10 100,00 10 064,07 99,64% 

Adaptacja pomieszczeń w hali sportowej w m. 

Turawa 

146 659,48 0,00 0% 

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie 

gminy –doposażenie placów zabaw przy 

przedszkolach 

350 000,00 148 297,00 42,37% 

Zakup i budowa placu zabaw (F. Sołecki- 

Kotórz Wielki) 

10 000,00 10 000,00 100% 

Ocieplenie budynku klubowego LZS Kotórz 

Mały 

5 000,00 5 000,00 100% 

Wykonanie nowej łaźni i toalety - etap II LZS 

Ligota Turawska 

11 000,00 11 000,00 100% 

Wykonanie przyłączy wod-kan. do boiska 

sportowego w m. Turawa 

28 000,00 28 000,00 100% 

 

W 2021r. zakończono dwie bardzo duże proekologiczne inwestycje współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85%. Pierwsza z nich to 

budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym, bardzo ważne 

przedsięwzięcie dla mieszkańców całej gminy o wartości ponad 900 tys. Druga to największe  

z dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie poprawy efektywności energetycznej polega jąca na 

modernizacji energetycznej budynku szkoły w Osowcu o wartości ponad 1,2 mln zł.  
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W celu poprawy komfortu życia mieszkańców i turystów gmina dąży do pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych na wykonanie inwestycji.  

  

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym 

Gmina Turawa pozyskała ponad 680 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg na realizację dwóch inwestycji drogowych. Pierwsza z nich obejmowała przebudowę ulicy 

Pływackiej nad Jeziorem Turawskim w Turawie. Roboty budowlane polegały na frezowaniu istniejącej 

nawierzchni oraz ułożeniu nowej warstwy asfaltu na długości 528 m, a także rozebraniu starego chodnika 

z płyt betonowych. Wartość inwestycji to prawie 350 tys. zł. 

 

 

  

Przebudowa ulicy Pływackiej 
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Druga polegała na przebudowie ulic: Klonowej, Brzozowej, Akacjowej i Świerkowej  

w miejscowości Kotórz Mały. Łączna powierzchnia przebudowywanych odcinków z kostki betonowej 

wynosi 4 966,75 m2, a koszt robót budowlanych to prawie 800 tys. zł.  

 

 

Przebudowane drogi na osiedlu w Kotorzu Małym  

Kolejna inwestycja dofinansowana jest ze środków zewnętrznych, czyli budżetu Województwa 

Opolskiego budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a dotyczy Przebudowy drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Kadłub  Turawska – Zakrzów Turawski. Roboty budowlane 

polegały na wykonaniu podbudowy drogi oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej na długości 600 m. 

Wartość robót budowlanych wyniosła prawie 190 tyś. zł, a kwota dofinansowania to nie całe 104 tys. zł. 
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Przebudowa drogi obręb Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski 

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wybudowana została nowa droga 

gminnej na pograniczu miejscowości Kotórz Mały oraz Turawa, która jeszcze do niedawna wydawała się 

dla wielu czymś nieosiągalnym.  Droga, o długości prawie 590 m oraz szerokości 5,5 m, ma na celu 

umożliwić bezpośredni dojazd do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz oczyszczalni 

ścieków w Kotorzu Mały. Budowa tej drogi stała się konieczna ze względu na uruchomienie wiosną tego 

roku PSZOKU. W związku z tym zakończy się wzmożony ruch samochodowy na ul. Wodnej w Kotorzu 

Małym. To bardzo ważna inwestycja dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jest to pierwsza droga 

w Gminie Turawa, budowana od podstaw w nowym miejscu. Koszt robót budowlanych to prawie 1,1 

mln z czego dofinansowanie wynosi 63,63 %. 

  

Budowa drogi dojazdowej do PSZOKU 

Przyczyniając się do polepszania bezpieczeństwa mieszkańców w bieżącym roku zrealizowaliśmy 

13 inwestycji drogowych na łączną kwotę ponad 3 mln złotych.  

 Przebudowa ul. Jodłowej w m. Turawa – Marszałki 

o Prace obejmowały wykonanie podbudowy drogi oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej na 

długości 278 m, o wartości prawie  100 tys. zł brutto 

 Przebudowa ul. Jodłowej w m. Zakrzów Turawski 

o Wykonano podbudowę drogi oraz ułożono nawierzchnię asfaltową na długości 231 m. 

o Przedsięwzięcie wyniosło ponad 93 tys. zł brutto 

 Przebudowa ul. Piaskowej w m. Zawada  
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o Inwestycja polegała na wykonaniu podbudowy drogi oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej 

na długości 143 m za kwotę ponad 61 tys. zł brutto. 

 Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Krótkiej w m. Zawada  

o Główny ciąg [289 m] ul. Poprzecznej odcinek A – B został wykonany z kostki betonowej, 

pozostałe odcinki: C-D [89 m] ul. Poprzecznej i E-F ul. Krótkiej [45m] wykonane z 

betonu  asfaltowego, razem 423 m., koszt 311 000,00 zł brutto  

 Remont ul. Leśnej w m. Bierdzany  

o Zakres prac obejmował  profilowanie istniejącej podbudowy oraz ułożenie nawierzchni 

asfaltowej o długość 392 m. Koszt inwestycji to ponad 92 tys. zł brutto. 

 Remont części ul. Wodociągowej w m. Zawada  

o Zadanie polegało na profilowaniu istniejącej podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni 

asfaltowej na długość 750 m. Koszt zadania to ponad 136 tys. zł brutto. 

 Remont odnogi ul. Oleskiej w m. Osowiec   

o Zamówienie polegało na profilowaniu istniejącej podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni 

asfaltowej na długość 106 m, o wartości ponad 25 tys. zł brutto. 

 Remont części ul. Kościelnej w m. Zakrzów Turawski  

o Remont obejmował frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożeniu nowej warstwy 

asfaltu o powierzchni 670 m2 z betonu asfaltowego na kwotę ponad 48 tys. zł brutto. 

 Remont części ul. Strażackiej w m. Turawa  

o Zadanie polegało na frezowaniu istniejącej nawierzchni oraz ułożeniu nowej warstwy 

asfaltu o powierzchni 750 m2 z betonu asfaltowego na kwotę prawie 40 tys. zł brutto. 

 

Budowa drogi Jodłowej w miejscowościach 

Turawa-Marszałki i Zakrzów Turawski 
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Budowa drogi Leśnej w miejscowości Bierdzany  

Gmina Turawa pozyskała również środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w naborze prowadzonym przez Stowarzyszenie Kraina Dinozaurów na dostawę oraz montaż toalety 

publicznej przy promenadzie. Wartość projektu to ponad 130 tys. zł. Toaleta jest otwarta i udostępniona 

dla mieszkańców i turystów od początku czerwca. Korzystanie z toalety jest bezpłatne.  

 

Publiczna toaleta przy promenadzie w Turawie 

Największym wyzwaniem przed którym stanęła gmina Turawa jest budowa ścieżki pieszo -  

rowerowej biegnącej od CH Turawa Park do ul. Harcerskiej nad Jeziorem Dużym w Turawie. 

W 2021r. udało się zakończyć roboty budowlane obejmujące budowę dwóch pierwszych 

odcinków ścieżki pieszo-rowerowej, od CH Turawa Park do ulicy Zielonej w miejscowości  Zawada oraz 

od ronda w Zawadzie do ul. Węgierskiej w m. Kotórz Mały o łącznej długości prawie 6,5 km Była 

to największa inwestycja w tym roku w naszej gminie o wartości ponad 6 milionów złotych.  Od razu po 

zakończeniu robót budowlanych nowopowstała ścieżka zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem 

zarówno mieszkańców jak i turystów. 
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 Ścieżka pieszo-rowerowa w miejscowościach Zawada - Kotórz Mały 

 W 2021 roku rozpoczęto inwestycję – Budowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy – 

doposażenie placów zabaw przy przedszkolach, w części współfinansowaną ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014 – 2020 w ramach projektu Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2. Przedmiotowe place zabaw 

zlokalizowane są  przy wszystkich publicznych przedszkolach naszej Gminy w miejscowościach: 

Bierdzany, Kotórz Mały, Osowiec, Turawa, Węgry, Zakrzów Turawski i Zawada.  

Zakres prac obejmował zakup i montaż urządzeń zabawowych zgodnych z normą PN -EN 1176  wraz z 

innym wyposażeniem dla placówek oświatowych wg opracowanych projektów oddzielnie dla każdej 

lokalizacji. Jako nawierzchnię amortyzującą upadek zastosowano maty przerostowe. Wartość robót to 

prawie 400 tys. zł, a kwota dofinansowania to 60 tys. zł. 

Place zabaw zlokalizowane przy publicznych przedszkolach naszej Gminy w miejscowościach: Osowiec i 

Zakrzów Turawski 
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Projekty, na realizację których Gmina Turawa pozyskała środki zewnętrzne (projekty realizowane 

w 2021 roku oraz złożone wnioski o dofinansowanie, na które samorząd pozyskał środki a ich 

realizacja będzie prowadzona w latach 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 grzejn ików 

konwektorowych z 

konwekcją wymuszoną i 

termostatami 

862 162,86 RPO W O 2014-

2020 

2.  Jezioro Turawskie – miejsce wypoczynku 

na łonie natury 

modernizacja promenady nad 

Jeziorem Turawskim, murku 

osłonowego wraz z 

oświetleniem oraz 

infrastrukturą towarzyszącą  

ok. 140 000,00 Fundusz 

Mikroprojektów 

Euroreg ionu 

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 W O 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 

765 804,55 RPO W O 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 p ieszo-

rowerowej nad rzeką Mała 

Panew 

10 777 889,51 RPO W O 2014-

2020 

7. Budowa drogi gminnej w miejscowości 

Turawa i Kotórz Mały 

budowa drogi prowadzącej 

do oczyszczaln i ścieków oraz 

PSZOK 

833 844,00 Program 

Rozwoju  

Obszarów 

Wiejskich na 

lata 2014-2020 

9. Modernizacja energetyczna budynku 

użyteczności publicznej w Turawie, przy ul. 

Opolskiej 39c 

projekt obejmuje realizację 

zadań z zakresu 

termomodern izacji budynku 

w Turawie w tym m.in. 

przegród zewnętrznych, 

modernizację systemu c.w.u, 

wymianę oświet lenia 

wbudowanego na 

energooszczędne LED, 

wymianę części okien i 

drzwi zewnętrznych, 

modernizację systemu 

ogrzewania, montaż pompy 

ciepła oraz paneli 

fotowoltaicznych 

1 197 591,81 RPO W O 2014-

2020 

10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych na odcinku Kadłub Turawski- 

Zakrzów Turawski 

przebudowa drogi 103 998,31 Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego  

11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w obrębie Węgry, ul. Młyńska (etap 

I) 

przebudowa drogi 55 200,00 Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego  

13. Przebudowa ulic: Klonowej, Brzozowej, 

Akacjowej i Ś wierkowej w miejscowości 

przebudowa drogi 477 000,00 Rządowy 

Fundusz 
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Kotórz Mały Rozwoju  Dróg 

14. Przebudowa ulicy Pływackiej w 

miejscowości Rzędów (etap II)  

przebudowa drogi 204 910,45 Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju  Dróg 

15. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 

utworzenia ośrodka zdrowia wraz z 

punktem szczepień w Turawie.  

Adaptacja pomieszczeń  na 

potrzeby utworzenia ośrodka 

zdrowia wraz z punktem 

szczepień w Turawie.  

327 900,00 Polski Ład 

16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Bierdzany 

przebudowa drogi 840 800,00 Polski Ład 

15. Wdrożenie systemu zarządzania jakością 

powietrza w samorządach województwa  

Opolskiego  

(Gmina Turawa jest partnerem  

w projekcie) 

 

wdrożen ie 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 

84 824,08 Program LIFE 

16. Ek o-nawyki dobre  

praktyki –  

gospodarka  

odpadami w obiegu 

zamkniętym 

(Gmina Turawa jest partnerem  

w projekcie) 

 

kampania edukacyjna 

związana z segregacją 

odpadów  

142 048,76   RPO W O 2014-

2020 

17. Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne  

w gminie Turawa 

wymiana starych, 

wysokoemisyjnych piecy na 

piece ekologiczne 

spełniające aktualne wymogi 

na terenie gminy Turawa  

695 703,71 RPO W O 2014-

2020 
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Marszałkowska Inicjatywa Sołecka  

 Gmina Turawa zakończyła realizację przedsięwzięć w ramach projektu pn. Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022. Do tegorocznej edycji MIS przystąpiły sołectwa:  

- Ligota Turawska, która realizowała zadanie pn. „Zakup mebli do kuchni w sali wiejskiej”. Inwestycja ta 

umożliwiła mieszkańcom lepszą organizację miejsca i przestrzeni w kuchni w sali wiejskiej, gdzie 

organizowane są imprezy i spotkania wszystkich grup społecznych;  

- Kotórz Wielki i Turawa przystąpiły do wspólnego zadania pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na 

drodze gminnej w miejscowości Turawa i Kotórz Wielki ul. Stawowa”. Przedsięwzięcie to niewątpliwie 

poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców, którzy poruszają się po oświetlonej drodze łączącej ich 

miejscowości oraz 

- Zakrzów Turawski, który realizował zadanie pn. „Zakup z dostawą i montaż drewnianego zestawu na 

plac zabaw". Urządzenia zabawowe dla dzieci zamontowano obok siłowni zewnętrznej. Tym samym 

stworzono strefę, z której mogą korzystać zarówno dzieci jak i dorośli mieszkańcy sołectwa.  

Realizacja powyższych zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zakończyła się 29 

października 2021r.  

Koszt realizacji w/w przedsięwzięć wyniósł 53 743,99 zł z czego 20 000,00 zł stanowiła pomoc 

finansowa z budżetu Województwa Opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie 

zaplanowanych zadań, a 33 743,99 zł stanowił wkład własny z budżetu gminy pochodzący m.in. ze 

środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki poszczególnych Sołectw.  

 

 

Zakup mebli do kuchni w sali wiejskiej w Ligocie Turawskiej, Zakup z dostawą i montaż drewnianego 

zestawu na plac zabaw w Zakrzowie Turawskim 

 



Raport o stanie Gminy Turawa za rok 2021 

 

39 
 

 

Oświetlenia uliczne na drodze gminnej w miejscowości Turawa i Kotórz Wielki ul. Stawowa 

 

 

Inicjatywa społeczna 
 
 

 Chcemy, lokalnie pomagać. Wokół nas jest wiele osób, które potrzebują pomo cy na leczenie, 

środki farmaceutyczne, czy kosztowne rehabilitacje, w tym celu tworzone są różne fundacje, zbiórki, 

dlatego też postanowiliśmy zakupić serduszka, aby rozpowszechniać idee niesienia pomocy drugiemu 

człowiekowi" napisał na swoim profilu Wójt Gminy Turawa. 

 Akcja zbiórki nakrętek od pewnego czasu stała się dość powszechna ze względu na aspekt 

humanitarny jak i środowiskowy, dlatego na terenie gminy sfinansowano 13 metalowych serduszek, 

które zostały dostarczone do wszystkich sołectw gminy Turawa oraz dwóch przysiółków Trzęsiny  

i Marszałków. Dzięki tym metalowym pojemnikom mieszkańcy będą mogli pomagać tym, którzy 

potrzebują pomocy. Dochód ze sprzedaży nakrętek, bowiem przekazywany będzie na rzecz osób chorych 

lub znajdujących się w trudnej sytuacji. 

 Wiele osób zadaje sobie pytanie: dlaczego akurat nakrętki? Okazuje się, że są zrobione  

z innego rodzaju plastiku niż same butelki. Jest on po prostu gęstszy. Surowiec ten jest cenny główne 

dlatego, że łatwo poddaje się recyklingowi, a ten w przypadku nakrętek jest bardzo opłacalny i tani. Jest 

też łatwiej je zebrać, przetransportować i wyczyścić niż butelki, które zazwyczaj posiadają dodatkowe 

etykiety. Najlepiej zbierać nakrętki posiadające logo recyklingu (trójkąt z trzech strzałek), jednak te bez  

żadnych oznaczeń również mogą być przetwarzane. Można zbierać też elementy dodatkowe, które łączą 

kapsel z butelką. Są one wytwarzane z tego samego materiału co nakrętki  

i nadają się do przetworzenia. Ważne, aby nakrętki przeznaczone do skupu nie posiada ły elementów 

dodatkowych takich jak uszczelki, kawałki folii czy papier. Zakup serduszek został sfinansowany  

z budżetu Gminy Turawa koszt inwestycji to prawie 20 tys. zł  
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Sołectwo Osowiec i Kadłub Turawski 

 

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 Spółki na dzień 31.12.2021 wynosi  

31.784.000 zł. 

Działalność inwestycyjna i eksploatacyjna 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 przedsiębiorstwa przyspieszyła opracowanie kolejnego planu, 

przyjętego 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. 139,86 200,15 

 

Pod koniec roku 2021 spółka posiadała aktywa trwałe w wysokości 54 888 958,06 zł. 

 



Raport o stanie Gminy Turawa za rok 2021 

 

41 
 

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.  

 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.  

Spółka Wodociągi i kanalizacja Turawa Sp. z o.o. w roku 2021 osiągnęła przychody operacyjne 

ze sprzedaży i zrównane z nimi  w wysokości 6 513 168,66 zł netto. 
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Tab. 1. Struktura sprzedaży w roku 2021 z podziałem na poszczególne rodzaje działalności:  

 

Sprzedaż 2021 

Przychody Sprzedaż w zł Struktura [w %] 

Sprzedaż wody 1 836 733,97 28,20 

Odprowadzanie i oczyszczanie 
ścieków 

4 312 600,35 66,21 

Usługi 72 958,45 1,12 

Woda na cele technologiczne OŚ 83 578,09 1,28 

Przychody ze sprzedaży polepszacza 

gleby 
182 078,03 

2,80 

 

Przychody ze sprzedaży PSZOK 18 125,00 0,28 

Sprzedaż materiałów 7 094,77 0,11 

SUMA 6 513 168,66 100,00 

 

1) Działalność  Spółki w zakresie dostarczania wody  

W 2021 r. Spółka  eksploatowała dwa 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.  

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,  

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.  

Od maja 2021 roku z ujęcia Marszałki woda kierowana jest również do części miejscowości 

Zawada. Dostawa wody z ujęcia Marszałki pokrywa od 38% do 57% miesięcznych dostaw wody 

dla tej miejscowości. Pozostałą część zapotrzebowania pokrywa zakup wody z ujęcia należącego 
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do WIK Opole. 

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

Turawski, Zakrzów Turawski, Rzędów, Ligota Turawska, Bierdzany oraz kompleks ośrodków 

wypoczynkowych zlokalizowanych w części północnej Jeziora Turawskiego.  

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

oraz część wody sprzedawana jest hurtowo do Gminy Łubniany.  

 

 

 

Analizując strukturę wydobycia i poboru wody należy stwierdzić, że na każdym z ujęć wody 

występują średniodobowe rezerwy produkcyjne. Najmniejsza rezerwa jest na ujęciu Marszałki. Jednak ze 

względu na połączenie wodociągu grupowego Turawa-Marszałki z sieciami z innych gmin, w każdym 

momencie można regulować ilość sprzedawanej wody z tego ujęcia. W ramach zabezpieczenia dostaw 

wody dla odbiorców usług Spółka w 2021 r. eksploatowała dwie studnie głębinowe na ujęciu w Kadłubie 

Turawskim oraz trzy studnie głębinowe na ujęciu w Turawie-Marszałkach. 

Dodatkowym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną jest podpisana umowa z firmą Plada na dostawę 

wody pitnej z ujęcia w Niwkach na obszar działalności turystycznej wokół Jeziora Średniego w Turawie. 

Zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami możliwość zasilenia terenów na Południowym brzegu Jeziora 

Turawskiego będzie wykorzystywana w miesiącach letnich  

w momentach dużych rozbiorów wody.  Wypracowana strategia zaopatrywania tych terenów w wodę 

pitną zaspokaja potrzeby w szczególności branży turystycznej 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 
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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 2021 oddano do eksploatacji 2,26 km sieci wodociągowej 

oraz podłączono 59 posesji. Łączna długość  sieci wodociągowych na koniec roku 2021 wynosiła 139,86 

km.  Ilość umów na dostawy wody 3361, w tym  215  dla odbiorców firmowych.  Ilość osób  

korzystających z wody ok. 8460.  

 

Struktura  

sprzedaży  wg 

odbiorców 

wody 

Sprzedaż wody [m
3
] 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Firmowi 64 725,00 65 609,12 52 109,50 56 059,00 56 129,00 47 821,50 49 610,00 

Indywidualni 219 040,00 218 125,90 236 710,50 262 450,00 266 070,00 271 775,50 274 831,00 

Kwartalni 11 727,00 9 577,11 9 427,00 11 815,00 12 681,00 13 029,00 12 419,00 

Hurt 32 211,00 35 641,00 33 057,00 48 709,00 43 422,00 43 581,00 69 175,00 

razem: 327 703,00 328 953,13 333 321,00 381 051,00 380 321,00 378 227,00 408 056,00 

 

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 2021 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.  

Tab. 2. Średnie wartości wskaźników ścieków oczyszczonych w 2021r.  

Wskaźnik Jednostka Dopływ Odpływ 

Wartości dopuszczalne 

odpływu wg pozwolenia 
wodnoprawnego 

BZT5  mg O2/l 519,17 6,05 15,0 

ChZT mg O2/l 1303,00 36,75 125,0 

Zawiesina 

ogólna 
mg/l 490,83 9,36 35,0 

Fosfor ogólny mg P/l 15,35 1,23 2,0 

Azot ogólny mg N/l 122,60 8,62 15,0 

Węglowodory 

ropopochodne 
mg/l 1,63 0,11 15,0 
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Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków wyniosła 555,7 tys. m3   

(Qśrd= 1521 m3/d; Q maxd= 2259 m3/d ; Q mind= 1093 m3/d).  

Ilość ścieków dowożonych wyniosła  w 2021 roku 2,53 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 

 

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 %  
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e) Postać: stała, sypka, gruzełkowata 

W roku 2021 podczas procesu technologicznego poddano obróbce 690 Mg osadu  

uzyskując 1084 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 tlocznie ścieków. 

Na koniec 2021 roku na terenie gminy Turawa eksploatowanych jest 2313 szt. pomp zainstalowanych w 

przydomowych przepompowniach ścieków.  

W 2021 roku wybudowano 2,27 km nowych sieci kanalizacyjnych. Zrealizowano również 40 szt. 

przepompowni przydomowych podłączonych do istniejacych sieci kanalizacyjnych w tym 37 zestawów 

jednopompowych i 3 zestawy dwupompowe.  

5) Prace remontowe i konserwacyjne na sieciach 

W roku 2021 odnotowano:  

- 4 awarie na sieci wodociągowej,  

- 10 awarii na przyłączach wodociągowych,  

- 4 awarie na sieci kanalizacyjnej,  

- 28 awarii na przepompowniach sieciowych,  

- 531 awarii na przepompowniach przydomowych,  

- 1 awarię na przyłączu kanalizacyjnym,  

- 11 awarii urządzeń na oczyszczalni ścieków,  

W ramach eksploatacji dokonano również przeglądu 689 hydrantów na terenie Gminy Turawa, z których 

w  roku 2021 wymieniono 9 szt.  

6) Inwestycje w Spółce 

Nakłady na inwestycje poniesione w roku 2021 wyniosły 1 512 009,91 zł, w tym: 

Wartości niematerialne i prawne                                                              6 793,00 zł 

Budynki i budowle                                                                            1 045 033,91 zł 

Urządzenia i maszyny techniczne                                                         288 900,00 zł 

Pozostałe środki trwałe                                                                         171 283,00 zł 

Wartość środków trwałych w budowie zamknęła się kwotą  160 469,63 zł w 2021 r., wobec  

85 304,00 zł na koniec roku 2020.  
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4. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

4.1. Sprzedaż nieruchomości 

W roku 2021 Wójt Gminy Turawa ogłosił  przetargi na sprzedaż 6 działek. przeprowadzono także 

procedurę sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3 działek które nie mogły być zagospodarowane jako 

samodzielne nieruchomości w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległych. Podpisano 

umowę sprzedaży 6 działek położonych w okolicy jezior turawskich.  

Wykaz działek w stosunku do których w roku 2021 podpisano umowę sprzedaży:  

 

Lp. Nr działki Położenie 

1. 1/477 Jezioro Średnie 

2. 1/172 Jezioro Średnie 

3. 1/651 Jezioro Średnie 

4. 732/77 Zawada 

5. 2/129, 2/130 Jezioro Turawskie 

 

Ponadto  w roku 2021 podpisano wstępną umowę sprzedaży 6 działek położonyc h nad Jeziorem 

Średnim. Konieczność podpisania wstępnej umowy wynikała z faktu, że sprzedawane działki były 

działkami leśnymi, a co za tym idzie Lasom Państwowym - Nadleśnictwu Turawa przysługiwało prawo 

ich pierwokupu z którego  w konsekwencji nie skorzystały.  

 

Wykaz działek w stosunku do których w roku 2021 podpisano wstępną umowę sprzedaży:  

Lp. Nr działki Położenie 

1. 1/701 Jezioro Średnie 

2. 1/703 Jezioro Średnie 

3. 1/704 Jezioro Średnie 

4. 1/705 Jezioro Średnie 

5. 1/706 Jezioro Średnie 

6. 1/708 Jezioro Średnie 

 

 Z tytułu sprzedaży nieruchomości do budżetu gminy w roku 2021 wpłynęła kwota 755 420,00 zł 

netto, tj.  929 166,60 zł brutto. 
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4.2. Nabywanie nieruchomości 

 

W roku 2021 nabyto nieodpłatnie 3 nieruchomości przeznaczone pod drogę gminną ul. Sosnową 

w miejscowości Kotórz Mały, oraz 1 nieruchomość przeznaczoną pod drogę gminną ul. Dolną w 

miejscowości Zawada 

4.3. Podziały nieruchomości  

 

W roku 2021 Wójt Gminy Turawa wydał 52 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,  

z czego 51 decyzji dotyczących działek prywatnych wydano na wniosek właścicieli nieruchomości,  

1 decyzja wydana została z urzędu w celu wydzielenia działki przeznaczonej do sprzedaży  

z nieruchomości gminnych.  

4.4. Dzierżawy 

 

W 2021 roku kontynuowano dotychczasowe umowy dzierżaw zawarte w 2019 roku. W 2021 r. 

zawarto 98 nowych umów dzierżaw - zwłaszcza na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich. Wszelkie 

stawki naliczane były na podstawie Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XIV/62/19 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 Gmina dzierżawi około 19,5 ha terenu, przychód z tego tytułu wynosi około 310 tyś zł netto. 

W skład dzierżawionych terenów wchodzą w większości tereny zabudowane domkami letniskowymi 

będącymi własnością osób fizycznych oraz działki przyległe do nich, 3 pola namiotowe, Jezioro Srebrne, 

parkingi oraz miejsca pod działalność gastronomiczną i inne.  

4.5 Rolnictwo  

 

Zwrot podatku akcyzowego rolnikom   

  W I półroczu 2021 r. złożone zostały 114 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 171 386,95 zł.  W II 

półroczu 2021 r. złożone zostały  109 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 122 856,87 zł. W sumie 2021 r. złożono 
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223 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej na kwotę  294 243,82 zł.  

  

Szacowanie szkód w rolnictwie   

  W 2021 r na terenie Gminy Turawa wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne w postaci 

gradu oraz deszczu nawalnego, które spowodowały straty w 3 gospodarstwach rolnych znajdujących się 

na terenie sołectwa Kotórz Mały.  Szacowania szkód prowadziła Komisja powołana przez Wojewodę 

Opolskiego, w skład której weszli pracownicy Urzędu Gminy w Turawie, Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie oraz Izby Rolniczej w Opolu.   

Udział w ramach programu priorytetowego „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka 

do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” realizowanego przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

 Gmina Turawa w 2021 r. złożyła  wniosek do  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach  

programu priorytetowego „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag ”. Celem programu jest m.in. rozwój systemów 

zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on jednorazowe 

sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu 

na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem. W ramach programu 

zbiórce podlegają odpady pochodzące z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, 

sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag. Intensywność 

dofinansowania to dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł za 1Mg 

usuwanych odpadów. Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej” kwalifikowane jest również jako pomoc de minimis    w rolnictwie.   

 Do Urzędu Gminy wpłynęło 25 wniosków  rolników z terenu gminy o dofinansowanie realizacji 

zadań związanych z usuwaniem/utylizacją folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej.  
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5. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

W 2021 roku wszczęto 71  postępowań administracyjnych, 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, a także związanych z 

ustaleniem warunków zabudowy dla instalacji odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie wydano 4 

decyzje dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

W ramach wydawanych zaświadczeń, których łącznie sporządzono w ciągu roku około 350 sztuk, 

znalazły się zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania  

przestrzennego oraz zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydano również 80 wypisów i wyrysów 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w których zawarte są szczegółowe ustalenia dla 

danego terenu oraz możliwości wykorzystania działki na określone cele w myśl przepisów miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.  

Wydane były także 197 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 2021 roku sporządzono 45 

postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości jako zgodny z decyzją o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

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 18 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 ze zmianą i obrzeża Jezior Turawskich oraz w niewielkiej części Bierdzany i Turawa 

Marszałki.  

Rada Gminy Turawa dnia 4 marca 2016 roku podjęła uchwałę nr XV/92/2016 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części 

obszaru wsi Turawa. Wójt Gminy Turawa przedstawił Radzie Gminy Turawa przygotowany przez Biuro 
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Urbanistyczne projekt mpzp wraz z listą nieuwzględnionych uwag.  Rada ostatecznie odrzuciła 

nieuwzględnione uwagi, co wiąże się z koniecznością powtórzenia procedury planistycznej, a co za tym 

następuje wprowadzenie zmian do projektu planu północnej części wsi Turawa, po legających na zmianie 

przeznaczenia terenów, których dotyczyły uwagi.  

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.  

W 2021 roku opracowano ocenę aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turawa oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego /2016 – 2020/, co wynika z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

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.  
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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. Działalność edukacyjna   

6. Zasoby przyrodnicze  

6.1 Charakterystyka najważniejszych priorytetów 

 

Ochrona klimatu i jakości powietrza – aktualnie gospodarka niskoemisyjna jest priorytetowym 

działaniem w kierunku realizacji celów klimatycznych. W ramach tego kierunku w Gminie Turawa 

realizowane są działania w zakresie ochrony powietrza, wdrażania rozwiązań niskoemisyjnych, obniżenia 

zapotrzebowania na energię cieplną, obniżenie emisji pyłowo-gazowej do powietrza.  

Kluczowe działania realizowane w 2021 roku w tym kierunku:  

1) inwestycje polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 

W 2021 roku Gmina Turawa zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna 

budynku szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej” w ramach pozyskanego dofinansowania w ramach 

Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO 

WO 2014-2020.  Kwota dofinansowania – 1 182 571,14 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania 

zostało wykonane między innymi: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i stropu, wymiana drzwi 

zewnętrznych prowadzących na taras oraz okien na poddaszu, montaż pompy ciepła powietrze-woda, 

wymiana części instalacji C.O., montaż grzejników konwektorowych z konwekcją wymuszoną 

i termostatami, a także wymiana oświetlenia wewnętrznego na nowe energooszczędne w technologii 

LED. 

Z w/w Poddziałania Gmina Turawa pozyskała środki na  kolejną inwestycję termomodernizacyjną 

pn.: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39c”. 

Wartość projektu: 2 845 509,86 zł, w tym wartość dofinansowania: 1 197 591,81 zł. Celem inwestycji 

będzie poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Turawa, obniżenie kosztów 

eksploatacyjnych oraz redukcja emisji szkodliwych substancji do środowiska.  

 

2) inwestycje polegające na wymianie kotłów w budynkach użyteczności publicznej 
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W 2021 r.   Gmina Turawa występowała o dofinansowanie do WFOŚiGW w Opolu na wymianę 

starych piecy na ekologiczne dla dwóch obiektów: Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach oraz 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie.  

Dzięki pozyskanej dotacji z w/w Funduszu wykonane zostały inwestycje: 

 „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł opalany pelletem w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Bierdzanach” – zadanie obejmowało wymianę starego pieca na 

piec opalany pelletem o mocy 60 kW, nowej generacji spełniający no rmy emisyjności tj. 5 klasy 

oraz ekoprojektu. Wartość zadania: 54 195,30 zł, pozyskana dotacja WFOŚiGW w Opolu: 

26 300,00 zł. 

 

 

 

 

 „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł opalany pelletem w 

budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie”  – zadanie obejmowało wymianę starego 

pieca na piec opalany pelletem o mocy 15 kW, nowej generacji spełniający normy emisyjności tj. 

5 klasy oraz ekoprojektu. Wartość zadania: 28 997,74  zł, pozyskana dotacja WFOŚiGW w 

Opolu: 12 500,00 zł. 

 

3) inwestycje polegające na wymianie kotłów w indywidualnych budynkach osób 

fizycznych 

W 2021 r. Gmina Turawa podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Opolskiego  

Nr RPOP.05.05.00-16-0012/20-00 na dofinansowanie projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne 

w gminie Turawa” z Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Planowane 
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koszty kwalifikowane Projektu: 2 046 187,41 zł, planowane dofinansowanie w ramach Projektu: 695 

703,71 zł, co stanowi maksymalnie 34% dofinansowania.  

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

wysokoemisyjnych piecy na piece ekologiczne spełniające aktualne wymogi.   

W 2021 r. w wyniku podpisanych umów z mieszkańcami zrealizowanych zostało  

20 inwestycji, w wyniku których zostały zlikwidowane stare piece tzw. „kopciuchy”.  

Wysokoemisyjne kotły zostały zastąpione na nowoczesne kotły na pellet, pompy ciepła, pompy ciepła z 

fotowoltaiką oraz inne  ekologiczne instalacje.  

W 2021 r. przekazano mieszkańcom 183 990,00 zł 

dofinansowania, w tym 143 990,00 zł dofinansowania  

z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach 

projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie 

Turawa” oraz 40 000,00 zł dofinansowania z budżetu Gminy 

Turawa. 

Szacuje się, że w wyniku zrealizowanych wymian w 

ramach w/w projektu (za okres II półrocza 2021 r.) roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 214,385 ton 

równoważnika CO2, a roczny spadek emisji pyłu 

zawieszonego PM 10 1,314 Mg na rok.  

Poniżej nowe źródła ciepła mieszkańców – 

zrealizowane w ramach w/w Projektu: 
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Szacuje się, że w wyniku zrealizowanych wymian źródeł ciepła roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych wyniesie 214,385 ton równoważnika CO2, a roczny spadek emisji pyłu zawieszonego PM 

10 - 1,314 Mg na rok.  

Osiągnięty efekt ekologiczny 

Rodzaj 

zanieczyszczenia 

 

Jednostka 

 
Wartość emisji 

przed realizacją 

przedsięwzięcia 

Wartość emisji 

po realizacji 

przedsięwzięcia 

Zredukowana 

wartość 

niskiej emisji 

PM10 Mg/rok 1365232,126 50992,57117 1,314 

Dwutlenek 

węgla 

Mg 

CO2/rok 
246834,1651 32449,07046 214,385 

PM2,5 Mg/rok 1226438,578 34008,47433 1,192 

benzoalfapiren Mg/rok 502,26866 1,314239555 0,0001 

 

4) PROWADZENIE GMINNEGO PUNKTU KONSULTACYJNO-INFORMACYJNEGO 

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”  

 

Gminny punkt konsultacyjno- informacyjny programu „czyste powietrze” 
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Kolejnym działaniem Gminy Turawa w kierunku rozszerzenia i wzmocnienia pomocy mieszkańcom w 

zakresie pozyskania dotacji z Programu „Czyste Powietrze” jest uruchomienie w lipcu 2021 r. Punktu 

konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy Turawa. Gmina Turawa zawarła stosowny Aneks 

do Porozumienia o współpracy z WFOŚiGW w Opolu na prowadzenie w/w Punktu. Zgodnie z w/w 

Porozumieniem Punkt przez okres jednego roku od uruchomienia w całości finansowany jest ze środków 

Funduszu. Obsługa Punktu jest dogodna dla mieszkańców gminy, którzy bezpośrednio umawiają 

konsultacje z pracownikiem zatrudnionym w ramach pozyskanych środków z WFOŚiGW w Opolu.  

Punkt konsultacyjno-informacyjny realizuje następujące działania:  

 w II półroczu 2021 r. odbyły się  2 spotkania informacyjne  w ramach Programu „Czyste 

Powietrze” w miejscowościach: Turawa (26.07.2021 r.) oraz Ligota Turawska (15.11.2021 r.) z 

udziałem przedstawiciela WFOŚiGW w Opolu; 

 udzielane są bieżące konsultacje mieszkańcom dot. Programu „Czyste Powietrze ” 

 udzielana jest pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację oraz wniosków  

o płatność; 

 wnioski przekazywane są do WFOŚiGW w Opolu zgodnie z procedurą; 

 działania edukacyjno-informacyjne - prowadzone w związku z prowadzeniem punktu w 

ramach zawartego Porozumienia :  

- film promocyjny „Czyste Powietrze” – materiał multimedialny, który promuje  program 

„Czyste Powietrze” oraz punkt konsultacyjno- informacyjny (dostępny na stronie 

www.turawa.pl/Ochrona Środowiska/Czyste Powietrze), 

- artykuł w Tygodniku Ziemi Opolskiej pt.: „Chrońmy powietrze w Gminie Turawa Punkt 

Konsultacyjno-informacyjny w Gminie Turawa w ramach programu priorytetowego” Czyste 

Powietrze”, 

- kampania informacyjna poprzez ulotki i broszury „Czyste Powietrze” (wydawane 

mieszkańcom korzystającym z punktu, wydawane sołtysom wsi, dołączone do grudniowego 

wydania „Fali”),  

- akcja edukacyjna w przedszkolach Gminy Turawa mająca na celu promocję Programu „Czyste  

Powietrze” oraz działań na rzecz ochrony powietrza w gminie,  

- kalendarze na 2022 rok,  w których wykorzystane zostały prace plastyczne placówek 

przedszkolnych wykonane w ramach w/w akcji edukacyjnej.  
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W roku 2021 r. w Punkcie: 

- udzielono 128 konsultacji mieszkańcom Gminy Turawa,  

- złożono 20 wniosków o dofinansowanie (za pośrednictwem punktu).  

Z analizy wniosków o dofinansowanie złożonych przez Punkt wynika,  

że  wnioskowana kwota w ramach wniosków złożonych poprzez Punkt w 2021 roku wynosiła: 

275 633,44 zł. Najchętniej wybieranym – wymienianym źródłem ciepła był kocioł na pellet drzewny 

o podwyższonym standardzie, na który kwota dotacji w ramach Programu „Czyste Powietrze” (poziom 

podstawowy) wynosi – 45%.  

 

Z informacji otrzymanej z WFOŚiGW w Opolu, wynika że w roku 2021 do Funduszu wpłynęło 

85 wniosków z terenu Gminy Turawa. Ilość podpisanych umów na dofinansowanie: 64  umowy na 

dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.  
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PROGRAM LIFE  

 

 

Gmina realizuje partnerski program LIFE zainicjowany 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.  

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.  

Umowa o Partnerstwie pomiędzy Gminą Turawa (Współbeneficjentem)  

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

Od sierpnia 2021 r. w ramach w/w Projektu sprawy związane z ochroną powietrza  

w Gminie Turawa zostały powierzone Gminnemu Koordynatorowi ochrony powietrza. 

Działania: 

 koordynacja i prowadzenie spraw dot. ochrony powietrza w gminie,  

w szczególności dotyczących zadań wynikających z „Programu Ochrony Powietrza dla 

województwa opolskiego”; 

 przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań w ramach „Programu Ochrony Powietrza dla 

województwa opolskiego”; 

 uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach koordynacyjnych dla Gminnych Koordynatorów;  

 uczestnictwo we wrześniu 2021 r. Gminnego Koordynatora w trzydniowym kursie 

przygotowawczym do studiów podyplomowych; 

 rozpoczęcie w październiku 2021 r. studiów podyplomowych „Poszerzenie kompetencji 

koordynatorów Programu Ochrony Powietrza” -  realizowanych w ramach Projektu LIFE; 

 udzielanie konsultacji i porad mieszkańcom Gminy Turawa w zakresie wymian źródła 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz modernizacji energetycznej budynku;  

 stała współpraca z Zespołem ds. Realizacji Projektu LIFE;  

 przygotowywanie raportów, zestawień, comiesięcznych sprawozdań z rozliczania projektu dla 

Zespołu ds. Realizacji Projektu LIFE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  
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W ramach Projektu LIFE jednym z elementów będzie opracowanie przez Gminnego Koordynatora 

Ochrony Powietrza - Gminnego Programu Ochrony Powietrza (GPOP) zgodnego z POP, czyli 

zaprojektowania i zwymiarowania działań naprawczych oraz opracowania planu ich realizacji i 

określenia niezbędnego budżetu do realizacji zaplanowanych działań w gminie, opracowanego w wyniku 

analiz działań naprawczych wynikających z Programu Ochrony Powietrza oraz analiz  stanu jakości 

powietrza w gminie. 

 

CENTRALNA BAZA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)  

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków (CEEB): 

 ewidencja ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w 

budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie Polski,  

 każdy właściciel, bądź zarządca, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do  

1 MW musi zgłosić je wypełniając odpowiednią deklarację do 30 czerwca 2022r.,  

 jeśli źródło ciepła lub spalania paliw zainstalowane zostało po 1 lipca deklarację trzeba złożyć w 

terminie 14 dni, 

 deklarację składa się elektronicznie za pomocą profilu zaufanego oraz w wersji papierowej do 

właściwego urzędu gminy.  

Zadaniem gminy jest wprowadzenie wszystkich deklaracji do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków.  

6.2 Monitorowanie Jezior Turawskich w zakresie utrzymania czystości i porządku  

 

Gospodarka wodno-ściekowa, realizacja programu KPOŚK, ochrona wód w tym ochrona Jezior 

Turawskich 

Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Turawa realizuje Spółka Wodociągi 

i Kanalizacja Turawa. Przedsiębiorstwo realizuje szereg innych zadań i inwestycji w zakresie objętym 

Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 

Gminy Turawa. Wykonanie inwestycji kanalizacyjnych przez Spółkę WiK Turawa umożliwiło 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze całej Gminy Turawa, tym samym 

skanalizowanie Gminy Turawa w całości jest wypełnieniem przez Gminę programu KPOŚK. 

Istotnym i ważnym zadaniem, które niewątpliwie przyczyni się do ochrony wód jest doprowadzenie 

przez WiK Turawa Sp. z o.o. do rozbudowy sieci kanalizacyjnej również do Jeziora Srebrnego.  
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Gospodarowanie wodami – zadanie realizowane w oparciu o  zadanie własne wynikające  

z między innymi 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) ochrona wód Jeziora Średniego w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego rozrostu 

wywłócznika kłosowego zabieg koszenia makrofitów - w celu kontynuacji przeprowadzania 

zabiegów koszenia wywłócznika kłosowego w 2021 r. Gmina Turawa realizowała projekt w 

ramach pozyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn.: „Ochrona wód 

Jeziora Średniego w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego rozrostu wywłócznika 

kłosowego - zabieg koszenia makrofitów ”; 

3) zlecanie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu wykonywania badań jakości 

wody pod kątem przydatności wody do kąpieli jeziora Średniego  

w Turawie. Jakość wody Jeziora Średniego w Turawie podlega również kontroli przez służby 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu;  

4) monitorowanie i  identyfikowanie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń w obrębie Jezior 

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

5) współpraca z PGW Wody Polskie w zakresie dotyczącym Zbiornika Turawa;  

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

Turawie;  

7) współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę wód; 

8) monitorowanie Jezior Turawskich w zakresie utrzymania czystości i porządku: 

 na bieżąco monitorowane są tereny obrzeży Jezior Turawskich,  

 na bieżąco porządkowane są gminne tereny przy Jeziorze Średnim, Jeziorze Małym, 

Jeziorze Dużym,  

 w celu utrzymania czystości i porządku na terenach rekreacyjnych Gmina Turawa posiada 

podpisaną umowę z przedsiębiorstwem wywozowym, które systematycznie odbiera odpady 

komunalne z tych terenów, na bieżąco sprzątane są plaże, teren przy kąpielisku nad 

Jeziorem Średnim, ścieżka turystyczna, drogi i deptaki oraz gminne toalety.  

 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 
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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 ramach KPOŚK Gmina Turawa wchodzi w skład aglomeracji pn. Aglomeracja Turawa  

(PLOP 014), w obszar które wchodzą miejscowości:  

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 i Zawada. W granicach aglomeracji wyodrębniono „północny brzeg Jeziora 

Turawskiego” oraz „południowy brzeg Jeziora Turawskiego”;  

2) w Gminie Łubniany: Łubniany, Jełowa, Masów, Kolanowice i część miejscowości Luboszyce.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Gmina Turawa corocznie składa 

Sprawozdania z realizacji KPOŚK do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w 

Gliwicach.  

6.3 Edukacja ekologiczna w Gminie Turawa 

 

Projekt „Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” 

Gmina Turawa w roku 2021 realizowała projekt partnerski pn. „Eko-nawyki dobre praktyki - 

gospodarka o obiegu zamkniętym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego - Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. Dofinansowanie: 142 

048,76  zł,  wkład  własny  Gminy  Turawa: 35 623,24 zł, wartość kosztów kwalifikowanych: 177 672,00 

zł. 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej 

związanej z gospodarką odpadami dla mieszkańców Opola, Gm. Turawa i Gm. Komprachcice oraz 

całego regionu. Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami, jest zwiększenie udziału 

odpadów zebranych selektywnie  m.in. poprzez zmniejszenie ilości produkowanych 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.  
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W ramach w/w projektu zrealizowane zostały następujące zadania:  

1. Promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Tura wskich – 

zakupione zostały torby ekologiczne (200 szt.) ekonotatniki (200 szt.) oraz linijki (200 szt.), 

które docelowo będą przeznaczone jako nagrody w zaplanowanym na 2022 r. konkursie 

edukacyjnym, skierowanym do turystów odwiedzających Jeziora Turawskie. Została zakupiona 

tablica edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami z przeznaczeniem na teren przy Jeziorze 

Turawskim. Montaż tablicy edukacyjnej nastąpił w grudniu 2021 r. – w przestrzeni Otwartej 

Strefie Aktywności nad Jeziorem Dużym w Turawie (rejon Promenady). 

2. Promocja selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni wie jskiej - zakupione zostały zestawy 

(32 szt.) pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Odpowiednio oznakowane pojemniki do 

selektywnej zbiórki odpadów: plastiki, szkło oraz papier zostały rozdysponowane do 

poszczególnych pomieszczeń biurowych siedziby Urzędu Gminy Turawa oraz Hali Sportowej w 

Turawie. Pojemniki służą do prawidłowej segregacji odpadów przez pracowników 

samorządowych. Przeprowadzone zostały również prace:  

• mające na celu przygotowanie merytorycznych treści do 

działań edukacyjnych promujących selektywną zbiórkę odpadów 

w Urzędzie Gminy Turawa; 

• przeprowadzono działania edukacyjno- informacyjne wśród 

pracowników Urzędu Gminy Turawa (wszystkie Referaty), 

pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno 

Administracyjnego Szkół w Turawie oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Turawie. Wszyscy uczestnicy w/w działań otrzymali materiały edukacyjne dot. selektywnej 

zbiórki odpadów.   

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

spalania śmieci w domowych piecach - przeprowadzone zostały następujące działania: 

  zakupiony został roll-up z treściami edukacyjnymi nt. gospodarki odpadami;  

  zakupiony został stojak na materiały edukacyjne, jako elementy stoiska edukacyjnego; 

  zakupiony został pojemnik na zużyte baterie z testerem;  

  zakupione zostały gadżety edukacyjne oraz mini pojemniki na przybory (50 zestawów z 5 –

cioma frakcjami/kolorami)  z przeznaczeniem na stoisko edukacyjne.  
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Roll-up oraz stojak na materiały edukacyjne aktualnie są 

wyeksponowane w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu 

Gminy Turawa, dzięki tej ekspozycji mieszkańcy Gminy Turawa 

mają możliwość zapoznania się z materiałami edukacyjnymi.  

Zrealizowane jest także zadanie dot. kampanii edukacyjnej - 

zlecono druk ulotek edukacyjno- informacyjnych (4 000 szt.) pt. 

„Chrońmy powietrze w Gminie Turawa”, które zawierają treści 

dot. skutków spalania śmieci w domowych piecach. Zlecono 

Poczcie Polskiej kolportaż w/w ulotek, który polegał na 

dostarczeniu przez operatora pocztowego  ulotek do wszystkich 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Turawa tj. 

obejmował budynki mieszkalne następujących Sołectw Gminy 

Turawa: Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz 

Wielki, Ligota Turawska, Osowiec, przysiółek Trzęsina, Rzędów, Turawa, przysiółek Marszałki, 

Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada. Dodatkowo ulotki zostały wykorzystane:  

• w biurze podawczym siedziby Urzędu Gminy Turawa,  

• w ramach działań edukacyjnych w trakcie spotkań informacyjnych z mieszka ńcami w 

ramach Programu „Czyste Powietrze” w miejscowościach:  Ligota Turawska, Osowiec, Węgry,  

• w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „Czyste Powietrze” prowadzonym w Urzędzie 

Gminy Turawa – edukacja mieszkańców korzystających z konsultacji,  

• w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turawie – edukacja czytelników,  

• w ramach kontroli domków letniskowych przeprowadzanych nad Jeziorami Turawskimi 

(ulotki wysyłane wraz z wezwaniami), 

• w ramach korespondencji wysyłanej uczestnikom projektu „Wymiana źródeł ciepła na 

ekologiczne w Gminie Turawa” oraz w trakcie dokonywanych kontroli wykonania inwestycji 

przez Beneficjentów w/w projektu.  

Ulotki zawierają treści dot. skutków spalania śmieci w domowych piecach i są jednym z 

elementów kampanii społecznej dot. zanieczyszczenia środowiska poprzez spalanie odpadów.  

Ponadto zakupiony został namiot, który służyć będzie do prezentacji materiałów edukacyjnych.                                                                               

„CZYSTE POWIETRZE”- program priorytetowy WFOŚiGW 

W związku z prowadzonym w Gminie Turawa Punktem konsultacyjno-informacyjnym „CZYSTE 
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POWIETRZE” w 2021 roku przeprowadzone zostały następujące działania  

w zakresie edukacji ekologicznej: 

 spotkania informacyjne dla mieszkańców – w trakcie spotkań prowadzona jest kampania 

edukacyjno- informacyjna, w ub. roku odbyły się dwa spotkania w ramach w/w programu z 

udziałem przedstawiciela WFOŚiGW w Opolu w miejscowościach: Turawa oraz Ligota 

Turawska;  

 film promocyjny „Czyste Powietrze” – powstał materiał multimedialny, który edukuje i promuje  

Program „Czyste Powietrze” oraz Punkt konsultacyjno- informacyjny  

- dostępny na stronie www.turawa.pl/Ochrona Środowiska/Czyste Powietrze; 

 artykuł w Tygodniku Ziemi Opolskiej pt.: „Chrońmy powietrze w Gminie Turawa Punkt 

Konsultacyjno-informacyjny w Gminie Turawa w ramach programu priorytetowego” Czyste 

Powietrze”; 

 kampania informacyjna poprzez ulotki i broszury „Czyste Powietrze” (wydawane mieszkańcom 

korzystającym z punktu, wydawane sołtysom wsi, dołączone do grudniowego wydania „Fali”); 

 akcja edukacyjna w przedszkolach Gminy Turawa mająca na celu promocję Programu „CZYSTE  

POWIETRZE” oraz działań na rzecz ochrony powietrza w gminie; 

 kalendarze na 2022 rok,  w których wykorzystane zostały prace plastyczne placówek 

przedszkolnych wykonane w ramach w/w akcji edukacyjnej.  

  

 

 

 
Praca do kalendarza na 2022 rok  

Niepubliczne Przedszkole Kubusiowa Akademia w Rzędowie  

 

 

Program „LIFE” 

 

W związku z uczestnictwem Gminy Turawa w Projekcie pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością 

powietrza w samorządach województwa opolskiego” w ramach Programu LIFE podejmowane są 

następujące działania w zakresie edukacji ekologicznej:  

 udzielenie konsultacji i porad mieszkańcom w zakresie wymian źródeł ogrzewania oraz 

dostępnych źródeł dofinansowań;  
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 prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie ochrony powietrza i prawidłowych zachowań 

dot. odpowiedniego spalania paliw; 

 działania edukacyjne powiązane z realizacją Programu Ochrony Powietrza dla województwa 

opolskiego, w tym prowadzenie działań kontrolnych; 

 prowadzenie działalności informacyjnej na temat obowiązującej w województwie opolskim 

Uchwały Antysmogowej.  

 

Promowanie proekologicznej postawy Gminy Turawa na zewnątrz  

W 2021 r. na zaproszenie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opo lu Gmina Turawa 

uczestniczyła w Konferencji, która odbyła w ramach partnerskiego Projektu: „Eko-nawyki dobre praktyki 

– gospodarka o obiegu zamkniętym” pt. "Zamknięty obieg - otwarte możliwości". Konferencja 

poświęcona była przede wszystkim zagadnieniom prawidłowej gospodarki odpadami. Wśród prezentacji 

w tym zakresie Gmina Turawa miała możliwość przedstawienia funkcjonowania gospodarki odpadami na 

swoim terenie.  

W trakcie konferencji swoim wystąpieniem pt. "Gospodarka o obiegu zamkniętym na poziomie gminy - 

Gmina Turawa"  Gmina Turawa zaprezentowała zaproszonym uczestnikom wprowadzone zasady 

gospodarowania odpadami, które realizowane są na poziomie gminy Turawa.  Dodatkowo w trakcie 

konferencji eksponowane było gminne "stoisko" ekologiczne, na którym wystawione zostały materiały 

edukacyjno- informacyjne, zakupione w ramach projektów: "Wspólna akcja segregacja - działania 

informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"  

oraz "Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym".  

 

 

Pozostałe działania prowadzone w ramach edukacji ekologicznej 
 

 współpraca z WFOŚiGW w Opolu w zakresie edukacji ekologicznej oraz przekazywania na 

bieżąco aktualnych programów dotacyjnych, udział doradcy energetycznego w spotkaniach z 

mieszkańcami;  

 współpraca z Aglomeracją Opolską w zakresie edukacji ekologicznej; 

 współdziałanie z placówkami oświatowymi w zakresie promocji zachowań proekologicznych, 

uczestnictwo placówek w akcjach edukacyjnych;  

 prowadzenie działalności informacyjnej o tematyce ochrona środowiska i ekologia  

w kwartalniku „Fala”;  
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 edukacja ekologiczna – poprzez stronę internetową Gminy Turawa – utworzona specjalna 

zakładka w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz pozostałych programach.  

 

6.4 Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Turawa w 2021 r. określały następujące  uchwały: 

 

 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, 

 Uchwała Nr XXVI/154/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2020 r. 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, 

 Uchwała Nr XXIX/164/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, 

 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 XXIX/166/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 11 marca 2021 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 XXVI/145/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2020 r. 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,  

 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, 



Raport o stanie Gminy Turawa za rok 2021 

 

67 
 

 Uchwała Nr XXVI/155/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2020 r. 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, 

 Uchwała Nr XXIX/165/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 11 marca 2021 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/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. 

 
System gospodarowania opadami komunalnymi 

W 2021 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 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.  

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Turawa w 

roku 2021 zrealizowana była w oparciu o rodzaje odpadów wymienione w poniższej tabeli.  

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 
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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 pub licznej 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. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Turawa wyniosła: 9 434. 

Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących na 

terenie gminy oscylowała na poziomie 8 122. 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 i liczba osób zamieszkałych zawsze będą różne i wartości nie będą się 

pokrywać. 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 poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie ilości osób oraz danych zawartych w deklaracjach w 

2021 r. 

Zestawienie liczby mieszkańców i szczegółowych danych zawartych w deklaracjach w 2021 r.  

Zestawienie danych – stan na 31.12.2021 r. Dane liczbowe 

Liczba mieszkańców Gminy Turawa wg danych z ewidencji ludności 9 434 

Liczba mieszkańców Gminy Turawa ujętych w deklaracjach 8 122 
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Liczba złożonych deklaracji na zbieranie odpadów w sposób selektywny 

z przydomowym kompostowaniem bioodpadów  
999 

Liczba złożonych deklaracji na zbieranie odpadów w sposób selektywny 

oraz korzystaniem z brązowego pojemnika na bioodpady  
1 707 

Liczba mieszkańców zbierających odpady w sposób selektywny 

z przydomowym kompostowaniem bioodpadów 
3 162 

Liczba mieszkańców zbierających odpady w sposób selektywny 

oraz korzystaniem z brązowego pojemnika na bioodpady 
4 960 

 

Zabudowa wielolokalowa w miejscowości Osowiec objęta została deklaracją zbiorczą złożoną 

przez zarządcę nieruchomością wspólną – Spółdzielnię Mieszkaniową w Strzelcach Opolskich. Łącznie 

zadeklarowano 492 mieszkańców zabudowy wielolokalowej w miejscowości Osowiec.  

Zabudowa wielolokalowa występuje również w miejscowości Bierdzany – około 46 mieszkańców 

i w miejscowości Kotórz Mały – około 13 mieszkańców. 

 
 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy  

Ilość odebranych i zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Turawa  latach znajduje się  

w poniżej. 

 

Ilość odebranych i zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Turawa w 2020 r. 

 

Lp. Rodzaj odpadów Ilość odpadów [Mg] 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2616,79 

2. Papier i tektura 58,26 

3. Szkło 278,69 

4. Tworzywa sztuczne 0,41 

5. Metal 13,1015 

6. Bioodpady 538,72 

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 281,58 

8. Zużyte opony 3,24 

9. Zużyte baterie i akumulatory 0,08 

10. Odzież i tekstylia 1,23 

11. Chemikalia i przeterminowane leki 0,04 

12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5,02 

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe  105,6 
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13. Zmieszane odpady opakowaniowe 464,67 

14. Odpady niebezpieczne 0,27 

15. Inne odpady nieulegające biodegradacji 3,1 

16. 
Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
7,44 

SUMA: 4379,8215 

 

Osiągnięte poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, 

poziomy składowania, poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziomy redukcji 

masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  

Zgodnie z wydanym przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzeniem z dnia 3 sierpnia 

2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1530) wymagany poziom przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021 powinien wynieść 20%.  

Osiągnięte wskaźniki dot. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych, poziomu składowania, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

poziomu redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przedstawia 

poniższa tabela. 

 
Zestawienie osiągniętych wskaźników dot. recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021  

 

Wskaźnik 
Osiągnięty poziom przez Gminę Turawa 

w 2021 r. 

Poziom przygotowania do ponownego użycia i 
recyklingu odpadów komunalnych 18% 

Poziom składowania  0,03% 

Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 

100% 
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Poziom redukcji masy odpadów ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania  3% 

 

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021 

osiągnięty przez Gminę Turawa w 2021 r., obliczony zgodnie z wydanym przez Ministra Klimatu 

i Środowiska rozporządzeniem z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1530)  

– wyniósł: 18%. 

Natomiast poziom składowania za rok 2021 osiągnięty przez Gminę Turawa, obliczony zgodnie z 

ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 888 z późn. zm.) – wyniósł: 0,03% 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok 2021 osiągnięty przez Gminę Turawa – 

wyniósł: 100% 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania za rok 2021 osiągnięty przez Gminę Turawa, obliczony 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) – wyniósł: 3%. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym 

W 2021 roku Gmina Turawa kontynuowała realizację rozpoczętego projektu pn. „Budowa punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa”, złożonego do Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarki 

odpadami komunalnymi. Wartość dofinansowania wynosi 85%. Całkowita wartość projektu wyniosła 

900 946,54 zł, natomiast wartość dofinansowania to 765 804,55 zł.  

W dniu 26 maja 2021 r. został otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) zlokalizowany przy ul. Wodnej 18A w Kotorzu Małym. Zgodnie z zawartą umową obsługę 

techniczną PSZOK prowadzi przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o. o.  

Odpady komunalne odbierane są przez firmę wywozową Remondis Opole Sp. z o. o. na 

podstawie zawartej umowy. 
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  Regulamin PSZOK określa zarządzenie nr OR.0050.51.2021 Wójta  Gminy  Turawa z dnia 

21 maja 2021 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Kotorzu Małym. 

Godziny otwarcia PSZOK: 

- wtorek, środa, piątek: 11:00 - 17:00 (kwiecień – październik), 

- wtorek, środa, piątek: 10:30 - 16:30 (listopad – marzec), 

- każda ostatnia sobota miesiąca: 9:00 - 14:00. 

PSZOK jest nieczynny w dniach ustawowo wolnych od pracy, Wielką Sobotę, 24 i 31 grudnia.  

PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców gminy Turawa na podstawie oświadczenia. 

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane na poszczególne frakcje, nie mogą być 

zmieszane lub zanieczyszczone. 

 

 

 

 

 

 

Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:  

 odpady z tworzyw sztucznych (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),  

 odpady opakowań wielomateriałowych (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),  

 odpady z papieru i tektury (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),  

 odpady szklane (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),  

 odpady zielone – bioodpady np.: trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, rozdrobnione gałęzie, 

itp. (nadmiar ze zbiórki „u źródła”), 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 posegregowane komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe:  

o gruz ceglany, 
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o odpady z betonu, gruzu i ceramiki (zmieszany gruz),  

o materiały izolacyjne (styropian, wełna),  

o odpadową papę, 

o zmieszane odpady budowlane, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 zużyte opony z samochodów osobowych; 

 odpady niebezpieczne np.: rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, 

farby, tusze, tonery, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substa ncje 

niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne,  

 zużyte baterie i akumulatory,  

 przeterminowane leki i chemikalia,  

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

 odzież i tekstylia 

 

Ilość dostarczonych odpadów komunalnych nie jest limitowana, za wyjątkiem:  

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość limituje się do 500 kg/rok  

od właściciela nieruchomości/lokalu mieszkalnego (w zabudowie wielorodzinnej rozumie się 

przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu),  

 mebli i odpadów wielkogabarytowych, których ilość limituje się do 300 kg/rok od właściciela 

nieruchomości/lokalu mieszkalnego (w zabudowie wielorodzinnej rozumie się przez 

to właściciela jednego samodzielnego lokalu),  

 zużytych opon pochodzących z samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, których 

ilość limituje się do 4 szt./rok od właściciela nieruchomości/lokalu mieszkalnego (w zabudowie 

wielorodzinnej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu).  

 

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:  

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,  

 odpady zawierające azbest, 

 części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),  

 odpady niebezpieczne, których nie można w wiarygodny sposób zidentyfikować (brak etykiet),  

 odpady w nieszczelnych (cieknących) opakowaniach,  
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 sprzęt budowlany i rolniczy, 

 butle gazowe, 

 złom metali żelaznych i nieżelaznych,  

 opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, 

 odpady poprodukcyjne, odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej.  

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika obsługującego Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w 

odpowiednich kontenerach i pojemnikach pod nadzorem pracownika PSZOK. 

 

 

Projekt objął budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jego wyposażenie  

i uruchomienie. W ramach projektu PSZOK został zaopatrzony min w.: magazyn biurowy, magazyn na 

zużyty sprzęt elektryczny i elek troniczny, magazyn na odpady niebezpieczne oraz magazyn na punkt 

wymiany rzeczy używanych, a także kontenery KP różnej wielkości, pojemniki 1100l, 240l, 120l oraz 

specjalistyczne pojemniki.  

Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców Gminy Turawa w celu 

zapobiegania powstawaniu nadwyżki odpadów, jak również oddania i odebrania przedmiotów do punktu 

wymiany rzeczy używanych. Planowane przedsięwzięcie ma się przyczynić do zwiększenia ilości 

odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku, redukując 

w ten sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko.  

Na podstawie Kart Przekazania Odpadów oraz faktur firmy wywozowej, sporządzono zestawienie 

ilości zebranych odpadów komunalnych w PSZOK w 2021 r. przedstawione w poniższej tabeli. Udział 

poszczególnych frakcji odpadów odebranych w PSZOK w 2021 r. został zobrazowany na poniższym 

rysunku. Zgodnie z wykresem zaobserwowano, że przeważającą część odpadów zebranych w PSZOK 
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stanowią meble i inne odpady wielkogabarytowe (39%) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (36%), a 

także bioodpady (11%) 

Ilość zebranych odpadów komunalnych w PSZOK w 2021 r.  

Lp. Rodzaj odpadu Ilość odpadów [Mg] 

1. Papier i tektura 2,25 

2. Tworzywa sztuczne 0,41 

3. Szkło 0,66 

4. Bioodpady 14,3 

5. Odpady niebezpieczne 0,25 

6. Przeterminowane leki 0,04 

7. Igły i strzykawki 0,01 

8. Zużyte baterie i akumulatory 0,08 

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 51,02 

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe 47,46 

11. Materiały izolacyjne  5,42 

12. Zużyte opony 2,72 

13. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 4,62 

14. Odzież i tekstylia  1,23 

130,47 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kart Przekazania Odpadów oraz faktur firmy Remondis Opole Sp. z o.o.  
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Udział poszczególnych rodzajów odpadów odebranych w PSZOK w 2021 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kart Przekazania Odpadów oraz faktur firmy Remondis Opole Sp.  z o.o.  

 

 

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 2021 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 11 975,03 zł. W wyniku zadania usunięto 1 498,80 m², co stanowi 19,15 ton 

odpadów azbestowych. Odpady zawierające azbest zostały odebrane i  unieszkodliwione przez podmiot 

pn. Środowisko i Innowacje Sp. zo.o. na Składowisku Azbestu Dobrów 8, 28-142 Tuczępy. 
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6.5 Charakterystyka najważniejszych zrealizowanych projektów dotyczących 

Ochrony Środowiska w 2021 r. 

 

Wykaz najważniejszych zrealizowanych w 2021 roku projektów w zakresie ochrony środowiska 

przedstawia poniższa tabela.  

  

Charakterystyka najważniejszych projektów dotyczących ochrony środowiska w 2021r. 

Lp. Nazwa  Opis 

1 „Ochrona wód Jeziora Średniego  

w Turawie poprzez ograniczenie 

nadmiernego rozrostu wywłócznika 

kłosowego - zabieg koszenia makrofitów” 

Gmina Turawa pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW  

w Opolu na pro jekt  pn.: „Ochrona wód Jeziora Średniego  

w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego rozrostu 

wywłócznika kłosowego - zabieg koszenia makrofitów”. 

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW  w Opolu w ramach  

programu w 2021 r. wyniosła: – 13 272,30 zł. 

 

W wyniku realizacji zadania w 2021 r. zebrano  

i zagospodarowano łącznie po wcześniejszym odwodnieniu  

– 7,52 ton. 

2 Projekt „Eko-nawyki dobre praktyki  

– gospodarka o obiegu zamkniętym”  

 

Przedmiot  projektu -  przeprowadzen ie kampanii 

informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami 

dla mieszkańców M. Opola, Gm. Turawa i Gm. 

Komprachcice. 

Realizacja: 2021-2022  

Szczegóły projektu – opisano w części dot. Edukacji 

ekologicznej n iniejszego Raportu  

3 Projekt „Wymiana źródeł ciepła na 

ekologiczne w Gminie Turawa”  

Przedmiot pro jektu -  wymian starych pieców na ekologiczne 

Szczegóły  projektu – opisano w części dot. Ochrony klimatu  

i jakości powietrza nin iejs zego Raportu  

4 Projekt LIFE  Przedmiot pro jektu -  wdrożen ie systemu zarządzania 

jakością powietrza, Koordynator – Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego  

Szczegóły  projektu – opisano w części dot. Ochrony klimatu  

i jakości powietrza nin iejs zego Raportu  

5 „CZYSTE POWIETRZE”  Przedmiot p rojektu -  kompleksowy plan działań  

zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz 

zmniejszen ia emisji gazów cieplarn ianych. 

Datacje są przyznawane przez  WFOŚiGW w Opolu.  

Gmina Turawa prowadzi Gminny Punkt Konsultacyjno 

-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.  

Szczegóły  projektu – opisano w części dot. Ochrony klimatu  

i jakości powietrza nin iejs zego Raportu  

6 Usuwanie azbestu  W ramach naboru prowadzonego przez WFOŚiGW  w Opolu  

w Opolu corocznie składany jest wniosek o dotację na 

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  z terenu 

Gminy  Turawa. W 2021r. dofinansowanie dla mieszkańców 

Gminy Turawa obejmowało prace: demontaż, transport, 

zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych)  

i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.  

Koszty zadania to: 

- 2021r. – 21 520,51 zł, z czego 11 975,03 zł to dotacja ze 

środków WFOŚiGW  w Opolu;  

W wyniku zadania usunięto: 

- w 2021r. – 1 498,80 m² (19,15 ton) p łyt azbestowych. 

7 Wymiana kotła węglowego na kocioł  

o mocy 60kW na pellet zasilany 

automatycznie w budynku użyteczności 

Projekt obejmował wymianę wysokoemisyjnego starego 

kotła węglowego na niskoemisyjny piec opalany pelletem 

spełniającym wymogi V klasy oraz wymagania ekoprojektu. 
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publicznej – Publiczna Szkoła 

Podstawowej w Bierdzanach (2021) 

Zadanie obejmowało również wymianę grzejników oraz 

montaż wkładu kominowego. 

Całkowite koszty zadania: 54 195,30 zł z czego 26 300,00 zł 

dotacja ze środków WFOŚiGW  w Opolu  

8 Wymiana kotła węglowego na kocioł   

o mocy 15 kW na pellet zasilany 

automatycznie w budynku użyteczności 

publicznej – Gminna Biblioteka 

Publiczna w Turawie  

Projekt obejmował wymianę kotła, który generował 

nadmierną emisję na piec n iskoemisyjny V klasy oraz  

spełniający wymagania ekoprojektu. 

 

W ramach zadania zamontowane zostały nowe grzejniki oraz 

zawory termostatyczne. 

Koszty zadania: 28 997,74 zł z czego 12 500,00 zł dotacja ze 

środków WFOŚiGW  w Opolu. 

9 Usuwanie folii rolniczych i innych   

odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej na terenie Gminy Turawa  

 

Projekt obejmuje usuwanie odpadów typu folie ro lnicze  

 i skierowany jest do rolników zainteresowanych usuwaniem 

w/w odpadów. Dotację przyznaje NFOŚiGW w Warszawie.  

W ramach naboru zg łosiło się 25 gospodarstw rolnych, 

planowana łączna ilość zgłoszonych odpadów: 29,149 Mg.  

Realizacja w 2022 r. 

 

7. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. w Gminie 

Turawa (zwany dalej Programem) został przyjęty Uchwałą nr XXVI/143/2020  Rady Gminy Turawa z 

dnia 17 grudnia 2020 r. następnie zmienioną Uchwałą nr  XXXI/199/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zgodnie 

z zapisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j.  Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.). Działalność 

profilaktyczna, prozdrowotna i terapeutyczna w ramach Programu w 2021 r. realizowane były przez takie 

podmioty jak m.in. 

1. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Turawa (GKRPA  

w Turawie)  

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie  

4. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Turawa  

5. Komisariat Policji w Ozimku 

6. Jednostki Pomocnicze Gminy – Sołectwa 

7. Placówka Wsparcia Dziennego „B.A.Z.A” w Turawie działająca w strukturze GOPS w Turawie  
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8. Placówki Oświatowe na terenie Gminy  

9. Poradnie leczenia uzależnień m.in. w Opolu i Ozimku 

10. Społeczność lokalna 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w 2021 roku pochodziły z opłat 

przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszonych 

na konto bankowe Urzędu Gminy w Turawie oraz ze środków Funduszy Europejskich w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.  

W 2021 r. w ramach zadań ujętych w Programie realizowane były następujące działania: 

7.1 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.  

a) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Turawa;  

W 2021 roku w skład GKRPA w Gminie Turawa liczy 5 osób tj. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki                                

i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Turawa, 2 przedstawicieli GOPS w Turawie, przedstawiciel 

Komisariatu Policji w Ozimku oraz przedstawiciel jednostek oświatowych – pedagog z PSP w Turawie. 

W ubiegłym roku Komisja odbyła łącznie 14 posiedzeń, podczas których wydano 28 postanowień w 

przedmiocie pozytywnego zaopiniowania wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na  sprzedaż 

i podawanie napojów alkoholowych. W ubiegłym roku prowadzono postępowania wobec 7 osób 

zgłoszonych do GKRPA w Turawie w związku z nadużywaniem alkoholu. Działaniami Komisji objęto 

również 6 członków rodzin tych osób. W ramach prac GKRPA w Turawie w 2021 r. prowadzono m.in. 

następujące działania: 

- zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu przestępstwa znęcania się (z art. 207 k.k.) -  

1 zawiadomienie 

- prowadzenie rozmów interwencyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu – 15 rozmów, 

- motywowanie sprawcy przemocy do udziału w oddziaływaniach edukacyjno – korekcyjnych dla osób 

stosujących przemoc (działanie realizowane wraz z ZI w Turawie) -  1 osoba, 
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- prowadzenie rozmowy z osobą doznającą przemocy w celu diagnozy sytuacji w rodzinie –  

9 rozmów, 

- powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacji dziecka – 2 razy,  

- udział Członków Komisji w posiedzeniach grup roboczych powołanych w ramach wszczętych procedur 

„Niebieskich Kart” – 8 grup, 

- udział Członków Komisji w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Turawa –  

4 posiedzenia;  

Ponadto w ramach prac Komisji prowadzono niezbędną dokumentację pracy  (m.in. protokoły                              

z posiedzeń, wydawanie postanowień, prowadzenie niezbędnych ewidencji, wezwania na posiedzenia, 

udzielanie odpowiedzi uprawnionym instytucjom na temat osób objętych postępowaniami).  

4 Członkom Komisji zorganizowano specjalistyczne szkolenie z zakresu pracy z problemami uzależnień 

jak i prawnych uwarunkowań tej pracy.  

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

W 2021 roku działalność Pełnomocnika polegała w szczególności na koordynowaniu działań należących 

do zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz Narodowego Programu Zdrowia tj.  

- koordynowanie realizacji profilaktycznych i prozdrowotnych zajęć sportowych dla dzieci  

i młodzieży z Gminy Turawa (m.in. nadzór merytoryczny nad rozliczaniem działań, tworzeniem umów 

zleceń oraz sprawozdawczością); 

- koordynowanie realizacji działań profilaktycznych i prozdrowotnych przez jednostki pomocnicze 

Gminy (m.in. nadzór merytoryczny nad przebiegiem działań oraz ich sprawozdawczością, rozmowy  

z jednostkami pomocniczymi w zakresie możliwych działań do zrealizowania oraz prawidłowości 

ponoszenia wydatków); 

- koordynowanie realizacji poradnictwa i konsultacji psychologicznych i psychospołecznych dla dzieci i 

młodzieży oraz ich rodzin z terenu Gminy Turawa (współpraca i stały kontakt z placówkami 

oświatowymi w zakresie potrzeb i możliwości udzielania wsparcia psychologicznego dla uczniów, 

rodziców lub opiekunów prawnych, nadzór merytoryczny nad pracą psychologa,  rozliczaniem jego 

pracy oraz sprawozdawczością);  
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- sprawozdawczość z realizacji Programu w 2020 r. między innymi do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA – G1), Pełnomocnika Zarządu Województwa 

Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do Rady Gminy Turawa;  

- udzielanie odpowiedzi na zapytania w zakresie realizacji Programu i ponoszenia wydatków  

w ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych; 

- rozmowy i konsultacje z członkami rodzin, w których występuje problem uzależnień w zakresie przede 

wszystkim dostępnych form pomocy i możliwości uzyskania wsparcia;  

- pomoc w pisaniu pism urzędowych oraz wniosków dla członków rodzin, w których występuje problem 

uzależnień (m.in. pisma do prokuratury, wnioski i pozwy do Sądu). W 2021 r. z pomocy tego typu 

skorzystało łącznie 8 osób.); 

- prowadzenie dokumentacji działań Pełnomocnika; 

c) Poradnictwo oraz konsultacje psychologiczne i psychospołeczne dla mieszkańców Gminy 

Turawa;  

Od kwietnia 2021 r. realizowane były na terenie Gminy Turawa poradnictwo oraz konsultacje 

psychologiczne i psychospołeczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. W okresie w 2021 roku 

zrealizowano łącznie 395 godzin poradnictwa i konsultacji. Tematyka konsultacji obejmowała m.in. 

pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz ich 

następstwom, pomoc w nawiązywaniu i budowaniu konstruktywnych relacji rodzinnych, rówieśniczych i 

innych, niwelowanie skutków ewentualnych zaburzeń rozwojowych, komunikacja interpersonalna oraz 

tematy związane z tolerancją i akceptacją innych, współpraca z kadrą pedagogiczną placówek 

oświatowych. W okresie od kwietnia 2021 r. do września 2021 r. poradnictwo finansowane było ze 

środków pochodzących z opłat przedsiębiorców z zezwoleń, natomiast od października 2021r. do grudnia 

2021 r. to działanie sfinansowano ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach realizacji przez Gminę Turawa projektu EFS 

„Bliżej rodziny i dziecka” – III edycja. W ramach realizacji Programu dofinansowano spotkania 

superwizyjne dla psychologa pracującego z dziećmi i młodzieżą.  
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7.2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych 

a) Profilaktyczne i prozdrowotne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Turawa  

W 2021 r. zrealizowano łącznie cyklicznych 527,5 godzin profilaktycznych i prozdrowotnych zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. W zajęciach tych, odbywających w czasie 

pozaszkolnym dotychczas udział wzięło łącznie 191 uczestników. Do prowadzenia tych zajęć w ramach 

środków pochodzących ze sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zatrudniono w oparciu o 

umowę zlecenie 5 osób ( 

instruktorów zajęć sportowych z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą). Tematyka zajęć 

oprócz zajęć i ćwiczeń fizycznych obejmuje także budowanie i wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia 

w szczególności bez stosowania używek, pokazanie młodym osobom metod aktywnego spędzania czasu 

wolnego oraz budowanie umiejętności współdziałania z innymi i postawy fair play.  

b) Realizacja warsztatów i szkoleń dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej placówek 

oświatowych na terenie Gminy Turawa  

W 2021 roku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa realizowano dla uczniów, rodziców 

oraz kadry pedagogicznej warsztaty, szkolenia oraz pogadanki,  które obejmowały tematykę z zakresu 

profilaktyki uzależnień,  przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i konfliktom oraz wykluczenia 

społecznego:   

„Słowa mają moc”,  

„Integracja rówieśnicza”,  

„Stres”  

„Sharenting i wizerunek dziecka w sieci, poradnik dla rodziców”  

„Motywacja i jedziesz dalej”,  

a także pogadanki z uczniami prowadzone przez psychologa,  dzielnicowych oraz pedagogów szkolnych: 

„Hejt i przemoc w sieci” 

„Zapobieganie stereotypom” 
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„Radzenie sobie z trudnymi emocjami”  

„Bezpieczeństwo na ulicy i w kontaktach z nieznajomymi”  

„Używki i niebezpieczeństwo uzależnienia” 

„Zdrowie fizyczne i psychiczne – jak dbać”. 

„Empatia i tolerancja dla chorych przewlekle” 

„Współpraca i współdziałanie” 

„Prawa dziecka, prawa i obowiązki ucznia” 

„Profilaktyka uzależnień” 

„Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych” 

„Budowanie prawidłowej samooceny” oraz inne działania profilaktyczne – czytanie opowiadań, bajek i 

oglądanie filmów mających na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów.   

c) Działalność Placówki Wsparcia Dziennego B.A.Z.A. Turawa dla dzieci i młodzieży;  

W 2021 r. Gmina Turawa rozpoczęła realizację projektu (jako Partner) pn. "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 na lata 2014 - 2020. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych 

świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 

wychowawcze oraz pieczy zastępczej. W ramach działań w projekcie realizowanych w Gminie Turawa w 

2021 r. została utworzona i rozpoczęła działalność placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z 

Gminy Turawa B.A.Z.A., która funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.) w strukturze 

GOPS w Turawie. W 2021 roku ze wsparcia w ramach placówki skorzystało łącznie 30 dzieci i 

młodzieży. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątkyu, co najmniej 4 godziny dziennie w czasie 

pozaszkolnym. W placówce zostało zatrudnionych dwóch wychowawców (pedagog oraz psycholog), 

którzy realizowali zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, socjoterapeutyczne i animacyjne. Zorganizowano 

także dwa wyjazdy dla dzieci do miejsc kultury i rekreacji w Opolu. Siedzibą placówki był lokal 

mieszczący się pod adresem Turawa, ul. Opolska 33. Pod koniec 2021 roku w celu poprawy warunków 
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funkcjonowania placówki, podjęto decyzję o przeniesieniu działań placówki do lokalu w Kotorzu 

Wielkim przy ul. Opolskiej 15.  

d) Organizacja konkursu profilaktycznego „Stop uzależnieniom” - 

W 4 placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa został przeprowadzony pro filaktyczny konkurs 

plastyczny dla dzieci i młodzieży z klas 1-8 (z podziałem na 2 grupy wiekowe). W ramach tego działania 

został dofinansowany zakup nagród dla uczestników i pomoce dydaktyczne do jego przeprowadzenia. 

Prace złożone w konkursach zostały upublicznione w formie wystaw zorganizowanych w szkołach.  

e) Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień jako części diagnozy problemów s połecznych 

w Gminie Turawa –  działanie w trakcie realizacji.   

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

 W ramach wspomagania działalności Sołectw – jednostek pomocniczych Gminy Turawa 

dofinansowano organizację wydarzeń integracyjnych i prozdrowotnych realizowanych w Sołectwach. 

Dofinansowano zakup poczęstunku i drobnych upominków/nagród dla dzieci biorących udział w 

wydarzeniu oraz sfinansowano część kosztów wynajmu sprzętu rekreacyjnego do organizacji wydarzeń 

integracyjnych.  

Łączny koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł:  

157 848, 75 zł – z budżetu Gminy Turawa ze środków pochodzących  z opłat przedsiębiorców za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  

70 674,39 zł  - ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (środki zewnętrzne pozyskane przez GOPS w Turawie na 

sfinansowanie działalności placówki wsparcia dziennego). 

7.4. Realizacja planu finansowego Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Działalność Pełnomocnika Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – realizacja 

planu finansowego Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Zestawienie 

zgodnie z zadaniami ujętymi w ramach Programu*     
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L.p. Nazwa zadania (zgodnie z 

Gminnym Programe m 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Gminie Turawa na 

2021rok) 

Kwota 

przeznaczona 

na 

sfinansowanie 

zdania 

Zadania zrealizowane w 

2021 r. 

Kwota wydatkowana 

na realizację 

poszczególnych zadań 

w 2021 roku 

1.  

Zwiększanie 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; 

 

 

160 000,00 zł 

1) Działalność Punktu 

Konsultacyjnego (pomoc 

psychologiczna i 

psychospołeczna) 

12 196,98 zł (netto)/rok-  

koszt wynagrodzenia 

psychologa 

udzielającego 

konsultacji i 

 poradnictwa 

psychologicznego i 

psychospołecznego; 

 

1124,59 zł – koszt 

zakupu materiałów dla 

psychologa do pracy z 

dziećmi i młodzieży oraz 

koszt superwizji; 

2) Działalność Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w Gminie 

Turawa 

 

13 425,00 zł 

(netto)/rok/5 osób– 

wynagrodzenia 

członków Komisji; 

 

975,12 zł – inne koszty 

działalnościKomisji (w 

tym szkolenia); 

3)Działalność 

Pełnomocnika Wójta ds. 

2037,46 zł  (netto)/rok– 

koszt wynagrodzenia 
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Profilaktyki i 

Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

Pełnomocnika; 

 

2599,00 zł – pozostałe 

koszty (materiały do 

pracy) 

2.  

Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i 

edukacyjnej, w 

szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym 

prowadzenie 

pozalekcyjnych 

profilaktycznych i 

prozdrowotnych zajęć 

sportowych; 

 

 

220 952,08 zł 

1) Realizacja warsztatów 

profilaktycznych i 

prozdrowotnych dla dzieci 

i młodzieży 

3 580,00 zł – koszt 

realizacji warsztatów 

profilaktycznych i 

prozdrowotnych dla 

dzieci i młodzieży; 

2) Organizowanie i 

finansowanie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych o charakterze 

profilaktycznym i 

prozdrowotnym 

39548,95zł (netto) – 

kosztwynagrodzeń netto 

osób realizujących 

sportowe zajęcia 

profilaktyczne i 

prozdrowotne dla dzieci 

i młodzieży; 

3) Współudział w 

organizowaniu pracy i 

finansowaniu działalności 

świetlic środowiskowych 

1 630,62 zł – koszty 

związane z działalnością 

profilaktyczną świetlic w 

Gminie Turawa (do 

VI.2021 r.) 

4) Organizacja konkursów 

profilaktycznych i 

prozdrowotnych 

1 581,24 – koszty 

organizacji konkursów; 

 

5) Wsparcie działalności 

Placówki Wsparcia 

Dziennego B.A.Z.A. 

Turawa dla dzieci i 

młodzieży 

3 352,20 zł – zakup 

materiałów i 

wyposażenia do 

placówki; 
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Koszty około pochodne dotyczące ww. zadań 

tj. Zadania nr 1 i Zadania nr 2 

Koszty ZUS i PIT 

odprowadzane przez 

Gminę Turawa w związku 

z umowami zlecenie 

zawartymi w ramach 

realizacji Programu 

(członkowie Komisji, 

Pełnomocnik, psycholog, 

osoby realizujące zajęcia 

profilaktyczne) 

16752,50 zł – ZUS i PIT 

za 2021 rok; 

3.  Wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń i 

osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych; 

 

290 000,00 zł  

1) Organizacja lokalnych 

integracyjnych wydarzeń 

profilaktycznych i 

prozdrowotnych dla dzieci 

i rodzin; 

14 354,99 zł – 

dofinansowanie 

lokalnych wydarzeń o 

charakterze 

profilaktycznym, 

prozdrowotnym i 

integracyjnym;  

2) Realizacja lokalnych 

inicjatyw mających na 

celu tworzenie miejsc i 

warunków do działań 

profilaktycznych, 

rekreacji i integracji; 

44 690,10 zł – koszty 

realizacji działania; 

4.  Podejmowanie interwencji 

w związku z naruszeniem 

przepisów określonych w 

art. 13¹ i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem 

w charakterze oskarżyciela 

publicznego;  

 

3000,00 zł  

Zadanie nie było 

realizowane  

Zadanie nie było 

realizowane  

Łącznie kwota zaplanowana w 

Programie:  

673 952,08 zł  Łącznie kwota 

wydatkowana w ramach 

157 848, 75 zł 
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realizacji Programu:  

Pozostało do wydatkowania:  516 103,33 zł  

 

* Zestawienie obejmuje wydatki finansowane ze  pochodzących z opłat z zezwoleń na sprzedaż  

i podawanie napojów alkoholowych wnoszonych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Turawa przez 

podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.  

8. INFORMACJA O PODJĘTYCH UCHWAŁACH PRZEZ RADĘ GMINY 

TURAWA 2020 ROKU 

W 2021 roku Rada Gminy Turawa  podjęła łącznie 94 uchwały.  

Podjęto wiele ważnych uchwał dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, 

funkcjonowania Gminy i dotyczących takich zagadnień jak:  uchwalenie budżetu Gminy na 2022 rok., 

stawek podatkowych, finansowania  poszczególnych zadań w rolnictwie, opiece społecznej, kulturze, 

gospodarce komunalnej oraz oświacie i wychowaniu.  

Podjęte przez Radę Gminy Turawa uchwały stanowiące prawo miejscowe weszły  

w życie  14 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Opolskiego - to uchwały : 

1. NR XXVIII/159/2021  z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Turawa.  

2. NR XXIX/164/2021  z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Turawa.  

3.  NR XXIX/165/2001 z dnia 11 marca 2021 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.  

4.  NR XXIX/166/2021  z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

5. NR XXIX/169/2021  z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 

2021 r. 

6. NR XXX/177/2021  z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru wniosku  

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego. 
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7. NR XXX/184/2021  z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

w roku 2021. 

8. NR XXIX/170/2021  z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

realizacji projektu grantowego pn. Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób 

potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa w okresie od 01.03.2021 r. do 

30.11.2022 r. 

9. NR XXIX/171/2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Turawa jako Partner do realizacji projektu „Bliżej rodziny  

i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej - III edycja”. 

10. NR XXXI/195/2021  z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania 

ze środków budżetu Gminy Turawa zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

11. NR XXXII/207/2001  z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia 

dziennego. 

12. NR XXXII/209/2021  z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr XXVIII/163/2021 Rady 

Gminy Turawa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług 

transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie 

Turawa. 

13. NR XXXII/210/2021  z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/195/2021 

Rady Gminy Turawa z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania 

ze środków budżetu Gminy Turawa zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

14. NR XXXIII/213/2021  z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej  

w miejscowości Osowiec.  

15. NR XXXIII/ 214/2021  z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turawa.  

16. NR XXXIII/216/2021  z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i 

rozliczania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania ze środków budżetu Gminy 

Turawa z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
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lata 2014 - 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł 

ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa". 

17. NR XXXIV/221/2021  z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 

XXXII/207/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia placówki 

wsparcia dziennego. 

18. NR XXXIV/223 /2021 RADY GMINY TURAWA z dnia 30 września 2021 r.  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Turawa.  

19. NR XXXVI/228/2021  z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości.  

20. NR XXXVI/233/2021  z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania   

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu  

ich pobierania. 

21. NR XXXVI/234/2021  z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia 

usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia  

w zakresie mobilności w Gminie Turawa.  

22. NR XXXVI/236/2021  z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości  

i zasad wypłaty diet radnych Rady Gminy Turawa.  

23.  NR XXXVII/243/2021 RADY GMINY TURAWA z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/223/2021 z dnia 30 września 2021 r.  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Turawa. 

24. NR XXXVII/244/2021  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa.  

25. NR XXXVII/247/2021  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa uchwalonego 

Uchwałą Nr IX/34/19 Rady Gminy Turawa z dnia16 lipca  

2019 r. 

Na sesji Rady Gminy Turawa w dniu 26 czerwca 2021 r. poddano  ocenie  Raport  

o Stanie Gminy Turawa i wykonanie budżetu Gminy  za 2020 r.    

W tym zakresie Rada Gminy Turawa podjęła uchwały: 

-  NR XXXII/202/2021  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turawa wotum zaufania.  

-  NR XXXII/203/2021   w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2020 r.  

-  NR XXXII/204/2021   w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2020 rok.  
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 W okresie sprawozdawczym  podjęte zostały uchwały finansowe: 

- w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.- 9 uchwał. 

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- 6 uchwał. 

Ponadto: 

-  NR XXVIII/160/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień 

międzygminnych. 

- NR XXXI/194/2021  z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji  

w 2021 roku na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  

- NR XXXVI/229/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług 

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

- NR XXXVI/235/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Turawa. 

- NR XXXVI/236/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet 

radnych Rady Gminy Turawa. 

-  NR XXXVI/237/2021  z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki 

długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.  

- NR XXXVII/249/2021  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2021.  

W 2021 r. br. Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii Komisji Skarg, Wniosków 

 i Petycji rozpatrzyła 6  petycji i 2 skargi, podejmując uchwały: 

- NR XXIX/174/2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 

-  NR XXIX/175/2021  z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji .  

-  NR XXX/180/2021  z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod Nr 

OR.152.3.2021. 

-  NR XXX/181/2021  z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod Nr 

OR.152.6.2021 . 

-  NR XXXI/187/2021  z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji, zarejestrowanej pod Nr 

OR.152.4.2021 r. 

-   NR XXXI/188/2021  z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji, zarejestrowanej pod Nr 

OR.152.5.2021.  

-   NR XXXII/205 /2021  z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta 

Gminy Turawa. 



Raport o stanie Gminy Turawa za rok 2021 

 

92 
 

-  NR XXXIII/212/2021  z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie załatwienie skargi na działalność Wójta 

Gminy Turawa. 

Rada Gminy Turawa  rozpatrzyła  3 wnioski dot. uchylenia  uchwał : 

- UCHWAŁĘ NR XXXI/189/2021  z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie odmowy uchylenia  

w części uchwały Rady Gminy Turawa.  

- UCHWAŁĘ NR XXXIII/217/2021  z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały.  

- UCHWAŁĘ NR XXXIII/218/2021  z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały.  

Pozostałe uchwały podjęte w 2021 roku  i  wdrożone do realizacji z dniem  podjęcia, to: 

- UCHWAŁA NR XXVIII/161/2021  z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki Wodociągi  i 

Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. na lata 2021-2025”. 

- UCHWAŁA NR XXVIII/162/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Kompleksowej 

koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia   

w zakresie mobilności w Gminie Turawa".  

- UCHWAŁA NR XXIX/168/2021 RADY GMINY TURAWA z dnia 11 marca 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, 

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

- UCHWAŁA NR XXIX/170/2021  z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

do realizacji projektu grantowego pn. Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób 

potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa w okresie od 01.03.2021 r. do 

30.11.2022 r. 

- UCHWAŁA NR XXIX/171/2021  z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Turawa jako Partner do realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”. 

- UCHWAŁA NR XXIX/172/21 RADY  z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  z 

realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 r. ujętych w Gminnym Programie Wspierania 

Rodziny na lata 2019 – 2021 wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją tych zadań.  

- UCHWAŁA NR XXIX/173/21  z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Turawa na lata 2020 – 2025. 

- UCHWAŁA NR XXX/176/2021 RADY GMINY TURAWA z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 

Gminy Turawa”.  
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- UCHWAŁA NR XXX/182/2021 RADY GMINY TURAWA z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Turawa na lata 2021-2028". 

- UCHWAŁA NR XXX/183/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy 

Miejscowości Kotórz Mały na lata 2021-2028". 

- UCHWAŁA NR XXX/185/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości zajętych pod drogę w miejscowości Zawada.  

- UCHWAŁA NR XXX/186/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Tura wa 

uchwalonego Uchwałą Nr IX/34/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r.  

- UCHWAŁA NR XXXI/196/2021  z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr XXVIII/163/2021 

Rady Gminy Turawa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług 

transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa.  

- UCHWAŁA NR XXXI/197/2021  z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr XXVIII/162/2021 

Rady Gminy Turawa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji organizacji 

usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności  w Gminie 

Turawa. 

- UCHWAŁA NR XXXI/198/2021  z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/170/2021 

Rady Gminy Turawa z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 

projektu grantowego pn. Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób potrzebujących 

wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa w okresie od 01.03.2021 r. do 30.11.2022 r. 

- UCHWAŁA NR XXXI/199/2021 RADY GMINY TURAWA z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca 

Uchwałę nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2021. 

- UCHWAŁA NR XXXI/200/2021 RADY GMINY TURAWA z dnia 27 maja 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Turawa nieruchomości położonych  

w miejscowości Zawada.  

- UCHWAŁA NR XXXI/201/2021  z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy 

społecznej Gminy Turawa za 2020 rok”.  

- UCHWAŁA NR XXXII/208/2021 RADY  z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 

XXXI/196/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXVIII/163/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności 

w Gminie Turawa. 
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- UCHWAŁA NR XXXII/211/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwa ły nr 

XXVI/149/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla 

odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r. 

- UCHWAŁA NR XXXIII/215/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy użyczenia.  

- UCHWAŁA NR XXXIV/222/2021  z dnia 30 września 2021 r. w sprawie utworzenia placówki 

wsparcia dziennego. 

- UCHWAŁA NR XXXV/227/2021  z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia 

ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Turawa.  

- UCHWAŁA NR XXXVI/230/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turawa.  

- UCHWAŁA NR XXXVI/ 231/2021  z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 

do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa w trybie przetargowym.  

- UCHWAŁA NR XXXVI/232/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie "Rocznego programu 

współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 

rok". 

- UCHWAŁA NR XXXVII/242/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Turawa na 2022 rok. 

- UCHWAŁA NR XXXVII/245/2021  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia minimalnych 

stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz opłat za umieszczenie reklam poza 

pasem drogowym na terenie Gminy Turawa obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.  

- UCHWAŁA NR XXZXVII/246/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa.  

9. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 Program Współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/132/2020 

Rady Gminy Turawa z dnia 22 października 2020r. poprzedzony konsultacjami społecznymi.  

Roczny Program Współpracy określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych gminy 

Turawa z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja 
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związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Celem głównym w/w programu było budowanie 

i umacnianie 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 w Gminie Turawa;  

5) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców;  

6) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w zadaniach realizowanych przez Gminę         

Turawa; 

7) wspieranie działań na rzecz mieszkańców regionu;  

8) zwiększenie aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz 

mieszkańców Gminy.  

Współpraca Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi zgodnie z Programem Współpracy miała 

charakter finansowy i pozafinansowy. Finansowy charakter współpracy odbywał 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. 

W ramach uchwalonego Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 

Gmina Turawa zaplanowała przeznaczenie środków finansowych w wysokości:  

1) 200 000,00 zł na realizację zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

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;  

3) 20 000,00 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego.  
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10. PROMOCJA, KULTURA, SPORT 

 Działania promocyjne na terenie gminy Turawa odbywają się za pośrednictwem procedur 

zmierzających do poinformowania i zachęcenia osób prawnych i fizycznych do takiej aktywności 

gospodarczej i tak ukierunkowanej, aby dawała efekty pożądane przez władze gminy. Na terenie gminy 

Turawa informacje przekazywane są za pomocą różnych środków komunikacyjnych między innymi za 

pośrednictwem lokalnych gazet, telewizji, strony internetowej oraz portali społecznościowych. W 2021 

roku zostały zakupione gadżety promujące gminę Turawę. Z okazji  

11 listopada zorganizowany został konkurs plastyczno – literacki pn. „Kiedy mówię Polska…”, w 

którym brało udział blisko 300 dzieci z terenu Gminy Turawa. Celem konkursu było rozwijanie 

kreatywności, wyobraźni, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci, promowanie 

osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie, rozwijanie umiejętności literackich i twórczych, a także 

popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych i wzmocnienie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży 

szkolnej. Chcąc promować tradycje kulinarne oraz przyczynić się do integracji mieszkańców, Gmina 

Turawa współfinansowała organizację wydarzenia pn. „Węgirska biesiada”, podczas której wręczone 

zostały nagrody w konkursie „Ciasto od lat wypiekane w rodzinie”. Impulsem do organizacji spotkania 

były kolejne sukcesy lokalnych mieszkanek, związane z promocją tradycyjnych potraw.  
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 W 2021 r. Hala sportowa w Turawie po raz kolejny organizowała zawody o randze wojewódzkiej 

w tenisie stołowym. Odbyła się tu również kolejna edycja zawodów sportowych dla osób 

niepełnosprawnych "Igrzyska bez barier". Zawody psiego sportu w Turawie o tytuł Tura Agility 

przyciągnęła w 2021 roku ponad 50 czworonogich uczestników wraz z opiekunami. Lipiec wzbogaciły 

regaty o Puchar Wójta Gminy Turawa organizowane wspólnie z Jacht Klubem Opolskim. Jest to 

wydarzenie, które co roku przyciąga rzesze żeglarzy, którzy w późniejszym czasie chętnie odwiedzają  

naszą gminę. Sierpień - turniej o Puchar Wójta Gminy Turawa w Piłce Nożnej Seniorów organizowany 

wspólnie z gminnym zrzeszeniem LZS. Następnie bieg  „Maraton od Zmierzchu do Świtu” 

współorganizowany przez Gminę Turawa, na stałe wpisany już w kalendarz imprez. We wrześniu 2021r. 

odbyły się zawody wędkarskie na Jeziorze Średnim o Puchar Wójta Gminy Turawa organizowane 

wspólnie z kołem PZW Szczedrzyk. W 2021 r. na Hali Sportowej w Turawie odbył się również półfinał 

wojewódzki w piłce nożnej dziewcząt klas VII. Wspólnie z Zarządem LKS „Ziemia Opolska” 

zorganizowano Mistrzostwa Województwa Opolskiego w kolarstwie przełajowym II mem. Joachima 

Halupczoka. Grudzień to charytatywne 10 - lecie Soccer College czyli, turniej piłkarski upamiętniający 

10 rocznicę powstania klubu, połączony z grą w szczytnym celu, bo dla Pana Daniela Szpili 

współfinansowany przez Gminę Turawa.  

 Chcąc promować tradycje kulinarne oraz przyczynić się do integracji mieszkańców, Gmina 

Turawa współfinansowała organizację wydarzenia pn. „Węgirska biesiada”, podczas której wręczone 

zostały nagrody w konkursie „Ciasto od lat wypiekane w rodzinie”. Impulsem do organizacji spotkania 

były kolejne sukcesy lokalnych mieszkanek, związane z promocją tradycyjnych potraw. Ze względu na 

odgórne ograniczenia i wprowadzone limity, związane z panującą pandemią, część wydarzeń nie mogła 

zostać zorganizowana.  

  

Konkurs literacko-plastyczny pn. „Kiedy mówię Polska…”  
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Zawody o randze wojewódzkiej w tenisie stołowym 

Ferie zimowe 
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11. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie  jest jednostką organizacyjną powołaną do 

niesienia pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.  

Pomimo szalejącej pandemii, nieustannych obostrzeń, zakazów i ograniczeń, zrealizowaliśmy wiele 

zadań mających na celu udzielenie wsparcia i pomocy mieszkańcom naszej gminy.  

 Analogicznie jak w latach poprzednich, misją Ośrodka jest efektywne i skuteczne wspieranie 

mieszkańców gminy Turawa. Na bazie wieloletnich doświadczeń w realizacji zadań spoczywających na 

Ośrodku, kładziono szczególny nacisk na zapewnienie możliwie najwyższej jakości świadczonych usług, 

podnoszenie kompetencji kadry oraz oferowanie mieszkańcom gminy form wsparcia stanowiących 

odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby. Ośrodek dołożył wszelkich starań, aby sprostać wyzwaniom 

związanym z koniecznością sprawnej obsługi świadczeniobiorców. Katalog osób uprawnionych do 

uzyskiwania pomocy oraz sytuacji, w jakich pomoc może zostać udzielona zawarty w ustawie o pomocy 

społecznej i nie jest katalogiem zamkniętym.  W dobie pandemii jeszcze dobitniej widać było  się jak 

istotne jest zdrowie i bezpieczeństwo  mieszkańców.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie  cały czas dąży do zmiany postrzegania go w 

świadomości społeczności lokalnej, gdyż nie jest już tylko instytucją wypłacającą świadczenia pieniężne, 

lecz dzięki nowym formom wsparcia o charakterze niepieniężnym, przyczynia się skuteczniej do 

usamodzielniania się rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Turawie  jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z 

późn. zm.).  

Oprócz zadań wynikających z powyżej wskazanej ustawy GOPS w  Turawie  realizuje również zadania 

wynikające z innych ustaw, a w szczególności z: 

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  

Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do a limentów, 

Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  

Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,  

Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  
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Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,  

Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,  

Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,  

Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi, 

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

Uchwały Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

Ustawy z dnia 6 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  

Ustawy z dnia 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,  

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne,  

Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji i instytucjach rynku pracy,  

Ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty.  

REALIZACJA ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ  

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): 

przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;  

pracy socjalnej; 

prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;  
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analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;  

realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;  

rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

Do GOPS w Turawie w 2021 roku często  zgłaszały się osoby, które wcześniej nie były odbiorcami 

świadczeń.  Sytuacja związana z pandemią była znacznym obciążeniem dla pracowników GOPS w 

Turawie . W  związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-COV-2. koniecznością było wdrożenie 

nowych standardów i rozwiązań w celu niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.  Pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie wykonywali obowiązki  w czasie szybko toczących 

się  zmian. Zdarzało się, że ich praca była reorganizowana kilkakrotnie w ciągu dnia. Dbając o 

bezpieczeństwo pracowników a także o  klientów Ośrodka zapewniono pracownikom środki ochrony 

osobistej takie jak:  przyłbice, kombinezon ochronny, maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny 

dezynfekujące, dozowniki, bezdotykowa stacja dezynfekcji rąk, lampa UV – C bakteriobójcza, 

urządzenie do dezynfekcji dokumentów, pleksy ochronne montowane do biurek, wydzielono miejsca do 

przyjmowania interesantów, przestrzegano wytycznych MPIPS i PPSSE. Nowe zadania wykonywane 

przez pracowników GOPS  w Turawie związane ze stanem epidemii to przede wszystkim udzielanie 

wsparcia mieszkańcom przebywającym na kwarantannie, osobom starszym, samotnym i 

niepełnosprawnym poprzez dostarczanie żywności, robienie zakupów, wsparcie psychologiczne, 

poradnictwo. Prowadzono ścisłą współpracę z wieloma instytucjami, w tym z Sanepidem. 

Świadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie  w  2021 wg OZPS  

ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH 

POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE                                                                                                                       

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok  2021 

OGÓŁEM 

OGÓŁEM ( działy) 1 14 125 897 

W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 13 788 502 

851 - OCHRONA ZDROWIA 

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 0 
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w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 157 849 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 0 

852 - POMOC SPOŁECZNA 

85202 - Domy pomocy społecznej 7 292 651 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 292 651 

85203 - Ośrodki Wsparcia 9 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 0 

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 8 852 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 8 852 

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
15 92 366 

w tym: w budżecie OPS  16 92 366 

85215 - Dodatki mieszkaniowe 17 20 686 

w tym: w budżecie OPS  18 20 686 

85216 - Zasiłki stałe 19 113 509 

w tym: w budżecie OPS  20 113 509 

85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 21 X 
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w tym: w budżecie PCPR 22 X 

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 23 690 187 

w tym: w budżecie OPS  24 690 187 

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  27 141 916 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 141 916 

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania  29 23 896 

w tym: w budżecie OPS  30 23 896 

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 89 814 
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w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 89 814 

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 

85395- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 47 313 594 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 159 048 

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  49 17 354 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 17 354 

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  51 25 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 

855 - RODZINA 

85501 - Świadczenie wychowawcze  53 9 703 420 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 9 703 420 

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
55 1 741 204 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 56 1 741 204 
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85504 - Wspieranie rodziny 57 55 368 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 55 368 

85516 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 59 82 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 82 000 

85516 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 61 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 

85516 - Dzienni opiekunowie 63 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 64 0 

85508 - Rodziny zastępcze 65 29 302 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 66 29 302 

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 67 514 396 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 68 514 396 

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 12 533 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 70 12 533 

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 
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85578  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 73 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 74 0 

 

W czasie pandemii pojawiły się na terenie  gminy nowe problemy społeczne i nieidentyfikowane 

wcześniej sytuacje kryzysowe. Wśród problemów ujawniających się częściej niż dotychczas pracownicy 

wymieniali: przemoc w rodzinie,  bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm i 

narkomanię, długotrwałą i ciężką chorobę. W trakcie pandemii klienci mogli liczyć przede wszystkim na 

wsparcie pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Wśród profesjonalistów, którzy byli szczególnie 

potrzebni    w tym czasie to  psycholog i prawnik.  

12. 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.  

Tabela obrazująca liczbę urodzeń na terenie Gminy Turawa w latach 2004-2019. 

W roku szkolnym 2019/2020 sieć szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę obejmowała: 

Przedszkola: 

1. Publiczne Przedszkole w Zawadzie 

2. Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym 

3. Publiczne Przedszkole w Turawie 

4. Publiczne Przedszkole w Bierdzanach 

5. Publiczne Przedszkole w Węgrach 

Szkoły: 

1. Publiczną Szkołę Podstawową w Turawie  

2. Publiczną Szkołę Podstawową w Zawadzie  

3. Publiczną Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi w Osowcu 
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4. Publiczną Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi w Ligocie Turawskiej  

5. Publiczną Szkołę Podstawową w Bierdzanach 

Nazwa szkoły / 

placówki 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

Liczba 

oddziałów 

ogółem 

Wych. 

Przedszk. 

klasa 

I 

klasa 

I 

klasa 

II 

klasa 

III 

klasa 

III 

klasa 

IV 

klasa 

V 

klasa 

VI 

klasa 

VII 

klasa 

VII 

klasa 

VIII 

klasa 

VIII 

 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

BIERDZANACH 

43 8 0 

 

0 9 

 

7 0 8 0 

 

12 

 

7 

 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

ZAWADZIE 

127 8 0 

 

22 19 

 

16 14 12 7 

 

18 

 

19 

 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

LIGOCIE 

TURAWSKIEJ 

122 8 25 

 

10 12 

 

20 11 12 0 

 

18 

 

14 

 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA IM. 

JANA PAWŁA II W 

OSOWCU 

161 10 50 

 

8 10 

 

12 15 11 15 

 

20 

 

20 

 

PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE W 

KOTÓRZU MAŁYM 

50 2 50 

 

0 0 

 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE W 

TURAWIE 

50 2 50 

 

0 0 

 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE W 

WĘGRACH 

47 2 47 

 

0 0 

 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE W 

39 2 39 

 

0 0 

 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 
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ZAWADZIE 

 

PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE W 

BIERDZANACH 

47 2 47 

 

0 0 

 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

SPOŁECZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

WĘGRACH 

135 8 0 

 

17 17 

 

16 12 19 17 

 

22 

 

15 

 

SPOŁECZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA Z 

ODDZ. 

PRZEDSZKOLNYM W 

KADŁUBIE 

TURAWSKIM 

30 3 18 

 

0 8 

 

4 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

TURAWIE 

177 11 0 16 15 23 14 14 16 22 0 15 16 13 13 

 

NIEPUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE 

"KUBUSIOWA 

AKADEMIA" 

14 1 14 

 

0 0 

 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

1042 67 340 
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Nazwa szkoły Ilość środków na oświatę 

(Dział 801, 854, 750)  

Kwota subwencji 

oświatowej 

Kwota na 

nauczanie 

mniejszościowe 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W TURAWIE 

2 485 906,28 2 119 237,18 711 290,44 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

BIERDZANACH 

1 325 959,71 891 316,53 273 978,54 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

ZAWADZIE 

2 013 943,40 1 801 811,64 659 260,86 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W LIGOCIE 

TURAWSKIEJ 

1 904 044,15 

 

 

1 529 913,24 

 

556 518,91 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

OSOWIECU 

2 728 836,57 1 861 736,86 547 957,08 

GZEAS  W TURAWIE    545 820,00 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

1 073 583,02 NIE DOTYCZY 

25 000,00 NIE DOTYCZY 

Publiczne Przedszkola w Gmina 

Turawa  5 przedszk. 

4 029 345,97 412 285,02 NIE DOTYCZY 

Szkoła stowarzyszeniowa SSP W 

WĘGRACH 

1 950 000,00 1 935 632,04 539 395,25 

Szkoła stowarzyszeniowa 

SSP KADŁUB TURAWSKI 

510 000,00 275 625,05 128 427,44 

NIEPUBL.PRZEDSZKOLE W 

RZĘDOWIE 

160 000,00 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

RAZEM 18 752 439,10 10 827 557,56 3 416 828,52 
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Liczba uczniów i liczba oddziałów po klasach  w roku szkolnym 2021/2022  

Numer 

RSPO 

Nazwa szkoły / 

placówki 

Liczba uczniów 

ogółem 

k
la

sa
 I 

k
la

sa
 I 

k
la

sa
 II 

k
la

sa
 III 

k
la

sa
 III 

k
la

sa
 IV

 

k
la

sa
 V

 

k
la

sa
 V

I 

k
la

sa
 V

II 

k
la

sa
 V

II 

k
la

sa
 V

III 

k
la

sa
 V

III 

84614 

PUBLICZNA 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

W 

BIERDZANACH 43   0 9   7 0 8 0   12   7 

84616 

PUBLICZNA 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

W ZAWADZIE 127   22 19   16 14 12 7   18   19 

84617 

PUBLICZNA 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

W LIGOCIE 

TURAWSKIEJ 122   10 12   20 11 12 0   18   14 

84618 

PUBLICZNA 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

IM. JANA 

PAWŁA II W 

OSOWCU 161   8 10   12 15 11 15   20   20 

84751 

PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE 

W KOTÓRZU 

MAŁYM 50   0 0   0 0 0 0   0   0 

84797 

PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE 

W TURAWIE 50   0 0   0 0 0 0   0   0 

84828 

PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE 

W WĘGRACH 47   0 0   0 0 0 0   0   0 

84974 

PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE 

W ZAWADZIE 39   0 0   0 0 0 0   0   0 

85022 

PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE 

W 

BIERDZANACH 47   0 0   0 0 0 0   0   0 

86981 

SPOŁECZNA 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

W WĘGRACH 135   17 17   16 12 19 17   22   15 

89764 

SPOŁECZNA 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

Z ODDZIAŁEM 

PRZEDSZKOLN

YM W 

KADŁUBIE 

30   0 8   4 0 0 0   0   0 
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TURAWSKIM 

262430 

PUBLICZNA 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

W TURAWIE 177 16 15 23 14 14 16 22 0 15 16 13 13 

269244 

NIEPUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE 

"KUBUSIOWA 

AKADEMIA" 14   0 0   0 0 0 0   0   0 

  

1042 

             

13. BIBLIOTEKI 
 

 Na zaplanowane dochody GBP Turawa w wysokości 380 000,00 zł wykonano kwotę 396 654,00 

zł, na które składała się dotacja w wysokości 380 000,00 zł i środki własne 500,00 zł oraz nieplanowana 

dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w wysokości 16.154,00zł na zakup nowości wydawniczych, która 

w 2021 była wyjątkowo wysoka.  

 W 2021 roku biblioteka zakupiła 2427 woluminów dla GBP i jej filii za łączną kwotę 70.510,56 

zł. Zakup ten mógł być taki duży dzięki wysokiej dotacji z Biblioteki Narodowej , która była dodatkową 

kwotą na zakup nowości wydawniczych. Biblioteki nasze posiadają  najnowsze wydania literatury  dla 

dzieci i młodzieży oraz dorosłych czytelników   jak również duży wybór literatury niebeletrystycznej. 

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników , pytamy o ich potrzeby staramy się by 

zakup nowości był dostosowany do ich potrzeb, co przekłada się na statystyki.  

Liczba czytelników ogółem zarejestrowanych na koniec 2021 roku wyniosła 662 co  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców naszej gminy wynosi  7% 

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem w 2021 roku – 10717 odwiedzających.  

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku –32595 , w roku 2021 zakupiono 2427 woluminów. Stan 

księgozbioru na koniec 2021 roku to  32333 woluminy.  

Liczba wypożyczeń ogółem wyniosła 22534 woluminów i czasopism – a więc na 100 mieszkańców 

gminy to 239 woluminów i czasopism.  

Zajęcia i imprezy organizowane przez biblioteki oraz we współpracy : 

1. 11.01.2021- „ Zimowa magia ‘’- przedszkolaki wykonywały prace plastyczne o tematyce 

zimowej na podstawie książek.  

2. 11.01.2021- „ Sleverface’’ – zabawa z wykorzystaniem okładki książki – onlein  

3. 11.02.2021- „ Wszystkiego dobrego dla chorego’’- nasi czytelnicy pisali kartki , które zostały 

przekazane chorym przebywającym w szpitalach  
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4. 03.06.2021-  „ Z książką na trawie’’ – festyn rodziny – biblioteka współorganizatorem 

5. 14.06.2021- „Biblioteka w szkole i przedszkolu’’- „ Ekologia z Alicją, Kapelusznikiem i 

królikiem” – przedstawienie dla dzieci w każdej z bibliotek  

6. 13.07.2021- cykl „ Art. Wtorków’’ w bibliotece – przez kolejne cztery wtorki odbywały się 

zajęcia z dziećmi np. budowanie domków dla owadów , plastyczne, animacyjne …itp.  

7. 23.07.2021- wieczór bajek i zajęcia integracyjne  

8. 19.10.2021- spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem autorem książek o psie „Elfie..’’, gdzie 

największą atrakcją na spotkaniu właśnie był pies ELF , a nie sam autor.  

( spotkanie w Turawie) 

9. 21.10.2021- spotkanie również z panem Pałaszem w Ligocie Turawskiej  

10. 15.11.2021- cykl „Biblioteka w przedszkolu z komiksem”- zapoznanie dzieci z komiksem w 

przedszkolach w Zawadzie, Turawie i Zakrzowie – zakończone przedstawieniem „ Asterix i 

Obelix...” 

11. Światowy Dzień Pluszowego Misia”- czytanie bajek w przedszkolach  

12. 23.12.2021- zakończenie konkursu na ulubioną postać z bajki- przedszkole  

Biblioteka wychodzi do czytelnika, bo pomimo ograniczeń jeszcze w tamtym roku 

epidemicznych i naszych ograniczeń lokalowych (biblioteki nasze mają mały metraż lokalowy) 

dzięki współpracy ze szkołami, przedszkolami i organizacjami działającymi  

w poszczególnych miejscowościach, gdzie są biblioteki udało nam się zorganizować wiele 

imprez.  

W grudniu biblioteka wykupiła ponownie  licencje dostępu do e-książek wykupując dostęp do 

platform IBUK Libra, gdzie większość księgozbioru to książki popularno-naukowe i lektury  jak również 

dostęp do  Legimi, , gdzie czytelnik może skorzystać z  60 tyś książek w wersji  e-booków  

i audio- booków. Po 2020 roku wzrosło znacznie zainteresowanie tego typu książkami.  

Jednak książka drukowana i tak zostaje na pierwszym miejscu, bo na tego typu książki jest  największy 

popyt.  
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PODSUMOWANIE 

 

 Wszystkie działania podejmowane przez gminę mają na celu podnoszenie poziomu życia 

mieszkańców i tworzenie dobrego miejsca do życia. Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności 

Gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny. Poczucie zbiorowej 

odpowiedzialności napędza nas do zwiększonej pracy, rozwija nasze ambicje, wymagania i jest motorem do 

sięgania po kolejne odważne przedsięwzięcia. Corocznie składane raporty o stanie gminy,  będą 

podsumowaniem dwunastomiesięcznych działań samorządu i narzędziem do weryfikacji zrealizowanych 

zadań. Zadań, które są bardzo szerokie, a ich suma składa się na jakość życia mieszkańców.  

 

 

     Z poważaniem 

 

Dominik Pikos 

Wójt Gminy Turawa 

 

 


