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

gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713) Wójt Gminy Ożarowice przedstawia raport  

o stanie Gminy Ożarowice w roku 2020.  

I. Wstęp 
 

 

Szanowni Państwo, 

Raport o stanie Gminy Ożarowice przedstawia działalność samorządu w 2020 

roku. Zakres raportu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, 

uchwał rady. Jest zestawieniem danych liczbowych i opisem podjętych działań 

dotyczących naszego samorządu. W dokumencie tym fakty przedstawione są  

z podziałem na obszary tematyczne. Jest to też sprawozdanie z tego, co władze 

samorządowe, Wójt Gminy wraz z Radnymi, wykonały w 2020 roku. 

W raporcie tym zaprezentowano sposoby wydatkowania środków finansowych  

w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług komunalnych czy oferty 

kulturalnej i sportowej.  

Opisywany rok to również składanie wniosków i pozyskiwanie środków unijnych na 

wsparcie inwestycji. Z sukcesem zrealizowano znaczące i trudne przedsięwzięcia takie jak 

rozpoczęcie „Budowy budynku przedszkola w Tąpkowicach”. Złożony został wniosek  

o dofinansowanie inwestycji – pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków 

użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice” ’oraz podpisana została 

umowa o dofinansowanie zadania pn. „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej 

na terenie Gminy Ożarowice”.  

Fundusze sołeckie zintegrowały społeczności sołectw, które wspólnie decydowały  

o przeznaczeniu środków finansowych. Również działalność różnorodnych stowarzyszeń 

pozwoliła na spełnianie zainteresowań dzieci, dorosłych oraz seniorów, to efekt aktywności 

i zaangażowania mieszkańców. 

Integracja społeczna, którą udało nam się wypracować, niech zaowocuje kolejnymi 

dobrymi pomysłami, przemyślanymi inwestycjami, a tym samym poprawa życia 

codziennego.  

Dziękuję za pomysły, zaangażowanie i dbałość o dalszy intensywny rozwój naszej małej 

ojczyzny. 

         

 

    Grzegorz Czapla 

        Wójt Gminy Ożarowice 
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II. Informacje ogólne 
 

Gmina Ożarowice położona jest na obszarze 43,72 km2 we wschodniej części 

powiatu tarnogórskiego. Sąsiaduje z Miasteczkiem Śląskiem, Siewierzem (powiat 

będziński), Woźnikami (powiat lubliniecki), Koziegłowami (powiat myszkowski) oraz gminą 

Świerklaniec, Bobrowniki, Mierzęcice i zajmuje 6,8% powierzchni powiatu tarnogórskiego. 

 W skład gminy wchodzi 7 sołectw: Celiny, Niezdara, Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, 

Tąpkowice, Zendek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miejscowości Ożarowice znajduje się Kościół św. Barbary z XVIII wieku, którego 

fundatorem był Felicjan Bontani. 

 

Gmina Ożarowice posiada sieć publicznych placówek oświatowych składającą się  

z dwóch przedszkoli oraz trzech szkół podstawowych. Oprócz tego na terenie gminy działa 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole w Pyrzowicach: 

 

Gminny Zespół Oświaty i Wychowania w Tąpkowicach zajmuje się obsługą 

administracyjną, organizacyjną, finansową, płacową oraz prawną jednostek oświatowych. 

 

Na terenie gminy działa Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice z siedzibą  

w Tąpkowicach oraz filie w Ożarowicach i Zendku. Działają organizacje, stowarzyszenia  

i grupy folklorystyczne. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach ma na celu umożliwienie osobom  

i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_tarnog%C3%B3rski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasteczko_%C5%9Al%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siewierz_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_b%C4%99dzi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_b%C4%99dzi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%BAniki_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_lubliniecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kozieg%C5%82owy_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_myszkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awierklaniec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobrowniki_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_%C5%9Bl%C4%85skim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mierz%C4%99cice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_z_Nikomedii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedszkole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_podstawowa
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach zapewnia całodobową obsługę  

w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń   wodno – kanalizacyjnych, 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków.  

 

Działalność sportową prowadzą kluby: Ludowy Klub Sportowy „Piast” Ożarowice, Ludowy 

Klub Sportowy „Tęcza” Zendek, Klub Tenisowy „Lob” Ożarowice, UKS Ożarowice. 

 

Komunikacja publiczna zapewnia połączenia gminy z miastem powiatowym Tarnowskie 

Góry i sąsiednimi gminami oraz innymi miastami takimi jak Katowice, Siemianowice, 

Będzin, Bytom, Siewierz, Radzionków i Wojkowice. Połączenia autobusowe do 31 grudnia 

2018 organizowane były przez MZKP Tarnowskie Góry, od 1 stycznia 2019 organizatorem 

jest Zarząd Transportu Metropolitalnego. Linie autobusowe przebiegające przez obszar 

gminy Ożarowice: 17, 53, 85, 103, 105, 107, 119, 179, 225, 246, 283, 625, 646, 717, 738. 

 

Gmina Ożarowice ma dobrze rozwiniętą sieć dróg powiatowych i gminnych. Jest bardzo 

dobrze skomunikowana z drogami DK 78, DW 913, drogą ekspresową S1 i autostradą A1. 

Przez obszar Ożarowic przebiegała linia kolejowa nr 182 relacji Tarnowskie Góry-Siewierz-

Zawiercie realizująca przez wiele lat przewozy zarówno pasażerskie, jak 

i towarowe.  

W związku z coraz bardziej rozwijającym się Międzynarodowym Portem Lotniczym 

Katowice w Pyrzowicach planowana jest odbudowa tej linii kolejowej. Obecnie PKP PLK 

S.A. prowadzi prace projektowe. 

 

W 2018 roku upłynęło 45 lat od powstania gminy Tąpkowice z siedzibą w Ożarowicach. 

Gmina powstała 1 stycznia 1973 roku w wyniku reformy administracyjnej. Nazwa ta 

obowiązywała do 31 grudnia 1996 r. Początkowo gminę tworzyły dwie byłe gromady: 

Ożarowice i Tąpkowice. Do Ożarowic należały wsie: Ożarowice, Pyrzowice i Zendek,  

a do Tąpkowic wsie: Tąpkowice, Niezdara i Ossy. W 1975 roku dołączyła wieś Celiny.   

 

Z dniem 1 stycznia 1997 roku w miejsce gminy Tąpkowice z siedzibą w Ożarowicach 

pojawiła się Gmina Ożarowice. Pierwszym naczelnikiem Gminy Tąpkowice z siedzibą  

w Ożarowicach został Stanisław Kubica i pełnił ten urząd do 5 stycznia 1978 roku. Później 

do 18 czerwca 1990 r. funkcję tę pełnił Alfred Dzierzbiński. 8 marca 1990 weszła w życie 

nowa ustawa o samorządzie gminnym. Przeprowadzono pierwsze wybory do rad 

gminnych. Pierwszym wójtem wybieranym przez Radę Gminy został Stanisław Kwiatosz 

urzędujący w latach 1990-1992, następnie został wybrany Stanisław Blachel pełniący tę 

funkcję do 1998 roku. Ostatnim wybieranym przez Radę Wójtem został Grzegorz Czapla. 

Od 2002 roku mieszkańcy wybierają swojego Wójta w wyborach bezpośrednich. Grzegorz 

Czapla pełni tę funkcję od 7 listopada 2002 roku do nadal.  

Kadra urzędu gminy to wykwalifikowani i kompetentni pracownicy dzięki którym, gmina 

odnosi liczne sukcesy i wyróżnia się na tle innych gmin wiejskich. Na 30 zatrudnionych (wg 

stanu na dzień 31.12.2020r.) 27 urzędników posiada wykształcenie wyższe.  Pracownicy  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnowskie_G%C3%B3ry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnowskie_G%C3%B3ry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemianowice_%C5%9Al%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C4%99dzin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bytom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siewierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzionk%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojkowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzygminny_Zwi%C4%85zek_Komunikacji_Pasa%C5%BCerskiej_w_Tarnowskich_G%C3%B3rach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85d_Transportu_Metropolitalnego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnowskie_G%C3%B3ry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siewierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawiercie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Katowice-Pyrzowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Katowice-Pyrzowice
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oprócz realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, obciążeni są dodatkowo 

opracowywaniem odpowiedzi na wnioski z zakresu informacji publicznej, których ilość  

w ostatnich latach drastycznie wzrosła, a także na skargi i petycje. 

III. Informacje finansowe 
 

 Budżet Gminy w 2020 roku 
 

Budżet Gminy Ożarowice w 2020 roku zamknął się następującymi wielkościami: 

  
Lp. 

Źródła dochodów Plan Wykonanie  
% 

Wykonania  

I. DOCHODY  48 887 225,37 43 463 346,05 88,91 

Dochody bieżące 36 676 082,33 35 697 658,48 97,33 

1. subwencje ogólne 5 213 372,00 5 213 372,00 100,00 

2. dotacje celowe na zadania zlecone 8 366 815,54 8 356 326,93 99,87 

3. 
dotacje celowe na dofinansowanie zadań 
własnych 

851 567,79 826 129,88 97,01 

4. 
dotacje celowe  w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich na zadania bieżące 

105 000,00 105 000,00 100,00 

5. dochody własne bieżące 22 139 327,00 21 196 829,67 95,74 

Dochody majątkowe 12 211 143,04 7 765 687,57 63,60 

6. 
dotacje celowe  w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich na zadania inwestycyjne 

8 872 958,76 2 701 834,53 30,45 

7. 
dotacje celowe  otrzymane na 
dofinansowanie inwestycji 

2 953 027,28 4 727 807,28 160,10 

8. dochody ze sprzedaży majątku 385 157,00 336 045,76 87,25 

 II. WYDATKI 59 620 306,63 45 966 394,25 77,10 

Wydatki bieżące 36 797 582,33 33 041 604,68 89,79 

1. wydatki jednostek budżetowych 20 979 301,75 18 096 556,80 86,26 

2. dotacje na zadania bieżące   6 172 680,81 5 622 900,88 91,09 

3. obsługa długu publicznego 516 725,19 425 577,10 82,36 

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 833 874,58 8 716 268,18 98,67 

5. 
wydatki na programy finansowane  
z udziałem środków, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 2 i 3  

295 000,00 180 301,72 61,12 

Wydatki majątkowe, z tego: 22 822 724,30 12 924 789,57 56,63 

6. inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 822 724,30 12 924 789,57 56,63 

  
NADWYŻKA/DEFICYT                                                         

(różnica między dochodami 
a wydatkami) 

-10 733 081,26 -2 503 048,20  

III. Przychody ogółem, w tym:  13 561 081,26     19 175 409,73     141,40 

1. 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

 -  5 759 094,81       

2. 
Niewykorzystane środki pieniężne, 
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy 
o finansach publicznych 

920 548,26     1 042 313,33     113,23 

3. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji 12 297 790,00     12 297 790,00     100,00 

4. Spłata udzielonych pożyczek   342 743,00           76 211,59     22,24 
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IV. Rozchody ogółem, w tym:      2 828 000,00     1 828 000,00     64,64 

1. 
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 
i kredytów 

1 553 000,00   1 553 000,00  100,00 

 2. Udzielone pożyczki    275 000,00     275 000,00     100,00 

3. Inne cele – Lokaty      1 000 000,00      -    

 Wynik budżetu -                               14 844 361,53  

 

Dochody ogółem w 2020 roku zostały wykonanie na poziomie 88,9 % planu. Dochody 

bieżące stanowią 82,1 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 

stanowią 17,9%.  

Największą pozycję w dochodach stanowią wpływy z tytułu udziału we wpływach  

z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w kwocie 

8.070.878,00 zł, stanowiące 18,6 % dochodów. W porównaniu do poprzedniego roku 

budżetowego wpływy z PIT spadły o 7,6 %. 

 

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu podatku od 

nieruchomości, który został wykonany w wysokości 7.094.073,14 zł, co stanowi 16,3 % 

dochodów. W porównaniu do poprzedniego roku budżetowego wpływy  

z podatku od nieruchomości wzrosły o 0,7 %. 

 

W ramach dochodów bieżących pozyskano m. in. grant na realizację projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 

Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + w kwocie 105.000,00 zł. 

 

W ramach dochodów majątkowych pozyskano m.in. dotację na realizację projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.701.834,53 zł na zadanie 

pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola  

w miejscowości Tąpkowice”, „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej  

w Gminie Ożarowice” oraz „Budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 

publicznej w Gminie Ożarowice”. Ponadto otrzymano dotacje z Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań drogowych i ochrony środowiska w ramach 

tzw. Funduszu Solidarności w kwocie 1.046.704,25 zł. 

 

Ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych edycja I gmina otrzymała kwotę 

1.574.516,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych. W ramach II edycji 

tego Programu Gmina otrzymała dofinasowanie na budowę farmy fotowoltaicznej w 

Ożarowicach w kwocie 2.250.000,00 zł. Środki pozyskane w ramach RFIL powinny być 

wykorzystane do końca 2022 roku. 

 

Wydatki ogółem w 2020 roku zostały wykonanie na poziomie 77,1 % planu, w tym wydatki 

bieżące stanowią 71,9 %, natomiast wydatki majątkowe 28,1 % wydatków ogółem. 
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W porównaniu do 2019 roku nastąpił wzrost wydatków bieżących o 16,9 %, natomiast 

wzrost wydatków majątkowych wyniósł 35,8 %. Wzrost wydatków majątkowych wiąże się 

m.in. z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn. „Montaż OZE na budynkach użyteczności 

publicznej w Gminie Ożarowice” oraz „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja 

dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice”. 

 

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 

stanowią 22,5 % wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych 16,9 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 %, natomiast dotacje na 

zadania bieżące stanowią 12,2 % wydatków.  

 

W ramach tych wydatków majątkowych wykonano m in. następujące inwestycje: 

1. Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola  

w miejscowości Tąpkowice – projekt współfinasowany ze środków RPO WSL na lata 

2014-2020 – 4.603.257,01 zł. 

2. Budowa kanalizacji na terenie sołectwa Tąpkowice - 1.539.381,81 zł; 

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Tąpkowicach – 2.540.509,75 zł 

4. Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice – 

2.156.551,25 zł; 

5. Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności 

publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice – 474.560,45 zł 

 

Ponadto udzielono dotacji majątkowej dla Gminnego Ośrodkowi Kultury na realizację 

projektu pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów 

powojskowych w Ożarowicach" współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-

2020 w kwocie 757.718,21 zł. 

 

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z 2019 roku wyniosły 

6.801.408,14 zł, natomiast po potrąceniu odsetek spłaconych w 2020 roku od 

zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych wolne środki wynoszą  

6.375.831,04 zł. 

 

Na koniec 2020 roku wynik budżetu wyniósł 14 844 361,53 zł występują: 

1) niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 

udziałem tych środków – niewykorzystanie, a otrzymane dotacji na realizację 

projektów współfinansowanych ze środków UE w 2019 roku w kwocie 3.646.654,21 zł; 

 

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach –  
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niewykorzystanie środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019  

roku w kwocie 623.577,92 zł; 

3) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 

10.574.129,40 zł; 

 

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 18.355.387,29 zł. 
 
Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich 

latach w wysokości 330.000,00 zł. Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach 

poprzednich na kwotę 504.000,00 zł. Wykupiono wyemitowaną w 2014 roku serię E14 

obligacji w kwocie 719.000,00 zł. 

Na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowice” zaciągnięto w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

pożyczkę. II transza wpłynęła w 2020 roku w kwocie 797.790,00 zł. 

Na inwestycje realizowane w 2020 roku wyemitowano obligacje w kwocie 

11.500.000,00 zł. 

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 29.100.177,29 zł. 

Zadłużenie stanowi 66,95 % dochodów ogółem budżetu gminy wykonanych w 2020 roku. 

Na dług Gminy Ożarowice na koniec 2020 r. składają się zobowiązania z tytułu 

zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji.  

Poniższa tabela zawiera zobowiązania kredytowe Gminy, przy czym dla zobowiązań 

zaciągniętych przed 2021 r. podany jest ich stan na koniec 2020 r. 

Zobowiązania z tytułu produktów kredytowych pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2020 

(jeżeli nie wskazano inaczej) 

L.p. Tytuł dłużny 
Kwota kapitału pozostałego 

do spłaty [zł] 
Rok całkowitej spłaty 

1 Kredyty 4 827 919,25 2029 

2 Pożyczka 672 258,04 2023 

3 Obligacje 23 600 000,00 2034 

 SUMA 29 100 177,29  

 w tym do spłaty w 2021 r. 2 044 000,00  

Źródło: opracowanie własne na podstawie umów kredytowych 

Jak wynika z tabeli, na koniec 2020 roku dług Gminy z tytułu kredytów, pożyczki 

i obligacji to łącznie prawie 29,1 mln zł. 
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Poniższy wykres prezentuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych przez Gminę Ożarowice 

zobowiązań długoterminowych na koniec kolejnych lat, zakładając spłatę zgodnie z 

obowiązującymi harmonogramami. 

Kwota długu w latach 2020-2034 (bilans zamknięcia) [mln zł] 

 

 źródło: opracowanie własne 

W kolejnych 5 latach, to jest do końca 2025 roku, Gmina powinna spłacić blisko 35% 

długu z tytułu produktów kredytowych wg stanu na koniec 2020 r. (10,1 mln zł z 29,1 

mln zł). Całość istniejącego zadłużenia zostanie spłacona do końca 2034 roku. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarowice 

 

WPF Gminy Ożarowice została przyjęta w grudniu 2019 roku na lata 2020-2032 w trakcie 

roku 2020 roku nastąpiły jej zmiany, ostatecznie prognoza objęła lata 2019-2034.  

 

W poniższej tabeli przedstawiono stopień zaawansowania projektów wieloletnich ujętych 

w załączniku Nr 2 do WPF. 

 

29,1    27,1    25,0    23,2    21,3    19,0    16,8    
14,4    

12,0    
9,3    

6,7    5,9    5,1    
2,6    

0 -

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

  25,0

  30,0

  35,0

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

M
ili

o
n

y

Lp. Nazwa i opis przedsięwzięcia Okres 

realizacji 

Łączne 

nakłady 

finansowe 

Poniesione 

wydatki 

Stopień 
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realizacji 

przedsięwzięcia 

w % 

   wydatki majątkowe         

1 

Rozwój infrastruktury wychowania 

przedszkolnego poprzez budowę 

przedszkola w miejscowości 

Tąpkowice 

2016-2021 9 182 013,96 7 035 846,10 76,63 

2 
Ukształtowanie przestrzeni publicznej 

w miejscu zdegradowanych terenów 
2017-2020 1 368 595,00 1 338 097,41 97,77 
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  wydatki bieżące     

11 
Opracowanie planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ożarowice 
2018-2021 630 000,00 234 457,35 37,22 

12 
Opracowanie programu ochrony 

środowiska - 
2020-2021 30 000,00 - - 

13 

Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach 

szkołą kreatywnego rozwoju 

kompetencji kluczowych  

2019-2021 326 121,43 122 488,08 37,56 

  RAZEM  48 728 170,41 15 404 676,23 31,61 

 

 

 

 

 

 

powojskowych w Ożarowicach dotacja 

dla BIOK w Tąpkowicach 

3 

Montaż OZE na budynkach 

użyteczności publicznej w Gminie 

Ożarowice 

2018-2021 2 284 730,01 2 191 301,21 95,91 

4 

Przebudowa i kompleksowa 

termomodernizacja dwóch budynków 

użyteczności publicznej w 

Tąpkowicach w Gminie Ożarowice 

2018-2021 2 485 177,09 564 243,78 22,70 

5 

Odnawialne źródła energii szansą na 

poprawę jakości powietrza w Gminie 

Ożarowice - 

2017-2022 24 312 906,02 35 670,00 0,15 

6 

Termomodernizacja  budynków 

mieszkalnych, wielorodzinnych w 

Gminie Ożarowice - 

2018-2021 1 835 200,67 92 561,53 5,04 

7 

Modernizacja budynku Urzędu Gminy 

w Ożarowicach - Termomodernizacja 

budynku UG, wyk. instalacji 

hydrantowej, przebudowa sali OSP, 

zagospodarowanie przestrzeni wokół 

budynku 

2020-2022 1 787 166,21 74 338,96 4,16 

8 

Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dróg 

gminnych  

2021-2022 300 000,00 - - 

9 
Rozbudowa i przebudowa budynku 

OSP w Pyrzowicach 
2020-2021 44 256,02 10 400,00 23,50 

10 
Budowa kanalizacji na terenie Gminy 

Ożarowice 
2016-2020 4 142 004,00 3 705 271,81 89,46 
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W poniższej tabeli pokazano podstawowe wielkości ujęte w WPF Gminy Ożarowice w latach 2018-2034 uwzględniające stan zadłużenia oraz jego 

spłatę w poszczególnych latach. 

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 Prognoza 2023 Prognoza 2024 

1 Dochody ogółem         30 708 506,36      38 568 456,24       43 463 346,05      50 127 993,00      49 373 283,84      39 950 154,00      41 172 659,00  

1.1   Dochody bieżące, z tego:         29 028 439,59      33 588 345,82       35 697 658,48      36 760 017,00      38 479 215,50      39 150 154,00      40 672 659,00  

1.1.1 

    dochody z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych           7 865 978,00        8 733 519,00         8 070 878,00        8 998 784,00        9 304 743,00        9 583 885,00        9 931 402,00  

1.1.2 

    dochody z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od 
osób prawnych              369 862,44           961 754,27            576 556,25           800 000,00           827 200,00           852 016,00           877 576,00  

1.1.3     z subwencji ogólnej           4 839 879,00        5 062 635,00         5 213 372,00        5 777 104,00        6 033 526,00        6 152 732,00        6 397 314,00  

1.1.4 
    z tytułu dotacji i środków 
przeznaczonych na cele bieżące           5 105 293,63        7 139 941,48         9 287 456,81        8 460 247,00        8 807 895,00        9 010 332,00        9 340 642,00  

1.1.5     pozostałe dochody bieżące, w tym:         10 847 426,52      11 690 496,07       12 549 395,42      12 723 882,00      13 505 851,50      13 551 189,00      14 125 725,00  

1.1.5.1       z podatku od nieruchomości           6 518 537,38        7 089 181,96         7 094 073,14        7 700 000,00        7 961 800,00        8 200 654,00        8 446 674,00  

1.2   Dochody majątkowe, w tym:           1 680 066,77        4 980 110,42         7 765 687,57      13 367 976,00      10 894 068,34           800 000,00           500 000,00  

1.2.1     ze sprzedaży majątku              333 378,25        2 376 500,00            336 045,76        1 000 000,00        1 000 000,00           800 000,00           500 000,00  

1.2.2 
    z tytułu dotacji oraz środków 
przeznaczonych na inwestycje              533 620,46        2 603 610,42         7 429 641,81      12 367 976,00        9 894 068,34                        -                          -    

2 Wydatki ogółem         30 341 256,20      37 777 863,05       45 966 394,25      56 313 701,81      50 185 283,84      38 126 895,96      39 235 275,75  

2.1   Wydatki bieżące, w tym:         24 853 221,07      28 257 904,63       33 041 604,68      35 581 404,81      36 397 962,60      37 067 785,00      37 855 756,00  

2.1.1 
    na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane           8 856 666,34        9 147 161,56       10 341 531,31      12 433 236,00      12 609 467,00      12 948 195,00      13 237 796,00  

2.1.2     z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

2.1.2.1 

      gwarancje i poręczenia 
podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 
ustawy                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

2.1.3     wydatki na obsługę długu, w tym:              448 002,19           415 619,42            425 577,10           643 393,00           604 133,00           567 712,00           537 285,00  

2.1.3.1 

      odsetki i dyskonto podlegające 
wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w art. 243 ustawy, w 
terminie nie dłuższym niż 90 dni po 
zakończeniu programu, projektu lub 
zadania i otrzymaniu refundacji z tych 
środków (bez odsetek i dyskonta od 
zobowiązań na wkład krajowy)                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    
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2.1.3.2 

      odsetki i dyskonto podlegające 
wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w art. 243 ustawy, z 
tytułu zobowiązań  zaciągniętych na 
wkład krajowy              190 790,67           212 399,23            255 000,00           249 722,00           238 930,00           228 489,00           223 631,00  

2.1.3.3 

      pozostałe odsetki i dyskonto 
podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 
ustawy                           -                          -                           -                          -               15 027,00             15 027,00             15 027,00  

2.2   Wydatki majątkowe, w tym:           5 488 035,13        9 519 958,42       12 924 789,57      20 732 297,00      13 787 321,24        1 059 110,96        1 379 519,75  

2.2.1 

    Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o 
których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 
ustawy, w tym:           4 822 555,07        9 519 958,42       12 924 789,57      20 732 297,00      14 031 802,84        1 059 110,96        1 379 519,75  

2.2.1.1 
      wydatki o charakterze dotacyjnym 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne              665 480,06        2 704 966,70            801 391,68      12 898 319,00      10 199 880,41                        -                          -    

3 Wynik budżetu              367 250,16           790 593,19  -      2 503 048,20  -     6 185 708,81  -        812 000,00        1 823 258,04        1 937 383,25  

3.1 

  Kwota prognozowanej nadwyżki 
budżetu przeznaczana na spłatę 
kredytów, pożyczek i wykup papierów 
wartościowych              407 074,58           790 593,19                         -                          -                          -          1 823 258,04        1 937 383,25  

4 Przychody budżetu           3 814 463,13        9 110 965,95       19 175 409,73        8 229 708,81        2 856 000,00                        -                          -    

4.1 
  Kredyty, pożyczki, emisja papierów 
wartościowych, w tym:              450 000,00        5 813 746,00       12 297 790,00        3 300 000,00                        -                          -                          -    

4.1.1     na pokrycie deficytu budżetu                            -                          -           2 503 048,20        3 300 000,00                        -                          -                          -    

4.2 
  Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 
w tym:                           -                          -           1 042 313,33           472 705,81        2 356 000,00                        -                          -    

4.2.1     na pokrycie deficytu budżetu                           -                          -                           -             472 705,81           812 000,00                        -                          -    

4.3 
  Wolne środki, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:           3 364 463,13        2 253 917,29         5 759 094,81        4 457 003,00           500 000,00                        -                          -    

4.3.1     na pokrycie deficytu budżetu                           -                          -                           -          2 413 003,00                        -                          -                          -    

4.4 
  Spłaty udzielonych pożyczek w latach 
ubiegłych, w tym:                           -          1 043 302,66             76 211,59                        -                          -                          -                          -    

4.4.1     na pokrycie deficytu budżetu                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

4.5 
  Inne przychody niezwiązane z 
zaciągnięciem długu, w tym:                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

4.5.1     na pokrycie deficytu budżetu                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

5 Rozchody budżetu           1 482 796,00        3 100 151,00         1 828 000,00        2 044 000,00        2 044 000,00        1 823 258,04        1 937 383,25  

5.1 

  Spłaty rat kapitałowych kredytów i 
pożyczek oraz wykup papierów 
wartościowych, w tym:           1 269 000,00        2 202 901,11         1 553 000,00        2 044 000,00        2 044 000,00        1 823 258,04        1 937 383,25  
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5.1.1 

    łączna kwota przypadających na 
dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 
limitu spłaty zobowiązań, z tego:              420 000,00           421 000,00            759 000,00             40 000,00             40 000,00             47 000,00             56 708,25  

5.1.1.1 

      kwota przypadających na dany rok 
kwot wyłączeń określonych w art. 243 
ust. 3 ustawy                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

5.1.1.2 

      kwota przypadających na dany rok 
kwot wyłączeń określonych w art. 243 
ust. 3a ustawy              420 000,00           421 000,00            759 000,00             40 000,00             40 000,00             47 000,00             56 708,25  

5.1.1.3 

      kwota wyłączeń z tytułu 
wcześniejszej spłaty zobowiązań, 
określonych w art. 243 ust. 3b  ustawy, 
z tego:                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

5.1.1.3.1         środkami nowego zobowiązania                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

5.1.1.3.2 
        wolnymi środkami, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

5.1.1.3.3         innymi środkami                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

5.1.1.4 

      kwota przypadających na dany rok 
kwot pozostałych ustawowych 
wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

5.2 
  Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 
długu              213 796,00           897 249,89            275 000,00                        -                          -                          -                          -    

6 Kwota długu, w tym:         14 744 542,40      18 355 387,29       29 100 177,29      30 356 177,29      28 312 177,29      26 488 919,25      24 551 536,00  

6.1 
  kwota długu, którego planowana 
spłata dokona się z wydatków                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

7 

Relacja zrównoważenia wydatków 
bieżących, o której mowa w art. 242 
ustawy                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

7.1 
  Różnica między dochodami 
bieżącymi a  wydatkami bieżącymi           4 175 218,52        5 330 441,19         2 656 053,80        1 178 612,19        2 081 252,90        2 082 369,00        2 816 903,00  

7.2 

  Różnica między dochodami 
bieżącymi, skorygowanymi o środki a 
wydatkami bieżącymi           7 539 681,65        7 584 358,48         9 457 461,94        6 108 321,00        4 437 252,90        2 082 369,00        2 816 903,00  

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    
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8.1 

  Relacja określona po lewej stronie 
nierówności we wzorze, o którym 
mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po 
uwzględnieniu zobowiązań związku 
współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz po 
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 
przypadających na dany rok) 0% 0% 0% 8% 8% 7% 7% 

8.2 

  Relacja określona po prawej stronie 
nierówności we wzorze, o którym 
mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 
ustalona dla danego roku (wskaźnik 
jednoroczny) 19% 21% 13% 7% 10% 9% 11% 

8.3 

  Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 
określony po prawej stronie 
nierówności we wzorze, o którym 
mowa w art. 243 ustawy, po 
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 
roku poprzedzającego pierwszy rok 
prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 
o średnią arytmetyczną z poprzednich 
lat) 0% 0% 0% 18% 15% 9% 11% 

8.3.1 

    Dopuszczalny limit spłaty 
zobowiązań określony po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o 
którym mowa w art. 243 ustawy, po 
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu o wykonanie roku 
poprzedzającego pierwszy rok 
prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 
o średnią arytmetyczną z poprzednich 
lat) 0% 0% 0% 17% 13% 7% 11% 

8.4 

  Informacja o spełnieniu wskaźnika 
spłaty zobowiązań określonego w art. 
243 ustawy, po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego 
przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczonego w 
oparciu o plan 3 kwartałów roku 
poprzedzającego rok budżetowy 0% 0% 0% TAK TAK TAK TAK 
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8.4.1 

    Informacja o spełnieniu wskaźnika 
spłaty zobowiązań określonego w art. 
243 ustawy, po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego 
przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczonego w 
oparciu o wykonanie roku 
poprzedzającego rok budżetowy 0% 0% 0% TAK TAK TAK TAK 

9 

Finansowanie programów, projektów 
lub zadań realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3  ustawy                           -                          -                           -                          -    -                       -                          -    

9.1 

  Dochody bieżące na programy, 
projekty lub zadania finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                           -                          -              105 000,00                        -               97 357,50                        -                          -    

9.1.1 

    Dotacje i środki o charakterze 
bieżącym na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z 
udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                           -             326 121,43            105 000,00                        -               97 357,50                        -                          -    

9.1.1.1 
      środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 
2 ustawy                           -             308 003,56            105 000,00                        -               97 357,50                        -                          -    

9.2 

  Dochody majątkowe na programy, 
projekty lub zadania finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy              813 067,46        1 962 121,00         2 588 250,86      12 367 976,00        9 894 065,34                        -                          -    

9.2.1 

    Dochody majątkowe na programy, 
projekty lub zadania finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:              813 067,46        1 962 121,00         2 588 250,86      12 367 976,00        9 894 065,34                        -                          -    

9.2.1.1 
      środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 
2 ustawy              813 067,46        1 962 121,00         2 588 250,86      12 367 976,00        9 894 065,34                        -                          -    

9.3 

  Wydatki bieżące na programy, 
projekty lub zadania finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                           -              82 856,36            180 301,72             78 705,81           244 481,60                        -                          -    

9.3.1 

    Wydatki bieżące na programy, 
projekty lub zadania finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                           -              82 856,36            180 301,72             78 705,81           244 481,60                        -                          -    
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9.3.1.1 
      finansowane środkami określonymi 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                           -             118 920,31            176 316,45             74 333,29             97 357,50                        -                          -    

9.4 

  Wydatki majątkowe na programy, 
projekty lub zadania finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy           2 135 454,39        2 919 457,00         8 109 310,36      19 526 468,00      10 826 746,63                        -                          -    

9.4.1 

    Wydatki majątkowe na programy, 
projekty lub zadania finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:           2 135 454,39        2 919 457,00         8 109 310,36      19 526 468,00      10 826 746,63                        -                          -    

9.4.1.1 
      finansowane środkami określonymi 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy           1 034 444,76        1 815 137,00         3 039 418,75      12 367 976,00        9 894 065,34                        -                          -    

10 
Informacje uzupełniające o wybranych 
kategoriach finansowych                           -                          -                           -                          -                          -                          -                          -    

10.1 
Wydatki objęte limitem, o którym mowa 
w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                           -                          -         17 345 628,15      19 989 029,83      13 271 228,23             50 000,00                        -    

10.1.1   bieżące                           -                          -              451 500,00           278 705,81           294 481,60             50 000,00                        -    

10.1.2   majątkowe                           -                          -         16 894 128,15      19 710 324,02      12 976 746,63                        -                          -    

10.6 

  Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 
wynikające wyłącznie z tytułu 
zobowiązań już zaciągniętych           1 269 000,00        2 202 901,11         1 553 000,00        2 044 000,00        2 044 000,00        1 823 258,04        1 937 383,25  

10.10 

  Wykup papierów wartościowych, 
spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z 
należnymi odsetkami i dyskontem, 
odpowiednio emitowanych lub 
zaciągniętych do równowartości kwoty 
ubytku w wykonanych dochodach 
jednostki samorządu terytorialnego 
będącego skutkiem wystąpienia 
COVID-19                           -                          -                           -                          -               15 027,00             15 027,00             15 027,00  

10.11 

  Wydatki bieżące podlegające 
ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 
zobowiązań                           -                          -              262 000,00                        -                          -                          -                          -    
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L.p. Prognoza 2025 Prognoza 2026 Prognoza 2027 Prognoza 2028 Prognoza 2029 Prognoza 2030 Prognoza 2031 Prognoza 2032 Prognoza 2033 Prognoza 2034 

1     42 234 398,00      43 323 964,00      44 149 445,00      45 473 927,00      46 747 198,00      48 056 121,00      49 353 637,00      50 636 832,00      51 902 753,00      53 148 419,00  

1.1     41 934 398,00      43 323 964,00      44 149 445,00      45 473 927,00      46 747 198,00      48 056 121,00      49 353 637,00      50 636 832,00      51 902 753,00      53 148 419,00  

1.1.1     10 237 544,00      10 562 738,00      10 807 703,00      11 131 934,00      11 443 628,00      11 764 050,00      12 081 679,00      12 395 803,00      12 705 698,00      13 010 635,00  

1.1.2          903 903,00           931 924,00           960 814,00           989 638,00        1 017 348,00        1 045 834,00        1 074 072,00        1 101 998,00        1 129 548,00        1 156 657,00  

1.1.3       6 597 433,00        6 809 783,00        6 938 406,00        7 146 558,00        7 346 662,00        7 552 369,00        7 756 283,00        7 957 946,00        8 156 895,00        8 352 660,00  

1.1.4       9 629 061,00        9 935 392,00      10 160 909,00      10 465 736,00      10 758 777,00      11 060 023,00      11 358 644,00      11 653 969,00      11 945 318,00      12 232 006,00  

1.1.5     14 496 457,00      14 924 127,00      15 281 613,00      15 740 061,00      16 180 783,00      16 633 845,00      17 082 959,00      17 527 116,00      17 965 294,00      18 396 461,00  

1.1.5.1       8 700 074,00        8 969 776,00        9 247 839,00        9 525 274,00        9 791 982,00      10 066 157,00      10 337 943,00      10 606 730,00      10 871 898,00      11 132 824,00  

1.2          300 000,00                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

1.2.1          300 000,00                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

1.2.2                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

2     40 014 398,00      41 103 964,00      41 719 445,00      43 043 927,00      44 095 662,00      45 456 121,00      46 903 637,00      48 186 832,00      49 402 753,00      50 548 419,00  

2.1     38 795 233,00      39 774 345,00      40 955 844,00      42 000 483,00      43 056 611,00      44 125 707,00      45 237 025,00      46 391 103,00      47 557 131,00      48 751 832,00  

2.1.1     13 613 432,00      14 013 935,00      14 516 753,00      14 952 256,00      15 400 824,00      15 862 849,00      16 338 734,00      16 828 896,00      17 316 934,00      17 819 125,00  

2.1.2                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

2.1.2.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

2.1.3          507 609,00           477 613,00           442 224,00           401 438,00           342 828,00           267 075,00           202 613,00           149 137,00             91 800,00             30 600,00  

2.1.3.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

2.1.3.2          214 658,00           199 432,00           178 928,00           153 142,00           120 450,00             80 850,00             45 788,00             15 262,00                        -                          -    

2.1.3.3            15 027,00             15 027,00             15 027,00             15 027,00             15 027,00             15 027,00             15 027,00             15 027,00                        -                          -    

2.2       1 219 165,00        1 329 619,00           763 601,00        1 043 444,00        1 039 051,00        1 330 414,00        1 666 612,00        1 795 729,00        1 845 622,00        1 796 587,00  

2.2.1       1 219 165,00        1 329 619,00           763 601,00        1 043 444,00        1 039 051,00        1 330 414,00        1 666 612,00        1 795 729,00        1 845 622,00        1 796 587,00  

2.2.1.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

3       2 220 000,00        2 220 000,00        2 430 000,00        2 430 000,00        2 651 536,00        2 600 000,00        2 450 000,00        2 450 000,00        2 500 000,00        2 600 000,00  

3.1       2 220 000,00        2 220 000,00        2 430 000,00        2 430 000,00        2 651 536,00        2 600 000,00        2 450 000,00        2 450 000,00        2 500 000,00        2 600 000,00  

4                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

4.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

4.1.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

4.2                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

4.2.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

4.3                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

4.3.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    



Raport o stanie Gminy Ożarowice w 2020 roku  
 

    19 
             

4.4                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

4.4.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

4.5                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

4.5.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

5       2 220 000,00        2 220 000,00        2 430 000,00        2 430 000,00        2 651 536,00        2 600 000,00        2 450 000,00        2 450 000,00        2 500 000,00        2 600 000,00  

5.1       2 220 000,00        2 220 000,00        2 430 000,00        2 430 000,00        2 651 536,00        2 600 000,00        2 450 000,00        2 450 000,00        2 500 000,00        2 600 000,00  

5.1.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -             550 000,00                        -                          -    

5.1.1.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

5.1.1.2                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

5.1.1.3                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

5.1.1.3.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

5.1.1.3.2                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

5.1.1.3.3                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

5.1.1.4                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -             550 000,00                        -                          -    

5.2                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

6     22 331 536,00      20 111 536,00      17 681 536,00      15 251 536,00      12 600 000,00      10 000 000,00        7 550 000,00        5 100 000,00        2 600 000,00                        -    

6.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

7                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

7.1       3 139 165,00        3 549 619,00        3 193 601,00        3 473 444,00        3 690 587,00        3 930 414,00        4 116 612,00        4 245 729,00        4 345 622,00        4 396 587,00  

7.2       3 139 165,00        3 549 619,00        3 193 601,00        3 473 444,00        3 690 587,00        3 930 414,00        4 116 612,00        4 245 729,00        4 345 622,00        4 396 587,00  

8                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

8.1 8% 7% 8% 8% 8% 7% 7% 5% 6% 6% 

8.2 11% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 

8.3 12% 10% 9% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 

8.3.1 12% 10% 8% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 

8.4 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

8.4.1 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

9                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

9.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

9.1.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

9.1.1.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

9.2                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

9.2.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

9.2.1.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

9.3                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    
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9.3.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

9.3.1.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

9.4                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

9.4.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

9.4.1.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

10                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

10.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

10.1.1                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    

10.6       2 220 000,00        2 220 000,00        2 430 000,00        2 430 000,00        2 651 536,00        2 600 000,00           800 000,00           800 000,00        2 500 000,00        2 600 000,00  

10.10            15 027,00             15 027,00             15 027,00             15 027,00             15 027,00             15 027,00             15 027,00           565 027,00                        -                          -    

10.11                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -    
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  Analiza finansów Gminy w latach 2018 – 2021 

 

Analiza została przeprowadzona w perspektywie lat 2018 - 2021. Przyjęto założenie, że 

okres czteroletni będzie wystarczający dla potrzeb oceny finansów jednostki samorządu 

terytorialnego.  

Przedstawione dane dot. lat 2018 - 2020 pochodzą z odpowiednich sprawozdań Rb oraz 

WPF. Dane dotyczące roku 2021 stanowią plan budżetu na chwilę opracowania dokumentu 

(chyba że wskazano inaczej). 

Analiza ma na celu ocenę głównych pozycji w budżecie, prześledzenie ich zmian oraz 

wychwycenie tworzących się trendów. 

Poniżej przedstawiono wybrane dane budżetu Gminy Ożarowice:  

 

Wybrane kategorie WPF w latach 2018 - 2021 [zł] 

  2018 2019 2020 2021 

Dochody ogółem, w tym: 30 708 506,36 38 568 456,24 43 463 346,05 55 605 153,76 

•  dochody bieżące 29 028 439,59 33 588 345,82 35 697 658,48 37 148 028,26 

•  dochody majątkowe 1 680 066,77 4 980 110,42 7 765 687,57 18 457 125,50 

Wydatki ogółem, w tym: 30 341 256,20 37 777 863,05 45 966 394,25 64 646 093,19 

•  wydatki bieżące, w tym: 24 853 221,07 28 257 904,63 33 041 604,68 37 273 067,43 

-   wydatki na wynagrodzenia i składki 8 856 666,34 9 147 161,56 10 341 531,31 12 478 184,00 

-   odsetki 448 002,19 415 619,42 425 577,10 643 393,00 

•  wydatki majątkowe 5 488 035,13 9 519 958,42 12 924 789,57 27 373 025,76 

Nadwyżka bieżąca 4 175 218,52 5 330 441,19 2 656 053,80 -125 039,17 

Przychody zwrotne 450 000,00 5 813 746,00 12 297 790,00 3 300 000,00 

Rozchody 1 482 796,00 3 100 151,00 1 828 000,00 2 044 000,00 

Kwota długu 14 744 542,40 18 355 387,29 29 100 177,29 30 356 177,29 

 źródło: opracowanie własne 

W kolejnych podrozdziałach szczegółowo opisano poszczególne pozycje budżetu. 

a. Dochody 

Poniższy wykres przedstawia dochody ogółem Gminy w badanym okresie w podziale na 

dochody bieżące i majątkowe. 
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Dochody ogółem w Gminy Ożarowice w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 

       źródło: opracowanie własne 

 

Dochody ogółem w latach 2018 - 2020 Gmina wykonywała na poziomie 30,7 - 43,5 mln zł, 

przy czym za 29,0 - 35,7 mln zł z tej kwoty odpowiadały dochody bieżące, które z reguły 

cechuje większa powtarzalność niż dochody majątkowe, które mają charakter incydentalny. 

Przedstawiony plan na rok 2021 rok przewiduje dochody na łącznie 55,6 mln zł, w tym 37,1 

mln zł dochodów bieżących i 18,5 mln zł dochodów majątkowych, co oznacza wzrost 

dochodów ogółem względem wykonania roku poprzedniego o 27,9%. W dalszej części 

opracowania dokonano pogłębionej analizy dochodów.  

 

1). Dochody bieżące 

Następny wykres przedstawia dochody bieżące Gminy, podzielone na źródła według 

struktury dla wieloletniej prognozy finansowej, które stanowią jeden z głównych elementów 

wpływających na ocenę kondycji finansowej JST oraz zdolności do obsługi długu. 
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Dochody bieżące według struktury WPF w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 

     źródło: opracowanie własne 

Dochody bieżące w latach 2018 – 2021 systematycznie rosną od 29,0 mln zł do 37,1 mln 

zł, co stanowi średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 8,6%. 

Największymi składnikami dochodów bieżących Gminy są wpływy z pozostałych dochodów 

bieżących (w tym podatków i opłat lokalnych), które w latach 2018 - 2020 kształtowały się 

na poziomie 10,8 - 12,5 mln zł. Odpowiadało to średnio za 35,8% wszystkich dochodów 

bieżących. Plan na 2021 rok przewiduje wpływy z tego tytułu w wysokości 12,8 mln zł (34,5% 

dochodów bieżących). Dochody z podatków i opłat to jedyna kategoria dochodów, na 

których planowanie Gmina ma bezpośredni wpływ. Kwoty w pozostałych kategoriach Gminy 

otrzymuje od władz centralnych. 

Kolejnym dużym elementem dochodów bieżących Gminy są dochody z udziału w PIT, które 

kształtują w latach 2018 - 2020 się na poziomie 7,9 - 8,7 mln zł, co stanowi udział ok. 25,2%. 

W 2021 roku planuje się dochody z PIT w kwocie 9,0 mln zł, co będzie stanowić 24,2% 

wszystkich dochodów w 2021 roku. 

Dochody z dotacji zewnętrznych kształtowały się w latach 2018 – 2020 na poziomie 5,1 – 

9,3 mln zł i stanowiły średnio 21,6% udziału w dochodach bieżących. Według budżetu, w 

2021 roku Gmina planuje dochody z tego tytułu w kwocie 8,8 mln zł. Dochody z dotacji nie 

mają wpływu na zdolność do obsługi długu dla Gminy z uwagi na konstrukcję wskaźnika  
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indywidualnej spłaty zadłużenia z art. 243 ufp. Środki celowe zwiększają dochody, jednak 

nie mają wpływu na poziom wypracowywanej nadwyżki bieżącej budżetu.         

Subwencja ogólna dla Gminy w latach 2018 - 2020 wynosiła między 4,8 – 5,2 mln zł, a plan 

na 2021 rok zakłada 5,7 mln zł. Na wysokość subwencji Gmina nie ma bezpośredniego, 

krótkookresowego wpływu. Największą część subwencji stanowi jej część oświatowa. 

Wysokość subwencji oświatowej zależy od zakresu zadań oświatowych realizowanych 

przez jednostki oraz liczby uczniów i rozdzielanej według zasad określonych w 

rozporządzeniu ministra edukacji w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.  

Pomijalną wartością z punktu widzenia budżetu są natomiast dochody z udziału w CIT 

(średnio 1,9%), co świadczy o braku dużych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy.  

Kolejny wykres prezentuje wskaźnik dochodów własnych, na których kształtowanie JST ma 

bezpośredni wpływ. Wskaźnik rozumiany jest jako stosunek dochodów własnych Gminy do 

dochodów bieżących. Przez dochody własne rozumie się wszystkie dochody Gminy 

pomniejszone o subwencje i dotacje. W analizie wyodrębnione zostały także dochody ze 

sprzedaży majątku, które ze względu na swoją trudną do zaprognozowania incydentalność, 

są niejednokrotnie pomijane przy ocenie kondycji finansowej. 

Struktura dochodów bieżących oraz udział dochodów własnych w dochodach bieżących 

[mln zł i proc.] 

 

       źródło: opracowanie własne 
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Nominalnie suma dochodów własnych w latach 2018 - 2021 rośnie z poziomu 19,1 mln zł 

do 22,6 mln zł. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów bieżących Gminy            

w latach 2018 - 2020 wyniósł odpowiednio 65,7%, 63,7% oraz 59,4%. Plan budżetu na 2021 

rok zakłada ten stosunek w wysokości 60,9%. 

2). Dochody majątkowe 

W badanym okresie dochody majątkowe Gminy charakteryzują się istotną zmiennością  (1,7 

- 18,5 mln zł rocznie). 

Poniższy wykres prezentuje dochody majątkowe Gminy Ożarowice w latach 2018 - 2021. 

Zastosowano podział taki jak w wieloletniej prognozie finansowej, przy czym w dotacjach                  

i środkach przeznaczonych na inwestycje wyszczególniono te z programów europejskich                   

i pozostałych źródeł. 

Dochody majątkowe w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 

    źródło: opracowanie własne 

Najistotniejszą kategorią dochodów majątkowych były dotacje inwestycyjne krajowe, które  

w latach 2018 – 2020 wyniosły łącznie 6,0 mln zł. Plan na 2021 rok zakłada dochody z tego 

tytułu na kwotę 1,9 mln zł. 

Dotacje inwestycyjne z UE w latach 2018 – 2020 wyniosły łącznie 5,4 mln zł, natomiast 

dochód Gminy ze sprzedaży majątku wyniósł wtedy 3,0 mln zł. Zgodnie z budżetem na  
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2021 rok, Gmina planuje uzyskać dochody z tych tytułów w kwocie odpowiednio 15,6 mln 

zł oraz 1,0 mln zł. 

b. Wydatki  

Poniższy wykres przedstawia wydatki ogółem Gminy w latach 2018 - 2021 w podziale na 

wydatki bieżące i majątkowe. 

 

 

Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 

    źródło: opracowanie własne 

Wydatki ogółem Gminy Ożarowice w latach 2018 - 2020 wynosiły między 30,3 - 46,0 mln zł, 

przy czym za 24,9 - 33,0 mln zł z tej kwoty odpowiadały wydatki bieżące. Przedstawiony 

plan na rok 2021 rok przewiduje wydatki ogółem na łącznie 64,6 mln zł, w tym 37,3 mln zł 

jako wydatki bieżące i 27,4 mln zł jako wydatki majątkowe. 

 

1). Wydatki bieżące 

Poniższy wykres przedstawia analizę wydatków bieżących na przestrzeni lat 2018 - 2020 

z podziałem ze względu na główne kategorie ich przeznaczenia.  
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Struktura wydatków bieżących [mln zł] 

 
 
         źródło: opracowanie własne 

Wydatki bieżące w latach 2018 - 2020 systematycznie rosły każdego roku z 24,9 do 33,0 

mln zł rocznie, co oznacza wzrost o 32,9%. Dla porównania dochody bieżące 

w analizowanym okresie wzrosły o 23,0% (to jest o 10,0% punktów procentowych mniej 

w porównaniu do wydatków). 

W każdym roku największą część budżetu Gminy (średnio 33,4%) po stronie wydatków 

stanowiła oświata. W latach 2018 - 2020 wydatki na oświatę ujęte w dziale 801 „Oświata i 

wychowanie” oraz dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosiły odpowiednio 8,8 

mln zł, 9,6 mln zł oraz 10,2 mln zł. Dynamika wzrostu rok do roku wynosiła odpowiednio 

8,7% oraz 6,2%. Drugim największym wydatkiem bieżącym Gminy są wydatki związane 

 z rodziną. Wydatki te w latach 2018-2020 rosły od 4,5 mln zł do 8,2 mln zł rocznie. W tym 

rozdziale zawierają się między innymi wydatki związane z programem „500+”. 

Kolejnymi dużymi kategoriami wydatków budżetu Gminy jest transport oraz administracja 

publiczna. Pierwsza z wymienionych kategorii stanowi średnio 7,6% wszystkich wydatków 

bieżących, natomiast druga kategoria wydatków 13,3%. Należy pamiętać, że w ramach 

kosztów administracyjnych uwzględnia się nie tylko wynagrodzenia pracowników urzędu, 

ale także zadania zlecone przez urząd wojewódzki, pobór podatków, promocję Gminy itd.  
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Wydatki bieżące Gminy w obecnym roku mają wzrosnąć o 12,8% (czyli szybciej niż dochody 

bieżące – wzrost o 4,1% rok do roku). 

2). Wydatki majątkowe 

Gmina w latach 2018 - 2020 przeznaczyła 27,9 mln zł na wydatki majątkowe. Poniższy 

wykres prezentuje wykonane w latach historycznych i planowane w 2021 r. wydatki 

inwestycyjne Gminy. 

Wydatki majątkowe budżetu w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

                  

      źródło: opracowanie własne 

W strukturze wydatków majątkowych dominują wydatki majątkowe na zadania 

niedofinansowywane ze środków UE, które stanową średnio 45,0% wydatków majątkowych 

ogółem.  

Aktualnie największym przedsięwzięciem w Gminie Ożarowice jest program pt. 

„Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”, 

który planowany jest na lata 2017 – 2022 a jego łączny koszt to 23,7 mln zł. 

c. Równowaga budżetowa 

Analiza wyników budżetu dotyczy analizy budżetów wykonanych (2018 - 2020) oraz budżetu 

w trakcie realizacji (2021). 
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Poniższy wykres prezentuje opisywaną sytuację budżetu z punktu widzenia wyniku ogółem 

w latach 2018 - 2021. 

Równowaga budżetowa w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 

       źródło: opracowanie własne 

W latach 2018 oraz 2019 Gmina wykonała budżet roczny z łączną nadwyżką 1,2 mln zł, 

natomiast rok 2020 r. z deficytem (wydatki przewyższały dochody) który wyniósł 2,5 mln zł 

oraz wiązał się z koniecznością pozyskania finansowania zwrotnego. W 2021 r. plan 

budżetu przewiduje deficyt środków na wydatki na poziomie 9,0 mln zł. Kwota ta będzie 

musiała zostać uzupełniona finansowaniem dłużnym lub zmniejszona rewizją planu 

wydatków. Ponadto w budżecie będą musiały znaleźć środki na uregulowanie zapadających 

zobowiązań kredytowych. 

Poza wynikiem budżetu dla finansów JST istotna jest nadwyżka bieżąca (bądź deficyt 

bieżący), która stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.  

Nadwyżka bieżąca może być przeznaczona na wydatki majątkowe bądź spłatę długu. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 243 ustawy, nadwyżki operacyjne (tj, nadwyżki bieżące 

powiększone o odsetki) wypracowane w trzech poprzednich latach mają istotny wpływ na 

dopuszczalny poziom obsługi długu w danym roku. Brak nadwyżek lub ich niewielkie kwoty 

uniemożliwiają spłatę zadłużenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

Relacja sumy nadwyżki operacyjnej i sprzedaży majątku do dochodów bieżących 

pomniejszonych o środki celowe danego roku zgodnie z art. 243 ufp buduje zdolność Gminy  
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do obsługi zadłużenia (wskaźnik jednoroczny, pkt. 8.2 w tabeli WPF). Biorąc pod uwagę, że 

dochody ze sprzedaży majątku stanowią rzecz incydentalną, a wynik bieżący jest kwestią 

stałą, to właśnie udział nadwyżek bieżących w dochodach ogółem przedstawia realny 

potencjał inwestycyjno-zadłużeniowy Gminy. 

Następny wykres pokazuje zestawienie nadwyżek bieżących Gminy w latach 2018 - 2021.  

Wynik bieżący w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 

      źródło: opracowanie własne 

W latach 2018 -2020 Gmina zawsze generowała nadwyżkę dochodów bieżących nad 

wydatkami bieżącymi o łącznej wysokości 12,2 mln zł. Budżet na 2021 rok zakłada 

natomiast deficyt bieżącą w wysokości 0,1 mln zł. 

  Fundusze sołeckie 
 

Na rok 2020 został wyodrębniony fundusz sołecki w wysokości 283.494,02 zł. 
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Tąpkowice 50.099,76 

Zendek 50.108,83 

 

Z przyznanych na poszczególne sołectwa środków finansowych w ramach funduszy 

sołeckich wydatkowano 283.494,02, a wydatki przedstawiały się następująco: 

Sołectwo Celiny: 

➢ Utrzymanie i doposażenie Centrum sportowo – rekreacyjnego 19.596,91 zł, 
➢ OOP w Celinach na zakup materiałów elektroinstalacyjnych 1.955,56 zł, 

Sołectwo Niezdara: 

➢ Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych 31.686,90 zł, 

➢ Dofinansowanie przedszkola w Tąpkowicach 1.600,00 zł 

➢ Spotkania integracyjne wsi 4.499,25 zł, 

Sołectwo Ossy: 

➢ Utrzymanie terenów zielonych 12.693,54 zł, 

➢ Dofinansowanie zakupu kuchni gazowej dla Szkoły Podstawowej  
w Tąpkowicach 1.000,00 zł, 

➢ Dofinansowanie zakupu oczyszczacza powietrza dla Przedszkola w Tąpkowicach 
500,00 zł, 

➢ Promocja sołectwa, organizacji w nim działających 3.726,78 zł, 

➢ Utrzymanie i doposażenie świetlicy z zapleczem kuchennym 4.996,90 zł, 

➢ Zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego w Ossach 7.300,00 zł, 

➢ Zakup sprzętu ochronnego dla OSP W Ossach 5.000,00 zł, 

Sołectwo Ożarowice: 

➢ Dofinansowanie projektu przebudowy budynku Domu Strażaka w Ożarowicach 

15.000,00 zł, 

➢ Zakup wyposażenia dla OSP w Ożarowicach 3.887,42 zł, 

➢ Zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej 8.000,00 zł, 

➢ Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Ożarowicach 6.000,00 zł, 

➢ Zakup ławek na plac zabaw przy Przedszkolu w Ożarowicach 4.679,00 zł, 

➢ Organizacja imprez integracyjnych promujących Gminę i sołectwo Ożarowice 

6.431,16 zł, 

➢ Utrzymanie terenów zielonych 6.109,00 zł. 
 

Sołectwo Pyrzowice: 

➢ Utrzymanie terenów zielonych 4.623,01 zł, 

➢ Wynajem TOI TOI dla placu zabaw 2.000,00 zł, 

➢ Zakup altan dla Centrum Wsi Pyrzowice 8.600,00 zł, 

➢ Koszty projektu boksu garażowego 10.400,00 zł, 

➢ Utwardzenie kostką brukową pod altany 13.000,00 zł, 

 

 



Raport o stanie Gminy Ożarowice w 2020 roku  
 

    32 
         

    

Sołectwo Tąpkowice: 

➢ Zakup sprzętu i wyposażenia dla Przedszkola w Tąpkowicach 1.600,00 zł. 

➢ Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach 7.000,00 zł, 

➢ Zakup sprzętu i wyposażenia  służącego poprawie warunków działania OSP 17.000,00 

zł, 

➢ Zakup materiałów eksploatacyjnych dla orkiestry dętej przy OSP Tąpkowice 1.994,86 

zł, 

➢ Wynajem i montaż iluminacji świątecznych 7.400,00 zł, 

➢ Utrzymanie terenów zielonych 4.108,70 zł, 

➢ Zakup i montaż monitoringu na plac parkingowy przy BiOK 5.996,25 zł, 

➢ Zakup szafy – suszarni do suszenia odzieży bojowej w OSP 4.999,95 zł, 

Sołectwo Zendek: 

➢ Utrzymanie reprezentatywnych terenów zielonych 3.398,93 zł, 

➢ Dofinansowanie imprez promujących gminę i sołectwo 473,74 zł, 

➢ Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Zendku 11.476,36 zł, 

➢ Poprawa nawierzchni dróg gminnych (Strąków, droga na Cmentarz, drogi na osiedlu 

Jasionek 34.759,80 zł. 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  

 

Mieszkaniowy zasób gminy Ożarowice tworzą lokale mieszkalne komunalne (bez 

socjalnych) urządzone w następujących budynkach stanowiących własność gminy.  

i tak: 

Miejscowość Nazwa budynku komunalnego Ilość mieszkań 

Ożarowice Budynek - dawna „Agronomówka” 

Budynek – dawny „Dom Nauczyciela” 

4 

4 

Pyrzowice Budynek – dawny „Dom Nauczyciela” 5 

Tąpkowice Budynek – dawny „Dom Nauczyciela” 

Budynek – „Ośrodek zdrowia” 

4 

1 

Zendek Budynek – dawny „Dom Nauczyciela” 2 

Razem: Ilość budynków:  6 20 

 

 Lokale mieszkalne są wynajęte członkom wspólnoty samorządowej gminy Ożarowice, 

którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.  

W szczególności są nimi osoby zameldowane na terenie tut. gminy z brakiem tytułu 

prawnego do własnego lokalu lub z udokumentowanym orzeczeniem o złym stanie 

technicznym budynku, w którym uprzednio zajmowali lokal. Zasady wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ożarowice przyjęte są uchwałą Nr 

XXXVIII/434/2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 maja 2018 roku.  
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We wszystkich budynkach komunalnych administrowanych przez gminę Ożarowice 

przeprowadza się przeglądy techniczne obiektów oraz kontrole techniczne instalacji  

i przewodów kominowych. 

 

 Zasady polityki czynszowej 

 

Zasady polityki czynszowej ustalone zostały przez Wójta Gminy Ożarowice 

w  Zarządzeniach – odpowiednio:  

-  Nr WG.0050.121.2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu 

dzierżawnego i najem lokali z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Ożarowice, 

-  Nr WG.0050.123.2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany stawek czynszu 

za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarowice, 

- Nr WG.0050.122.2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek 

czynszowych za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ożarowice  

i Nr WG.0050.168.2015 z dnia 7 września 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 

WG.0050.122.2015 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych stanowiących własność 

Gminy Ożarowice, które zostały uchylone i zastąpione Zarządzeniem  

Nr WG.0050.246.2019 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 listopada 2019 roku  

w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych stanowiących 

własność Gminy Ożarowice. 

Ustalenia dokonane powyższymi zarządzeniami znajdują odzwierciedlenie  

w umowach dwustronnych dotyczących dzierżawy lub najmu dla skonkretyzowanego 

przedmiotu umowy.  
 

 Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 
 

W roku 2020 Gmina Ożarowice wykorzystywała posiadany zasób nieruchomości 

zgodnie z aktualnym planem jego wykorzystania przyjętym Zarządzeniem Nr 

WG.0050.57.2018 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia 

planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Ożarowice na lata 2018 – 

2020.  

Na dzień 31.12.2020r. gmina Ożarowice posiadała prawa własności do 

nieruchomości ujęte w poniższej tabeli w zestawieniu w stosunku do roku poprzedniego: 
 

Grunty 

Lp. Obręb Powierzchnia w ha  

– stan na dzień 31.12.2019 r. 

Powierzchnia w ha 

- stan na dzień 31.12.2020 r. 

1. Celiny 5,0339 5,1105 

2. Niezdara + 
Świerklaniec 

11,2074+0,8930= 12,1004 12,0154 
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3. Ossy 13,1851 13,5540 

4. Ożarowice 53,7050 54,5751 

5. Pyrzowice 62,1793 62,1175 

6. Tąpkowice 26,0400 26,1877 

7. Zendek  44,4515 44,4855 

8. Nowa Wieś 0,3450 0,3450 

9. Sączów 5,8342 5,8342 

 Razem 222,8744 224,2249 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia w okresie objętym informacją nastąpiło zwiększenie 

powierzchni ogólnej nieruchomości gruntowych o 1,3505 ha. Na taki stan wpływ miały 

następujące czynności dokonane w poszczególnych obrębach: 

 

✓ skutkujące zwiększeniem powierzchni: 

Obręb Pow. 

powiększona 

(w ha) 

Czynności skutkujące zwiększeniem powierzchni (w ha) 

Czynności cywilnoprawne 

(umowy spisane w formie aktów 

notarialnych) 

Decyzje 

administra- 

cyjne 

Inne  

zakup  darowizna  zamiana 

Celiny 0,0766 - 
 

- 0,0766 - 

Ossy 0,5616 - 0,4354 0,1262 - - 

Ożarowice 1,0710 0,5163 0,3547 0,2000 - - 

Pyrzowice 0,2875 - 0,0684 0,2191 - - 

Tąpkowice 0,1477 - - 0,1452 - 0,0025 

Zendek 0,1007 - 0,1007 - - - 

Razem 2,2451 0,5163 0,9592 0,6905 0,0766 0,0025 

 

 

✓ skutkujące zmniejszeniem powierzchni: 

Obręb Czynności skutkujące zmniejszeniem powierzchni (w ha) 
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Pow. 

pomniej-

szona (w 

ha) 

Czynności cywilnoprawne (umowy 

spisane w formie aktów notarialnych) 

Decyzje 
administra- 
cyjne 

Inne 

sprzedaż  darowizna  zamiana 

Niezdara 0,0850 - - - - 0,0850 

Ossy 0,1927 - - 0,1927 - - 

Ożarowice 0,2009 - - 0,2009 - - 

Pyrzowice 0,3493 - - 0,3493 - - 

Tąpkowice - - - - - - 

Zendek 0,0667 0,0667 - - - - 

Razem 0,8946 O,0667 - 0,7429 - 0,0850 

 

 

Klasyfikację użytków nieruchomości mienia Gminy według Rejestru Ewidencji 

Gruntów ujmuje poniższa tabela (stan na 31.12.2020r.):  

 
Klasyfi

kacja   

użytkó

w 

pow. 

użytku 

ogółem 

w ha 

Powierzchnia z podziałem na poszczególne obręby (w ha) 

Celiny Niezda
-ra 

Ossy Ożaro- 
wice 

Pyrzo- 

wice 

Tąpko- 

wice 

Zendek Nowa 

Wieś  

Sączów 

Nieruch

o-mości 

rolne 

(R,Ł,Ps) 

125,725

5 
3,1572 8,0245 7,9095 

32,332

4 

24,808

4 
21,2832 

22,466

5 
  5,7438 

Użytki 

rolne 

zabudo-

wane 

0,3043     0,0016 0,1455 0,0632 0,0414 0,0526     

Lasy  

i grunty 

leśne 

(Ls, Lz) 

13,7561     0,0308 5,0123 1,2458   7,4672     

Grunty 

pod 

wodami, 

wody 

powierz

chniowe 

(W, Wp) 

0,6767 0,0116 0,0501 0,0045   0,1038 0,1976 0,2187   0,0904 

Drogi 

(dr) 

 

37,7096 1,1717 2,5826 5,3779 5,6830 
10,125

4 
1,0039 

11,765

1 
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Tereny 

mieszka

-niowe 

(B) 

2,0439 0,1788 0,2330 0,0272 0,5069 0,2775 0,3234 0,1521 0,3450   

Inne 

tereny 

zabudo-

wane 

(Bi) 

9,6012 0,4695 0,6989 0,1360 3,0341 1,1307 2,0729 2,0591     

Zurban. 

tereny 

mieszka

-niowe 

(Bp) 

1,5771 0,0089 0,0914 0,0665   1,3222   0,0881     

Tereny 

rekrea-

cyjno – 

wypo-

czynko-

we (Bz) 

8,1579   0,2878   6,7731   1,0970     

Inne 

tereny 

komuni-

kacyjne 

(Ti) 

1,0722         1,0722      

Tereny 

różne 

(Tr) 

21,7613         
21,761

3 
     

Tereny 

przemy

sł. (Ba) 

0,3653       0,3030 0,0623       

Nieużyt

ki (N) 

 

1,4738 0,1128 0,0471   0,7848 0,1447 0,1683 0,2161   

 

Razem 

 

222,2249 

 

5,1105 12,0154 13,5540 54,5751, 62,1175 26,1877 44,4855 0,3450 5,8342 

 

Budynki, budowle, urządzenia techniczne stanowiące własność Gminy 

Obręb Nazwa Ilość 

kondygnacji 

pow. 

zabudowy 

(m²) nad- 

ziemnej 

pod- 

ziemnej 

Celiny budynek OSP   2   0 232,00 

 budynek świetlicy"  2 1 553,00 

Niezdara budynek OSP x 1  0 516,00 
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budynek po bazie SKR – biurowo-

socjalny  

1  1 133,00 

budynek po bazie SKR – warsztat 1 0 67,00 

budynek po bazie SKR – warsztatowo-

garażowy 

1 0 136,00 

Ossy budynek OSP x 2 ; 1 0 568,00 

Ożarowice budynek wielofunkcyjny (UG i OSP) 2 1 1027,00 

budynek ZGK - biurowy* 2 1 161,00 

budynek ZGK - garaż* 1 0 461,00 

budynek ZGK – wiata* 1 0 270,00 

Budynek Szkoły Podstawowej* 3 0 571,00 

budynek hali sportowej Szkoły" 1 1 2315,33 

budynek mieszkalny Dom Nauczyciela 2 1 135,00  

budynek garażu przy Domu Nauczyciela 1 0 41,00 

budynek Przedszkola" 1 0 395,00 

budynek socjalny LKS Piast Ożarowice” 1 0 204,00 

budynek szatni LKS Piast Ożarowice” 1 0 73,00 

budynek mieszkalny Agronomówka 2 1 141,00 

budynek garaż.-gospod. przy 

Agronomówce 

1 0 84,00 

budynek gospodarczy przy 

Agronomówce 

1 0 37,00 

budynek gospodarczy przy 

Agronomówce 

1 0 71,00 

 obiekty oczyszczalni ścieków 

(budynek administracyjno-socjalny, 

budynek techniczny i 3 zbiorniki)± 

1 0 2538,00 

Pyrzowice budynek OSP x 2 0 539,00 

budynek składowy OSP x  1 0 66,00 

budynek Szkoły Podstawowej 2 0 386,00 
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budynek mieszkalny Dom Nauczyciela 2 1 173,00 

budynek hydroforni* 1 0 82,00 

budynek przemysłowy oczyszczalni 

ścieków* 

1 0 106,00 

budynek przemysłowy oczyszczalni 

ścieków* 

1 0 12,00 

budynek kompleksu boksów garaż.-

eksploat.* 

1 0       1495,00 

budynek biurowy MSP" 3 1       1126,00 

budynek socjalno-garażowy" 1 0 270,00 

budynek gospodarczo-socjalny 2 0 451,00 

budynek gospodarczo-socjalny 3 1 425,00 

budynek gospodarczy 3 0 578,00 

budynek mieszkalny# 2 0 180,00 

Tąpkowice budynek OSP' i BiOK" 3 0 763,00 

budynek gospodarczy - kotłownia" 1 0 29,00 

budynek ośrodka zdrowia  2 1 231,00 

budynek fizykoterapii 1 0 286,00 

budynek Szkoły Podstawowej 3 1 1025,00 

budynek mieszkalny Dom Nauczyciela 2 1 130,00 

budynek hydroforni* 1 0 76,00 

budynek mieszkalny 1 0 99,00 

 budynek mieszkalny#   140,00 

 budynek mieszkalny#   133,00 

 budynek gospodarczy#   91,00 

 budynek gospodarczy#   165,00 

 budynek handlowo - usługowy#   267,00 

 budynek gospodarczy – kiosk 

drewniany# 

 0 16,00 
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Zendek budynek OSP x 2 0 519,00 

budynek Szkoły Podstawowej z halą 

sportową 

2 1 412,00 

budynek mieszkalny Dom Nauczyciela 2 0 102,00 

budynek LKS Tęcza 2 0 113,00 

 

 
* - obiekty oddane jednostkom organizacyjnym gminy w trwały zarząd 

 ' - obiekty OSP oddane w użytkowanie wieczyste 

" - obiekty przekazane do korzystania jednostkom organizacyjnym gminy (BiOK i ZGK) 

× - obiekty oddane w użyczenie  

# - obiekty nabyte w 2017 r. 

 

 W skład mienia komunalnego wchodzi również sieć wodociągowa o długości 

ogółem 132,47 km, z czego sieć główna 93,83 km i podłączenia domowe 36,64 km oraz 

sieć kanalizacyjna o długości ogółem 87,82 km, z czego sieć główna 80,58 km 

 i przykanaliki 7,24 km, jak również 31 przepompownie ścieków. 

 

Dzierżawa i najem 

 

W roku 2020 Gmina dzierżawiła od osób fizycznych grunt o powierzchni 0,0875 ha z 

przeznaczeniem pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną, uiszczając czynsz dzierżawny za 

okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w wysokości 1 260,00 zł. 

Jednocześnie wydzierżawia własne. I tak w roku 2020 wydzierżawiła grunty  

z gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na:  

✓ cele rolne, z których uzyskała dochód w wysokości 8 340,95 zł,  

✓ inne cele, z których uzyskała dochód w wysokości 253 695,14 zł, 

✓ najmu lokali użytkowych, z których uzyskała dochód wysokości 5 179,82 zł    

 

Użytkowania wieczyste 
 

Użytkownikami wieczystymi nieruchomości gminnych są osoby prawne, a to: Ochotnicza 

Straż Pożarna w Ożarowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Tąpkowicach i Gminna 

Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Świerklańcu. Zestawienie dotyczące użytkowania 

wieczystego ujmuje poniższa tabela: 

Obręb Przeznaczenie Powierzchnia  
(w ha) 

Opłata roczna 
(w zł) 

Ożarowice ochrona 
przeciwpożarowa 

0,3000 287,40 

Tąpkowice ochrona 
przeciwpożarowa 

1,0820 1 033,50 

Zendek działalność  
usługowo - handlowa 

0,0694 867,00 netto 
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Gmina Ożarowice nie posiada innych nieruchomości pozostających w użytkowaniu 

wieczystym. 

 

Trwały zarząd 

Nieruchomości będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy 

z przeznaczeniem na realizowanie przez nie zadań własnych gminy: 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej  

gminy 

Przeznaczenie  Powierzchnia             

(w ha) obręb 

Opłata roczna                    

(w zł) 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej  

w Ożarowicach 

zaplecze dla realizacji 

zadań z zakresu 

zbiorowego 

zaopatrzenia ludności 

w wodę, utrzymania 

czystości i porządku 

na terenie gminy 

0,3620   Ożarowice 

0,1686   Pyrzowice 

0,0556   Tąpkowice 

--------------------------  

0,5862    razem 

 

 

 

 

62,55 

6,69 

4,35 

------------------  

   razem 73,59 

 

(bonifikata od opłaty 

rocznej w wysokości 

99 % - uchwała Nr 

XI/109/2015 z dnia 

20.10.2015 roku Rady 

Gminy) 

Szkoła Podstawowa 

w Ożarowicach 

zaplecze dla realizacji 

zadań oświatowych, 

dydaktycznych  

i wychowawczych 

1,0163   Ożarowice 

 

321,42 

(bonifikata od opłaty 

rocznej  

w wysokości 99% - 

uchwała Nr 

XXXII/364/2017  

z dnia 12.10.2017 roku 

Rady Gminy) 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej  

w Ożarowicach 

działalność statutowa 0,8106 Pyrzowice 716,70 

(bonifikata od opłaty 

rocznej w wysokości 

99% -Uchwała Nr 

XXXVIII/433/2018  

z dnia 24.05.2018 roku 

Rady Gminy) 

Razem  2,4131 1111,71 

 

 
Razem 

  
1,4514 

 
2 187,90 
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Do sporządzenia danych ujętych w pkt 3 wykorzystano informacje o stanie mienia 

komunalnego w Gminie Ożarowice na dzień 31 grudnia 2020r. stanowiące załącznik do 

Zarządzenia Nr WG.0050.333.2020 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 marca 2020r.  

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunalnego Gminy 

Ożarowice za rok 2020. 

 

V.  Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Gmina posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zatwierdzony Uchwałą                              
Rady Gminy Ożarowice Nr XVII/173/2016 z dnia 19 maja 2016r. 

Celem niniejszego opracowania jest m.in.: poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarowice. 

W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza w Gminie, poprzez zwrócenie 
uwagi na problem emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej poziomu. 
Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń, pochodzącą ze źródeł w obiektach jedno 
i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz udział zanieczyszczeń 
przemysłowych i komunikacyjnych. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwia 
wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów.  

 

 Program ochrony środowiska dla Gminy Ożarowice na lata 2016-2020  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 

 

Rada Gminy Ożarowice uchwaliła (Uchwała nr XXIII/259/2016 z dnia 14 grudnia 

2016r.) również „Program Ochrony środowiska dla Gminy Ożarowice na lata 2016-2020  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. 

„Celem „Programu…” jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań 

programowych na dalsze lata i poprawa stanu środowiska przyrodniczego Gminy 

Ożarowice. Zawarte w nim rozwiązania organizacyjne oraz logistyczno – techniczne 

przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

gospodarowania zasobami przyrodniczymi w zakresie trzech kapitałów: ludzkiego, 

ekologicznego i ekonomicznego. Władze gminy poważnie podchodzą do obowiązków 

jednostki w zakresie opracowania strategicznych dokumentów, co pozwala im na bieżąco 

kontrolować stan środowiska oraz planować na tej podstawie działania służące ochronie 

środowiska. Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przez Radę Gminy pozwoli 

na wypełnienie ustawowego obowiązku, oraz przyczyni się do: poprawy i uporządkowania 

zarządzania środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego, 

poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju 

gminy. Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel przeprowadzono ocenę stanu środowiska 

naturalnego na terenie Gminy Ożarowice, zdiagnozowano główne problemy ekologiczne 

oraz sposoby ich rozwiązania. Zaproponowano harmonogram działania łącznie ze źródłami 

ich finansowania. 
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 2020 roku Gmina podjęła działania związane z aktualizacją „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Ożarowice na lata 2021 – 2024 z uwzględnieniem perspektywy do 

2028 roku”. 

 

        3.   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ożarowice 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ożarowice został przyjęty Uchwałą  

Nr XXIX/333/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017r. Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy Ożarowice diagnozuje potrzeby związane  

z rozwojem gminy w obszarze poprawy jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa 

publicznego, stanu środowiska oraz estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ożarowice umożliwi Gminie jaki innym uprawionym 

podmiotom wnioskowanie o unijne środki finansowe. 

Ustanowiony obszar rewitalizacji gminy Ożarowice stanowią wyznaczone części obszarów 

zdegradowanych, które ze względu na skalę i istotność występujących zjawisk kryzysowych, 

jak również konieczność podejmowania działań rewitalizacyjnych powinny zostać objęte 

interwencją.  

Uwzględniając skalę występowania zjawisk kryzysowych, wyznaczono obszar rewitalizacji 

Ożarowice - Pyrzowice. Należy podkreślić, że zarówno wizja, cele i kierunki działań, jak 

również planowane do realizacji projekty na określonych podobszarach przyczynią się do 

poprawy sytuacji i ograniczenia zjawisk kryzysowych na wyznaczonym obszarze do 

rewitalizacji. Ze względu na występujące zjawiska kryzysowe i stan infrastruktury planuje 

się objęcie Programem Rewitalizacji obszaru, stanowiącego część gminy, który wyznaczają: 

ul. Graniczna, dawna linia kolejowa nr 182, ul. Topolowa, ul. Królewiec, a także: część 

Potoku Ożarowickiego, rów RO3, ul. Klonowa, ul. Krótka, i ul. Równoległa. Jest to obszar 

o powierzchni ok. 6,2 km, zamieszkały przez ok. 1323 osoby. Wyznaczony obszar 

rewitalizacji obejmuje 23,47 %ludności gminy oraz 14,09%jej powierzchni. 

Są to w szczególności tereny po byłej jednostce wojskowej leżące na obszarze dwóch 

sołectw tj. sołectwa Ożarowice i sołectwa Pyrzowice. 

Na chwilę obecną na terenie sołectwa Pyrzowice znajduje się budynek byłego sztabu. Jest 

to budynek wymagający remontu kapitalnego i natychmiastowej rewitalizacji. Na Ożarowice 

to dawna baza radiolokacyjna, o powierzchni około 3 ha. Obecnie teren ten jest  

nieużytkowany i zdegradowany. Na wyznaczonym obszarze były już prowadzone działania 

rewitalizacyjne w latach 2004 – 2013, „twardej” rewitalizacji poddano powojskowy  

zdegradowany budynek koszarowca w Pyrzowicach, z wykorzystaniem na potrzeby 

działalności sektora MŚP oraz część terenów powojskowych w Ożarowicach, gdzie  

powstało przedszkole oraz filia biblioteki gminnej a na terenie przyległym - kompleks 

sportowy. Ustalone kierunki działań w ramach niniejszego Programu oparto na  

wykorzystaniu posiadanych zasobów i zachowaniu podstawowych zasad podejście 

kompleksowego:  

• polepszenia  jakości  bazy  o  charakterze  społecznym,  kulturalnym,  turystycznym  

i rekreacyjnym,  

• polepszenie jakości infrastruktury technicznej oraz przestrzeni publicznej,  
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• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru,  

• podniesienie wiedzy i kompetencji społecznej mieszkańców, zmierzające do rozwoju 

gospodarczego i integracji społecznej,  

• zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego, 

• polepszenie jakości środowiska naturalnego,   

• wzmocnienie obszaru pod względem  ekonomicznym, głównie w celu tworzenia  

nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie ubóstwu,  

• polepszenie zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych i przeciwdziałanie  

wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację grup wykluczonych i poprawę  

bezpieczeństwa.  
 

  Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Ożarowice na lata 2017 – 2023 

  

   Dla Gminy Ożarowice jednym z priorytetów jest dbałość o stan środowiska naturalnego.                    
W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw rozwiązaniu problemu likwidacji azbestu 
na swoim terenie, Gmina zleciła przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji materiałów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych mieszczących się na jej terenie oraz 
opracowanie Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest. 
Na podstawie zatwierdzonego w/w programu od 5 lat realizowana jest akcja usuwania                                 
i utylizacja wyrobów zawierających azbest.  
 
Dofinansowanie dla mieszkańców wynosi 100 % w tym zakresie.  
 
W roku 2020 usunięto z terenu gminy Ożarowice 28,800 Mg materiałów budowlanych 
zawierających azbest na łączną kwotę 20 527,56 zł. 
 
Powyższe realizowane jest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Ożarowice na lata 2017 – 2023” przyjętego uchwałą 
nr XXVI/293/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017r. 
 

     5.  Odnawialne źródła energii szansą na poprawę powietrza w Gminie Ożarowice 

 

Gmina Ożarowice po uzyskaniu pozytywnej decyzji z Urzędu Marszałkowskiego 
będzie wdrażać w roku 2021 projekt pn: „Odnawialne źródła  energii szansą na poprawę 
jakości powietrza w Gminie Ożarowice”. 
 
Wniosek o dofinansowanie w/w zadania został złożony w Urzędzie Marszałkowskim                                  
w Katowicach w dniu 22.10.2018r. 
 
Celem projektu jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa 
konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii źródeł konwencjonalnych. 
 
Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność eliminacji lub ograniczenia ilości 
substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Osiągnięcie ww. celu będzie  
 



Raport o stanie Gminy Ożarowice w 2020 roku  
 

    44 
         

    

 
realizowane poprzez rozwiązania sprzyjające wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, 
a także poprawie efektywności produkcji energii. 
W związku z powyższym Gmina podpisała umowę z firmą ECOEN Consult sp. z o.o. na 
pełnienie funkcji operatora projektu, który rozpoczął weryfikację wniosków i będzie 
kontaktował się z osobami, które zakwalifikowały się do projektu. Utworzono również biuro 
operatora, które będzie funkcjonowało w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 5.  
 

   6.  Obszar i granice Aglomeracji Ożarowice 

Gmina podjęła działania w związku z aktualizacją Aglomeracji Ożarowice. Została 
podjęta uchwała nr XVIII.331.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku  
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy 
wchodzących w skład Aglomeracji Ożarowice przy realizacji zadania polegającego na 
aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ożarowice. Gminami, które współdziałały  
w tworzeniu aglomeracji to Gmina Ożarowice, jako gmina wiodąca w której skład wchodziły 
miejscowości Niezdara, Tąpkowice, Ossy, Ożarowice, Zendek, Pyrzowice, Celiny oraz  MPL 
Katowice w Pyrzowicach, w Gminie Mierzęcice: Mierzęcice, Nowa Wieś, Zawada, 
Toporowice, Przeczyce, Boguchwałowice, Sadowie, Najdziszów oraz Mierzęcice Osiedle 
ostatnia z gmina wchodzącej w skład aglomeracji jest Gmina Miasteczko Śląskie składająca 
się z miejscowości Brynicy oraz Bibieli.  Zarządzeniem WG.0050.496.2020 Wójta Gminy 
Ożarowice z dnia 8 grudnia 2020 roku projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru  
i granic aglomeracji Ożarowice został poddany konsultacji. Po dokonaniu niezbędnych 
procedur została podjęta uchwała nr XXI.374.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia  
17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ożarowice. 

 7.  Gminna ewidencja zabytków (obiektów chronionych) 

 

Gmina Ożarowice posiada  Gminną ewidencje zabytków (obiektów chronionych). 
W ewidencji znajdują się głównie prywatne stare budynki mieszkalne i gospodarcze, 
kapliczki przydrożne, krzyże, kościoły oraz schrony i bunkry. 
W 2020 r. została podpisana umowa na sporządzenie zaktualizowanej Gminnej Ewidencji 
Zabytków. 
Gmina nie posiada programu opieki nad zabytkami. 
 
     8.   Dotacja celowe na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z budżetu Gminy 

Ożarowice 

Program ten został wdrożony w celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami 
wynikającymi z wytwarzanych ścieków bytowych. Gmina Ożarowice podjęła uchwałę 
nr XV.242.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia 
zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym 
na dofinansowanie realizacji przyłączy kanalizacyjnych z budżetu Gminy Ożarowice. 
Wnioskodawca mógł uzyskać dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów zadania, 
nie więcej niż 700 zł. Wnioskodawca w celu uzyskania dotacji był zobowiązany złożyć 
pisemny wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Ożarowice przed przystąpieniem 
do realizacji zadania.  
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VI. Jednostki organizacyjne gminy 
 

W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe, samorządowy zakład 

budżetowy i instytucja kultury: 

➢ Urząd Gminy Ożarowice, 

➢ Gminny Zespół Oświaty i Wychowania w Tąpkowicach, 

➢ Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Tąpkowicach 

➢ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zendku  

➢ Szkoła Podstawowa w Ożarowicach 

➢ Przedszkole w Ożarowicach 

➢ Przedszkole w Tąpkowicach 

➢ Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach 

➢ Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach (zakład budżetowy) 

➢ Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice (instytucja kultury). 

 

W planach finansowych za 2020 rok dla tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie 

69 596 270,04 zł oraz wpływy w wysokości 58 741 339,72 zł. Zostały one wykonane zgodnie 

z założeniami odpowiednio w 79,6 % wydatki oraz 89,5 % wpływy.  

 

VII. Mieszkańcy gminy 
 

W Gminie Ożarowice zgodnie z danymi z ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 

2020 roku mieszkało 5 722 mieszkańców. W okresie ostatnich lat odnotowuje się wzrost 

liczby ludności. 

 

Liczba mieszkańców Gminy Ożarowice z podziałem na poszczególne miejscowości wg 

stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku - z porównaniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 

roku: 

Lp. 
 

Miejscowość Rok 2019 Rok 2020 

1. Ożarowice 1 679 1 687 

2. Zendek 1 176 1 183 

3. Tąpkowice 1 028 1 030 

4. Pyrzowice    562 560 

5.   Niezdara   550    545 

6. Ossy   499   492 

7. Celiny  231   225 

 Ogółem 5 725 5 722 

 

Porównując rok 2019 i 2020 liczba mieszkańców utrzymuje się na jednym poziomie. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_podstawowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Okurza%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C4%85pkowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zendek
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Liczba urodzeń i zgonów w roku 2019 - z porównaniem do roku 2020 

Rok Urodzenia Zgony 

2019 50 72 

2020 57 66 

 

Porównując liczbę urodzeń i zgonów zaobserwowano utrzymujący się ujemny przyrost 

naturalny. 

 

 

Stan mieszkańców Gminy Ożarowice na dzień 31 grudnia 2020 roku z podziałem na 

płeć i grupy wiekowe 

Przedziały 
wiekowe 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

0 – 18 lat 544 543             1 087 

18 – 60 lat 1 664 1 576 3 240 

pow. 60 lat    771  624 1 395 

Ogółem 2 979 2 743 5 722 

 

Wzrost liczby mieszkańców Gminy Ożarowice jest efektem dodatniego salda migracji, co 

bez wątpienia jest pozytywną tendencją. Osoby migrujące na teren gminy, to w większości 

mieszkańcy miast.   

VIII. Ochrona zdrowia 
 

 Program profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Ożarowice  

w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  

w Gminie Ożarowice na lata 2017-2021 

 

 

Od 2007 roku na terenie Gminy Ożarowice zrealizowany jest program zdrowotny  

pn. „Program profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Ożarowice w zakresie 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Ożarowice na lata 

2017-2021 dla dziewczynek zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Ożarowice 

- rocznik 2006”. Program ten jest przeprowadzany od 2007 roku i byliśmy 3 gminą w Polsce, 

która szczepiła dziewczynki przeciwko HPV. Łącznie w okresie 2007-2019 zaszczepiono  

424 dziewczynki. Celem tego programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki 

macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowych, a tym samym wpływ na poprawę zdrowia 

oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt objętych programem 

oraz zwiększanie skuteczności zapobiegania chorobom i zakażeniom wywołanym przez 

wirusy HPV.  
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W 2019 roku szczepieniem objęto 30 dziewczynek. Koszt 3 dawek szczepionki wyniósł 

1.107,00 zł, w tym rodzice/opiekunowi ponosili 10% kosztów szczepionki, a gmina - 90%.  

Na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej przekazano 3.000 zł.  

Wprowadzenie w 2020 roku na terenie całej Polski obostrzeń związanych z pandemią 

wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, spowodowało opóźnienie związane 

z dostawą III dawki szczepionki. 

Ze względu na opóźnienia związane z dostawą III dawki szczepionki, dziewczynki rocznik 

2005 zostały zaszczepione w miesiącu kwietniu 2020 roku.  

Dziewczynki rocznik 2006 i 2007 będą zaszczepione w 2021 roku. 

 

  Opieka zdrowotna świadczona na terenie gminy przez Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej PROMED sp. z o.o. w Tąpkowicach. 

 

31 grudnia 2020 roku zakończony został kolejny rok działalności w Ośrodku Zdrowia  

w Tąpkowicach. Podstawą działania pozostaje zgodnie z założeniami podstawowa opieka 

zdrowotna. Deklaracje wyboru powierzyło ponad 6 000 mieszkańców Gminy. 

➢ Liczba deklaracji (stan w dniu 31.12.2020): 

Lekarz    - 6 320 

Położna  - 3 083 

Pielęgniarka środowiskowa -  6 228 

Medycyna szkolna - 590, 

Profilaktyka fluorkowa –281. 

W ciągu tych 12 miesięcy udzielono następujących świadczeń zdrowotnych 

z  poszczególnych zakresów: 

1. Porady zrealizowane w podstawowej opiece zdrowotnej: 

ogółem –  34 263 

        w tym wizyty domowe –  387 

2. Porady zrealizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej: 

Poradnia ginekologiczna –    1 056 + 980 płatnych =  2 036 

Poradnia rehabilitacyjna -  190 

Poradnia otolaryngologiczna –   1025 

Poradnia ortopedyczna –  73 (płatne) 

Poradnia okulistyczna –  698 (płatne) 
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Poradnia stomatologiczna  -1 212 porady 

Poradnia medycyny pracy – 643 badania 

3. Pracownia fizjoterapii: 

Wizyty –    152 (NFZ program rządowy) +   3 601 płatnych 

29 pacjentów  z orzeczeniem o niepełnosprawności zostało objętych domową opieką  

fizjoterapeutyczną. 

 

4. Programy profilaktyczne: 

 Badania cytologiczne – 176, 

 Mammograficzne - 134 

 Profilaktyka gruźlicy – 133 

 CHUK -  112 

 prof. osteoporozy –  94 

        USG przepływów żylnych - 95 

5. Zabiegi pielęgniarskie: 

        iniekcje i inne zabiegi -  12 203, 

wizyty domowe  – 2 113 

    

6. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa – 29 osób 

 

7. Szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy 30 dziewcząt z rocznika 2005.   

 

 8. Laboratorium analityczne: 14 547 badań u 6 023 pacjentów. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Gmina Ożarowice podejmuje działania profilaktyczne oraz realizuje programy profilaktyczne 

skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
 

 

1) Program określa działania realizowane w ramach zadań własnych gminy w obszarze 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

• Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu: 

      W ramach obszaru: 



Raport o stanie Gminy Ożarowice w 2020 roku  
 

    49 
         

    

- finansowano realizację dla mieszkańców gminy programów profilaktycznych  

w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej  

 TO TU w Tarnowskich Górach.  

 

Łącznie 7 mieszkańców skorzystało z 83 sesji indywidualnych: 
-   16 sesji – Program „FreD goes net”  - wczesna interwencja wobec młodzieży zagrożonej  
    uzależnieniem; 
-  5 sesji – Program dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz dla osób 

doznających przemocy; 
-   44 sesje – Program dla osób z syndromem DDA; 
-   16 sesji – Program dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi; 
-   2 sesje – Program dla osób pijących szkodliwie; 
 

• Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym, 

ochrona przed przemocą w rodzinie: 

    W ramach obszaru: 

     -  finansowano działalność Punktu konsultacyjnego w Ożarowicach: 

        porady psychologiczne – 13 konsultacji,  

        porady terapeuty uzależnień – 23 konsultacje. 
     -  wspierano procedurę „Niebieska Karta”; 

     -  w ramach tworzenia warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania 

czasu  

        wolnego oraz rekreacji dzieci i młodzieży w sołectwie Ossy zakupiono zestaw 

zabawowy  

        dla dzieci. 
 

• Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży: 

    W ramach obszaru: 

     -  wśród uczniów klas 5 szkół podstawowych w Zendku i Pyrzowicach rozpoczęto   

realizację zajęć w ramach programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”. Realizacja 

została zawieszona ze względu na wprowadzenie dla dzieci nauki zdalnej; 

    -  w okresach poluzowania obostrzeń związanych z epidemią Covid 19 finansowano 

działalność świetlic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grupy ryzyka 

i prowadzonych kół zainteresowań w szkołach; 

  -  w okresie wakacji, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, zorganizowano zajęcia 

”Wakacje na sportowo”; 

  -  dofinansowano imprezy Mikołajkowe dla dzieci mające na celu wzmacnianie więzi 

rodzinnych; 

   -     celem podnoszenia jakości pracy zorganizowano szkolenia dla członków GKRPA: 

➢ „E-pop – mobilna pomoc dla osób w potrzebie. Nowoczesny mobilny Program 
Ograniczania Picia opracowany przez PARPA we współpracy z Uniwersytetem 
Jagiellońskim” – uczestniczyła jedna osoba; 

➢ „Rola Pełnomocników i Przewodniczących Miejskich i Gminnych KRPA” – 
uczestniczyły dwie osoby; 
 

➢ „Wprowadzenie do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
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problemów alkoholowych przez członka gminnej komisji ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych” – uczestniczyła jedna osoba. 

➢ „Praktyczne wytyczne w zakresie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia – 

uczestniczyła jedna osoba; 

➢ Zakupiono materiały edukacyjne o treści profilaktycznej. 

 

Ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, zgodnie z art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 i innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakupiono sprzęt usprawniający prowadzenie 

zdalnych zajęć z dziećmi oraz urządzenia i środki do utrzymania reżimu sanitarnego, które 

zostały przekazane do publicznych placówek oświatowych. 

Na realizację wydatkowano: 383.304,90 zł. 

2) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowicach 

➢ do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 6 wniosków 

dotyczących zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, 

➢ członkowie GKRPA przeprowadzili 8 rozmowy interwencyjno – motywujących, 

➢ w związku z wszczęciem procedury Niebieskiej Karty członek GKRPA uczestniczył  w 

posiedzeniach grup roboczych w 9 sprawach, w tym w 2 sprawach założonych  

w 2018r.; 

➢ skierowano do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach 3 wnioski w przedmiocie 

zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, 

➢ zaopiniowano 12 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

3) Zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka 
 

Dzieci ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka mogły korzystać z zajęć, 

organizowanych celem zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań. 

Zajęcia odbywały się w okresach poluzowania obostrzeń związanych z epidemią  

Covid 19. 

 
 

Miejscowość Tygodniowa liczba godzin 

Celiny 3 

Niezdara 3 

Ossy 5,5 

Ożarowice 10 

Pyrzowice 7 

Tąpkowice 10 

Zendek 13.5 

Razem 52 

 

Dzieci mogły korzystać z zajęć: 
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✓ Celiny – plastycznych; 

✓ Niezdara – plastyczno – muzycznych; 

✓ Ossy – opiekuńczo – wychowawczych; 

✓ Ożarowice – sportowych, teatralnych, plastycznych, informatycznych, muzycznych; 

✓ Pyrzowice – plastycznych, sportowych, wsparcia wychowawczego; 

✓ Tąpkowice – plastycznych, informatycznych, teatralnych, sportowych; 

✓ Zendek – plastycznych, muzycznych, sportowych, informatycznych, matematycznych. 

 

Efekty: 

✓ kształtowanie pozytywnego obrazu siebie; 

✓ rozwijanie zainteresowań, talentów i kreatywności; 

✓ kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i grupie rówieśniczej; 

✓ aktywizacja sportowa. 
 

4) Rynek alkoholowy (stan na dzień 31.12.2020r. 

 

Uchwałą Rady Gminy Ożarowice NR XXXIX/440/2018 z dnia 27 czerwca 2018r.  

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów ustalono:  

 

Zezwolenia na 
sprzedaż 

alkoholu do 
spożycia w 

miejscu 
sprzedaży 

Maksymalna liczba 
zezwoleń na sprzedaż 

napojów 
alkoholowych  

wg. Uchwały Rady 
Gminy Ożarowice 

Wykorzystano na terenie Gminy Ożarowice 

 
w 2018r. 
stan na 

31.12.2018 

 
w 2019r. 
stan na 

31.12.2019 

 
w 2020r. 
stan na  

31.12.2020 

do 4.5 % 
zawartości 

alkoholu oraz 
piwa 

25 16 13 14 

powyżej 4.5% 
do 18% 

zawartości 
alkoholu (z 

wyjątkiem piwa) 

25 14 11 11 

powyżej 
18%zawartości 

alkoholu 

25 13 11 10 

Razem w 
miejscu 

sprzedaży 

75 43 35 35 

 
 

  

Zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu 

Maksymalna 

liczba zezwoleń 

 Wykorzystano na terenie Gminy Ożarowice 
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do spożycia poza 

miejscem 

sprzedaży 

na sprzedaż 

napojów 

alkoholowych 

wg. Uchwały 

Rady Gminy 

Ożarowice 

w 2018r. 

stan na 

31.12.2018 

w 2019r. 

stan  na dzień 

31.12.2019 

 

w 2020r. 

stan  na dzień 

31.12.20120 

do 4.5 % zawartości 

alkoholu oraz piwa 

40 23 21 19 

powyżej 4.5% 

do18% zawartości 

alkoholu (z 

wyjątkiem piwa) 

40 18 16 16 

powyżej 18% 

zawartości alkoholu 

40 20 18 17 

Razem poza 

miejscem 

sprzedaży 

120 61 55 52 

Suma zezwoleń 195 104 90 87 

  

- liczba punktów, które posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia: 

✓ poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 19, 

✓   w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 14; 

✓ liczba odebranych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 0. 

 

5) Naruszenia prawa i porządku publicznego w związku z nadużywaniem alkoholu: 
 

➢ 68 interwencje domowe, gdzie sprawca był po spożyciu alkoholu; 

➢ 57 interwencje publiczne, gdzie sprawca był po spożyciu alkoholu; 

➢ założono 1 Niebieskie Karty, gdzie sprawca był pod wpływem alkoholu; 

➢ zatrzymano 4 nietrzeźwych kierujących pojazdem; 

➢ zatrzymano 7 nietrzeźwych kierujących rowerem; 

➢ nałożono 30 mandatów karnych za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym; 

➢ zastosowano 135 pouczeń dotyczących zakazu spożywania alkoholu w miejscu 

publicznym. 

Dane: Komisariat Policji w Pyrzowicach 
 

6) Doprowadzenia do Izby Wytrzeźwień 
 

Zgodnie z otrzymanym z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

w Bytomiu wykazem do Izby Wytrzeźwień zostało doprowadzonych 12 osób /19 pobytów/. 

Zgodnie z zawartym z Gminą Bytom Porozumieniem, pokryto koszty  

pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy 

Ożarowice.       Wydatkowano kwotę: 3.225,61 zł 
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  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów z zakresu 

narkomanii należy do zadań samorządu gminnego. 

W ramach realizacji programu wśród starszych klas Szkoły Podstawowej w Ożarowicach 

przeprowadzono cykl zajęć: 

• spotkanie o tematyce profilaktycznej z uczniami; 

• konkurs na plakat o tematyce profilaktycznej; 

• rozpowszechniono ulotki: „Narkotyki? O krok od uzależnienia”. 

Przed zakończeniem roku szkolnego wśród uczniów wszystkich szkół z terenu gminy 

rozpowszechniono plakaty i ulotki dotyczące zagrożeń związanych z dopalaczami. 

 

Na realizację wydatkowano kwotę: 167,00 zł. 

IX. Działalność inwestycyjna 
 

1. Infrastruktura drogowa 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku długość ogółem dróg w gminie wynosiła 

70,022 km. Długość dróg wg rodzaju nawierzchni przedstawiała się następująco: 

• twarda ulepszona bitumiczna 34,975 km, 

• twarda ulepszona kostka 2,261 km, 

•  twarda nieulepszona tłuczniowa 16,401 km, 

•  gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem itp. 5,319 km, 

• gruntowa naturalna 5,681 km, 

• twarda nieulepszona żwirowa 4,475 km, 

• twarda nieulepszona brukowa 0,91 km oraz 

• ścieżka rowerowa o długości 262 m i powierzchni 2 096,00 m² 

Drogi o nawierzchni twardej ulepszonej bitumicznej bądź z kostki wynoszą 53,16 % 

dróg ogółem, natomiast drogi o nawierzchni twardej nieulepszonej bądź gruntowej 

stanowią 46,84 % dróg ogółem. 

W roku 2020 zadania związane z utrzymaniem , remontem, utwardzaniem i 

eksploatacją dróg gmina wydatkowała kwotę ponad 400 000,00 zł. 

 

2. Inwestycje zakończone w roku 2020. 

 

1. „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Ożarowice”.  

 

Zadanie polegało na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Niezdarze, Ossach, Pyrzowicach i Zendku,  

a także na budynku Świetlicy Wiejskiej w Celinach, budynku LKS „Tęcza” Zendek 
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i Hydrofornii w Pyrzowicach oraz wyposażeniu budynku Świetlicy Wiejskiej w 

Celinach i OSP Ossy w układ pomp ciepła. Całkowita wartość projektu wyniosła    

1 418 041,82 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków RPO WSL na lata 

2014 – 2020 oraz dotacji Górnośląsko Zagłębiowskiej – Metropolii. 

 

2. „Przebudowa konstrukcji dachu OSP Pyrzowice” 

      Przebudowano i wymieniono konstrukcję oraz pokrycie dachu budynku  

      Ochotniczej Staży Pożarnej w Pyrzowicach. Łączny koszt realizacji zadania   

       wyniósł ponad 500 000,00 zł. 

 

         3.  „Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku zaplecza sportowego  

          w Zendku przy ul. Jasionek 7a” 
 

Nadbudowano oraz zmieniono konstrukcję dachu budynku zaplecza sportowego  

Ludowego Klubu Sportowego LKS „Tęcza” Zendek. Łączny koszt realizacji 

zadania wyniósł ponad 140 000,00 zł. 

   4.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tąpkowicach”  

W lipcu 2020 roku zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Tąpkowice w obrębie ulic: Kościelnej, Kapryśnej, Prywatnej, Skargi, Radosnej, 

Prusa, Matejki, Krasickiego, gen. Maczka, Zwycięstwa, Chrobrego, Kopernika  

i Sienkiewicza. W ramach zadania powstała sieć kanalizacji grawitacyjnej wraz  

z przyłączami o łącznej długości ponad 4 600 mb. Projekt został zrealizowany  

w latach 2018 – 2020 przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości                                  

2 711 536,00 zł. Łączna wartości projektu wynosiła ponad 3 400 000,00 zł. 

 

 

3. Inwestycje rozpoczęte w 2020 roku 

 

1. „Przebudowa i nadbudowa dwóch budynków użyteczności publicznej  

      w  Tąpkowicach w Gminie Ożarowice” 

            

   W roku 2020 rozpoczęto realizację projektu, który zakłada przebudowę,       

   nadbudowę i kompleksową termomodernizację dwóch budynków wraz  

     z modernizacją systemów c.o. i c.w.u. oraz zamontowanie instalacji  

   fotowoltaicznych. Docelowo obiekty mają zostać przeznaczone na siedzibę  

   Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania  

     oraz siedzibę lokalnych stowarzyszeń. Planowany koszt robót budowlanych      

   wyniesie 2 199 245,77 zł. Inwestycja jest współfinansowana  ze środków RPO    

   WSL na lata 2014 – 2020. 
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 2.   Przebudowa ul. Kopernika w Tąpkowicach” 

       W listopadzie 2020 roku podpisano umowę na realizację zadania polegającego  

   na przebudowie ul. Kopernika w Tąpkowicach obejmującej wymianę konstrukcji  

   i nawierzchni drogi, budowę obustronnego chodnika oraz kanalizacji    

      deszczowej i kanału technologicznego. Wartość robót budowlanych wyniosła          

      ponad 2 400 000,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z dotacji otrzymanych  

  z Górnośląsko –  Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz    

      ograniczenia niskiej emisji oraz Metropolitalnego Funduszu Solidarności, a także   

      z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

4. Inwestycje dla których w 2020 roku złożono wnioski  

o dofinansowanie 

 

1. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach” projekt zakłada  

     kompleksową termomodernizację budynku UG w tym wymianę stolarki okiennej 

     i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu nad salą widowiskową,  

     a także wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz rozbudowę instalacji          

     fotowoltaicznej. Przewidywana wartość projektu to 1.453.299,38 zł, z czego    

     wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   

     Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 1 019 873,45 zł.  

  

2. „Żłobek w Tąpkowicach” dla inwestycji złożono ofertę konkursową w ramach 

programu MALUCH +.  Zadanie obejmuje powstania nowej instytucji,  

na poddaszu nowego budynku Przedszkola w Tąpkowicach, w której zostanie 

utworzonych 48 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wnioskowane dofinansowanie 

wynosi 1 584 000,00 zł. 

 

3. „Budowa drogi – ul. Sportowej z obustronnym chodnikiem z odprowadzeniem 

wód opadowych z jezdni oraz chodnikiem wzdłuż ul. Tarnogórskiej” projekt 

zakłada budowę drogi w Ożarowicach z obustronnym chodnikiem celem 

zapewnienia dogodnego skomunikowania kompleksu sportowo – rekreacyjnego, 

przedszkola i biblioteki z drogą powiatową – ul. Tarnogórską. Przewidywana wartość 

zadania wynosi 1 162 946,76 zł z czego wnioskowane dofinansowanie z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi 188 978,00 zł. 

 

4. Przebudowa ul. Witomin, Kościuszki, Towarowa, Wrzosowa, Staszica, 

Szkolna, Stawowa, Łakowa, Wojska Polskiego oraz budowa drogi Polnej  

w Ożarowicach” projekt zakłada przebudowę ponad 6000 mb dróg polegająca 

między innymi na wzmocnieniu i poszerzeniu nawierzchni drogi, budowie chodnika 

i utwardzeniu poboczy, odwodnieniu drogi, budowie zatok autobusowych, 

przebudowie zjazdów indywidualnych oraz dobudowie punktów świetlnych. 

Przewidywany koszt zadania wynosi 10 967 214,00 zł z czego wnioskowane 

dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 5 483 607,00 

zł. 
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5. „Budowa dróg gminnych ul. Spacerowa i Grabowa i przebudowa drogi gminnej 

ul. Jasionek” projekt polega na budowie i przebudowie ponad 2100 mb dróg. 

Zadanie ma obejmować między innymi poszarzenie i podniesienie standardu 

nawierzchni drogi, budowie chodnika i utwardzeniu poboczy, odwodnieniu drogi oraz 

przebudowie zjazdów indywidualnych. Przewidywany koszt zadania wynosi 4 730 

033,00 zł z czego wnioskowane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych wynosi 2 365 016,50 zł. 

 

5. Inwestycje dla których w 2020 roku otrzymano dofinansowanie  

 

W roku 2020 gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.     

Kwotę 1 574 516,00 gmina otrzymała z puli środków, które trafiły do wszystkich gmin    

i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone z zastosowaniem algorytmu)  

na realizację inwestycji gminnych. 

W ramach pierwszego naboru wniosków o wsparcie jednostek samorządu   

terytorialnego z RFIL gmina złożyła 10 wniosków o dofinansowanie. Jeden z nich dotyczący  

 

„Budowy farmy fotowoltaicznej w Ożarowicach” o mocy ok. 500 kw otrzymał dofinansowanie  

w wysokości 2 250 000,00 zł. Farma będzie zlokalizowana w pobliżu oczyszczalni ścieków 

w Ożarowicach.  

W ramach drugiego naboru wniosków gmina złożyła trzy wnioski czyli maksymalnie     

dopuszczoną do złożenia ilość wniosków, ale niestety nie otrzymała dofinansowania    

na żadną inwestycję. 

W ramach trzeciego naboru nasza gmina nie mogła złożyć wniosków ponieważ 

wsparcie było przeznaczone na inwestycje w miejscowościach w których  funkcjonowały 

zlikwidowane PGR-y. Jednocześnie kontynuowana jest realizacja zadania „Budowa 

budynku przedszkola w Tąpkowicach”. Zadanie obejmuje budowę przedszkola wraz  

z niezbędnymi instalacjami i sieciami oraz budowę drogi dojazdowej, chodników i 

zagospodarowanie terenu w miejscowości Tąpkowice przy ul. Kopernika.  Projekt 

współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

6. Oświetlenie uliczne 

 

Na terenie Gminy Ożarowice istniało 1009 szt. opraw oświetleniowych. W roku 2020 

firma Tauron Nowe Technologie S.A. rozbudowała istniejącą sieć oświetlenia ulicznego  

o 36 punktów świetlnych. Na zadanie związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia 

ulicznego w roku 2020 Gmina wydatkowała kwotę 139 482,00 zł, a na zakup energii 

elektrycznej zużytej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego 382 568,08 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na  terenie gminy  jest  1 480 szt. czynnych przyłączy 

gazowych, w tym do budynków mieszkalnych  1 445 szt. 
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X. Gospodarka komunalna 

 Gospodarka odpadami 

 

a) Liczba mieszkańców uiszczających opłatę za odbiór odpadów 

         Liczba mieszkańców gminy (stan na 31.12.2020 r.): 5 722 osoby, 

   Liczba uiszczających opłatę za odbiór odpadów (stan na 31.12.2020 r.):  

   5 418 osób, 

b) Wysokość opłaty i przychody gminy z tego tytułu 

W styczniu 2020r. obowiązywały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Ożarowice Nr XIV/146/2016 z dnia 28 

stycznia 2016r. w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie gminy Ożarowice. 

Za odpady odbierane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

stawki wynosiły: 

 

➢ 10,00 zł od osoby miesięcznie za odpady komunalne gromadzone i odbierane       

      w sposób selektywny, 

➢ 18,00 zł od osoby miesięcznie za odpady komunalne gromadzone i odbierane  

       w sposób nieselektywny. 

 

W dniu 19 grudnia 2019r. Rada Gminy Ożarowice przyjęła Uchwałę Nr XIII.199.2019 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Ożarowice. Na podstawie tej uchwały od 1 lutego 2020 r. wprowadzono 

następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

 

➢ 26 zł/os. w przypadku gromadzenia i odbierania odpadów w sposób selektywny, 

➢ 52 zł/os. (stawka podwyższona) w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania  

      odpadów w sposób selektywny. 

Rada Gminy Ożarowice określiła także wysokość zwolnienia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

opady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych 

w wysokości 1 zł miesięcznie za 1 mieszkańca na danej nieruchomości. 

 

W dniu 11 marca 2020r. Rada Gminy Ożarowice podjęła uchwałę Nr XV.243.2020 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Ożarowice, na mocy której zostały ustalone ryczałtowe stawki opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe w wysokości: 

- 130 zł za rok od nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  

   w sposób selektywny, 

- 260 zł (opłata podwyższona) za rok od nieruchomości, w przypadku niewypełnienia    

  obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. 

 

Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice. 

Zgodnie z podjęta Uchwałą Nr XVII.292.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 

2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243 Rady Gminy Ożarowice 

z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nowe stawki opłaty wynosiły: 

- 33 zł/os. w przypadku gromadzenia i odbierania odpadów w sposób selektywny, 

- 99 zł/os. (stawka podwyższona) w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania 

odpadów w sposób selektywny. 

Rada Gminy Ożarowice zmieniła także wysokość zwolnienia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych  

 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

opady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych 

w wysokości 8 zł miesięcznie za 1 mieszkańca na danej nieruchomości. 

 

Przychody gminy z tytułu opłat: 1 530 327,88 zł 

Wydatki poniesione za gospodarowanie odpadami: 2 031 283,70 zł, 

Niedobór finansowy z tytułu wpłacanych opłat i poniesionych kosztów:  

500 955,82 zł. 

 

c) Odsetek odpadów poddanych recyklingowi 

 Łączna masa odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi [Mg]: 477,427 (14,2 

% wszystkich odpadów). 

d) Liczba dzikich wysypisk 

W 2020r. wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących dzikich wysypisk śmieci. 

Zweryfikowano 6 wysypisk. 

e) Odsetek odpadów zebranych selektywnie 

Masa odpadów zebranych selektywnie [Mg]: 1502,8 (44,3 % wszystkich odpadów) 
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 Realizacja programu utrzymania czystości i porządku w gminie (gospodarka 

odpadami) 

 

29 listopada 2019r. Rada Gminy Ożarowice podjęła Uchwałę Nr XII.188.2019 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ożarowice. Regulamin został przygotowany w oparciu o znowelizowaną ustawę 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jedną z ważniejszym zmian 

wprowadzonych do ustawy był zapis dotyczący powszechnego obowiązku segregacji 

odpadów komunalnych. 

 

 

Od stycznia 2020r. system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

w Gminie Ożarowice obejmuje odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych 

(niesegregowanych) z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości 

zamieszkiwanych sezonowo (domki letniskowe). 

Nieruchomości zamieszkałe na bieżąco były wyposażane w pojemniki do zbierania 

odpadów zmieszanych oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów.  

Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosowane są worki 

z tworzywa sztucznego odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu wg 

następującej kolorystyki: 

a) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

b) zielony z przeznaczeniem na szkło, 

c) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale, 

d) brązowy na odpady ulegające biodegradacji. 

Naliczanie opłat w tym systemie oparte jest o liczbę mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość. 

Odpady z nieruchomości odbierane są w sposób selektywny zgodnie z następującymi 

frakcjami: odpady zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady. 

Do końca kwietnia 2020r. w obrębie każdego sołectwa publicznie dostępne były 

pojemniki typu „IGLO” służące gromadzeniu odpadów segregowanych. 

Oznaczone pojemniki ustawione były w kilkudziesięciu miejscach na terenie gminy 

Ożarowice: 

1) papier i tektura – pojemnik koloru niebieskiego, 

2) szkło i puszki metalowe – pojemnik koloru zielonego, 

3) tworzywo sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego. 

Na mocy Uchwały Nr XII.191.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie uchylenie Uchwały Nr XVIII/245/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia  

 

29 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne od dnia 1 stycznia 2020r. Gmina Ożarowice nie odbiera odpadów od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
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komunalne. Właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do podpisania 

indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z przedsiębiorcą, który prowadzi działalność na terenie Gminy Ożarowice. 

Pod koniec 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie  

o nazwie „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) 

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Ożarowice”. W wyniku przeprowadzonego postępowania, do realizacji 

przedmiotowego zdania została wybrana firma Remondis Tarnowskie Góry                       

Sp. z o.o. 

 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Ożarowice 

obsługiwany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Ożarowicach i w 2020 r. znajdował się na terenie ZGK Ożarowice przy ul. Staszica 1. 

PSZOK zapewniał mieszkańcom odbiór i przyjmowanie takich odpadów jak: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

 

f) bioodpady, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

h) odpady niebezpieczne, 

i) przeterminowane leki i chemikalia, 

j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie  

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji    i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

k) zużyte baterie i akumulatory, 

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

m) odpady tekstyliów i odzieży, 

n) zużyte opony, pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów, motocykli,    

      wózków oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie  

      są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w ilości do 6 szt.    

      na nieruchomość na rok, 

o) odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. odpady budowlano-remontowe pochodzące z 

remontów oraz innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie na 

wykonanie, których nie wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę 

w ilości do 200 kg na nieruchomość na rok. 
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Ponadto raz w roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W roku 2020 

zorganizowana była w formie wystawienia odpadów przed posesję, w miejscu łatwo 

dostępnym do załadunku i trwała przez 5 dni w miesiącu sierpniu.  

 

 Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach 

 

 Realizacji zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ujętych w planie do wykonania na rok 2020 

przedstawiała się następująco: 

1) Potrzeby inwestycyjne związane z budową urządzeń wodociągowych przewidziane 

do realizacji w roku 2020, polegające na wyeliminowaniu problemów zaopatrzenie  

w wodę odbiorców na terenie Gminy Ożarowice o postępującej zabudowie 

mieszkaniowej przedstawiają się następująco: 

 

Lp. Zamierzenia Miejsce  

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI 
WEDŁUG WIELOLETNIEGO PLANU STAN FAKTYCZNY REALIZACJI 

ZAMIERZENIA 
2019 2020 2021 

1. 
Budowa sieci 
wodociągowej                          
160 PE  

Pyrzowice ul. 
Transportowa 20 
mb 

 x x Inwestycja nie zrealizowana.    
  

2. 
Budowa sieci 
wodociągowej                           
DN 110 SDR   

Pyrzowice ul.. 
Kaczyńców  230mb                             

x x x 

Realizacja w latach  2020-2021 

3. 

Budowa sieci 
wodociągowej                           
DN 110 PE 
SDR17 

Ossy ul. Wiśniowa                                
160 mb 

x x  

  
Zrealizowano całość inwestycji   

w roku 2020. 
  

4. 
Budowa sieci 
wodociągowej                        
DN 110 SDR 
17 

Celiny ul. 
Kamienna                                   
140 mb 

x x  

Zrealizowano całość inwestycji   
 

Zrealizowano całość inwestycji   
w roku 20220 

   

5. 

Budowa sieci 
wodociągowej                         
DN 110 SDR 
17 

Celiny ul. 
Szmaragdowa                             
150 mb 

x                                                                                    x  
Inwestycja nie została wykonana w terminie 
 i zostanie przeniesiona do realizacji na lata 

2020-2022. 

6. 
Budowa sieci 
wodociągowej                         
DN 110 SDR 
11 

Pyrzowice ul. 
Boczna od ulicy 
Piłsudskiego                                              
ok.120 mb 

x x  

  
Wykonano mapę do celów projektowych.  
Zadanie to będzie wykonane w związku z 

planowaną przebudową DW913 z uwagi na 
rewitalizację starej trasy kolei Tarnowskie 

Góry – Zawiercie. 
Inwestycja przeniesiona do realizacji na lata 

2020-2021. 

  

7. 

Budowa sieci 
wodociągowej 
DN 160 PE 
SDR 11 w 
rurze 
ochronnej 
stalowej DN 
250 - spinka 
wodociągu  

Pyrzowice ul. 
Piłsudskiego                      
230 mb                                                      
rura ochronna stal 
45mb 

x x x 
Inwestycja nie została wykonana w terminie 
 i zostanie przeniesiona do realizacji na lata 

2020-2022. 
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2) Potrzeby inwestycyjne związane z modernizacją urządzeń wodociągowych 

przewidzianych do realizacji w roku 2020, polegających m.in. na: wyeliminowaniu strat 

wody związanych ze złym stanem technicznym rur i armatury oraz systematyczna 

konserwacja i wymiana hydrantów w złym stanie technicznym. Bieżący monitoring ilości 

dostarczanej wody, w tym sprawne rozlicznie należności za  pobraną wodę przedstawia 

poniższa tabela: 

Lp. Zamierzenia Miejsce  

PLANOWANE ZAMIERZENIA DO 
REALIZACJI WEDŁUG 

WIELOLETNIEGO PLANU 
STAN FAKTYCZNY REALIZACJI 

ZAMIERZENIA 
2020 2021 2022 

1. 
Wymiana przyłączy 
wody wraz z 
zasuwami    

Teren Gminy 
Ożarowice                                                      
184 sztuk  

25 szt.  30 szt.  33 szt.  

W roku 2020  wymieniono 5 szt. przyłączy 
wody w całości , ponadto wymieniono 30 szt. 

zasuw domowych. 
  

2. 
Wymiana zasuw 
odcinkowych 

Teren Gminy 
Ożarowice                          
50 sztuk             

7 7 7 
W roku 2020 wymieniono 15 szt.  zasuw 

odcinkowych. 

3. Wymiana hydrantu  
Teren Gminy 
Ożarowice                           
120 sztuk 

x x x W roku 2020 wymieniono 3 hydranty. 

4. 
Plan roczny  
wymiany 
wodomierzy 

Teren Gminy 
Ożarowice                            
ok. 2422 sztuk 

154 szt 806 szt. 234 szt. W roku 2020 wymieniono 106 wodomierzy. 

5. 
Oznakowanie 
hydrantów 

Teren Gminy 
Ożarowice                            
340 sztuk 

48 48 48 W roku 2020 oznakowano 7 hydrantów. 

6. 
Konserwacja 
hydrantów na sieci 
wodociągowej 

Teren Gminy 
Ożarowice 220 
sztuk 

x x x 
W roku 2020 nie zrealizowano w związku 

 z brakiem środków finansowych 

7. Przegląd hydrantów 
Teren Gminy 
Ożarowice                            
337 sztuk 

x x x 
Wykonano w roku 2020 przegląd  

7 hydrantów.  

8. 
Montaż zdalnego 
odczytu 
wodomierzy 

Teren Gminy 
Ożarowice 

      
W roku 2020 zamontowano na terenie gminy 
5 urządzeń z możliwością zdalnego odczytu. 

9. 
Wymiana przyłączy  
wodociągowych  na 
DN 40PE    

Ożarowice ul. 
Tarnogórska - 35 
szt  704 mb        
  

 x   

 
Nie zrealizowano w całości , ponieważ nie 
dokonano wymiany sieci wodociągowej. 

 

10. 

Wymiana odcinka 
sieci wodociągowej 
z DN 100 stal na 
DN 110 PE SDR 11 

Ożarowice  
ul. Szkolna  ok.140 
mb 

x     

Wymieniono awaryjnie  
50 mb wodociągu w roku 2019.Realizacje 

kolejnych 110 mb zaplanowano do wykonania 
w latach 2021-2022. 

 

11. 

Modernizacja sieci 
wodociągowej ze 
stal 150 na 180 PE 
w Ożarowicach 
oraz wymian  
hydrantów 
pożarowych  
nadziemnych   
 

Ożarowice ul. 
Tarnogórska 872 
mb hydranty dn 80 
- 6szt.  
 

x x x Przeniesiono do realizacji na lata 2020--2022 

12. 

Wymiana przyłączy  
wodociągowych na             
DN 40PE  
 

Ożarowice ul. 
Stawowa - 20 szt,  
Wojska Polskiego- 
25 szt,    Szkolna- 
13 szt, Kościuszki- 
31szt Waryńskiego-  
18szt,  o długości 
1836 mb             
 

x x x 
Nie zrealizowano, ponieważ nie dokonano 

wymiany sieci wodociągowej. 
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13. 

Modernizacja sieci 
wodociągowej ze 
stal  100 na 110 PE  
 

Ożarowice ul. 
Stawowa - 595 mb, 
Wojska Polskiego- 
635mb,   Szkolna- 
590mb,   
Kościuszki 
1272mb,  
Waryńskiego 
594mb                                    
łączna dł. 3686 mb 
 

x x x 
Nie zrealizowano, ponieważ nie dokonano 

wymiany sieci wodociągowej. 

14. 

Wymiana odcinka 
sieci wodociągowej 
z DN 100 stal na 
DN 110 PE SDR 11 
 

Tąpkowice od ul. 
Sobieskiego 150mb 
 

 x  

Wykonano w roku 2020 w związku z 
inwestycją budowy ciągu rowerowo pieszego  

i jezdni  przez ZDP T. Góry i Gminę 
Ożarowice 

15. 

Wymiana 
wodociągu DN 300 
na DN 250 SDR 17 
 

Niezdara ul. Plac 
Św.Floriana 
(odcinek za 
P.Sołtys, Remiza 
200 mb) 
 

x   Inwestycja w trakcie realizacji. 

 

3) Potrzeby inwestycyjne związane z budową urządzeń kanalizacyjnych  przewidziane do 

realizacji w roku 2020 polegające m.in. na  zapobieganie procesowi przedostawania się 

niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka do wody  

i gleby, wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Ożarowice oraz  usprawnienie systemu udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej 

przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Zamierzenia Miejsce  

PLANOWANE ZAMIERZENIA 
DO REALIZACJI WEDŁUG 
WIELOLETNIEGO PLANU 

STAN FAKTYCZNY REALIZACJI 
ZAMIERZENIA 

2019 2020 2021 

1. 
Budowa sieci 
kanalizacyjnej   

Tąpkowice ul. Kościelna, ul. Kapryśna, 
ul. Prywatna ul. Moniuszki, ul. Skargi, 
ul. Wesoła, ul. Sawickiej ul. Prusa, ul. 
Matejki, ul. Krasickiego, ul. Zwycięstwa, 
ul. Chrobrego, ul. Kopernika, 
ul. Sienkiewicza, sieć DN200 - 4592,4 
mb, przyłącza DN200 - 189,5 mb 7 szt, 
przyłącza DN160 - 868,1 mb 66 szt, 
przyłącza DN90 - 7,3 mb 1szt                

x  x    

 
 

Zrealizowano całość inwestycji  
 w roku 2020 

   

2. 

Zabudowa 
hydrantu przed 
Oczyszczalnią od 
strony Niezdary 

Niezdara ul. Moskiewska w kierunku 
Oczyszczalni ścieków Ożarowice 

x 

  

 

Nie wykonano w latach  
2018- 2020 ze względu na brak 
możliwości odwodnienia terenu, 
w skutek budowy żeremi  przez 
bobry na potoku Ożarowickim. 

Inwestycja przeniesiona do 
realizacji na lata 2021-2022 

3. 

Zabudowa 
hydrantu przy 
przepompowni 
15P2 do płukania 
kanalizacji tłocznej 
 

Niezdara ul. Źródlana x 

 

 
Inwestycja  niezrealizowana  

w roku 2020r., z powodu braku 
środków finansowych 

4. 
Budowa sieci 
kanalizacyjnej 
 

Tąpkowice od ul. Wesołej do tzw. ul. 
Moskiewskiej w Niezdarze ok. 900 mb 
 

 x  
Inwestycja  niezrealizowana  

w roku 2020r, z powodu braku 
środków finansowych. 

5, 
Budowa sieci 
kanalizacyjnej 
 

Niezdara od tzw. ul. Moskiewskiej do ul. 
Źródlanej ok. 250 mb 
 

 x  
Inwestycja  niezrealizowana  

w roku 2020r., , z powodu braku 
środków finansowych  

 



Raport o stanie Gminy Ożarowice w 2020 roku  
 

    64 
         

    

4) W roku 2020 do sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostało 131 nieruchomości co 

stanowi 10,2% w stosunku do wszystkich przyłączy kanalizacyjnych  (stan na 

31.12.2020r. -1290 przyłącza).  

5) W roku 2020 do sieci wodociągowej przyłączonych zostało 55 nieruchomości co 

stanowi 2,6 % w stosunku do wszystkich przyłączy wody (stan na 31.12.2020r. - 2073 

przyłączy).  

6) Realizacja programów ze środków własnych. 

W okresie sprawozdawczym Zakład wybudował ze środków własnych 263,73, mb 

wodociągu przy ulicy Kamiennej oraz 132 mb wodociągu przy ulicy Wiśniowej. Obie 

inwestycje zostały zrealizowana ze środków własnych i siłami Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Ożarowicach.                                                             

W ramach awaryjnej wymiany sieci wymieniono: w Ożarowicach 8 mb wodociągu 

ɸ110 ulica Brzozowa, 45 mb wodociągu ɸ110 ulica Tarnogórska; w Pyrzowicach ulica 

Wolności 12 mb wodociągu ɸ110, w Niezdarze ulica Źródlana 12 mb wodociągu ɸ110, 

 w Tąpkowicach ulica Kościelna 17mb wodociągu ɸ110, w Tąpkowicach ulica Sobieskiego 

200 mb wodociągu ɸ110. 
 

 W 2020 roku na obszarze gminy wymieniono 9 kompletnych przyłączy 

wodociągowych i 42 zasuwy domowe. W zakresie zabezpieczenia pożarowego terenu 

gminy awaryjnie wymieniono 9 hydrantów przeciwpożarowych, a 4 zabudowano podczas 

budowy przez Zakład nowych odcinków sieci wodociągowej.  
 

Sytuacja związana z pandemią zmniejszyła przychody Zakładu w 2020 roku                           

w porównaniu  z rokiem 2019 o 6.7 %. W głównej mierze spadły przychody związane  

z działalnością Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice oraz 

funkcjonowaniem około lotniskowych branż takich jak hotelarska, gastronomiczna, 

parkingowa. Wpływ na przychody wywarła również średnioroczna inflacja w roku 2020 na 

poziomie 3,4 % w stosunku do zakładanej w taryfie 2,3%.  Drastyczny spadek przychodów 

w porównaniu z rokiem 2019 spowodował odłożenie realizacji zaplanowanych 

przedsięwzięć na dalszy termin. 

XI.Planowanie przestrzenne i ochrona środowiska 
 

 

 

 

1. Planowanie przestrzenne 

W roku 2020 zostały opracowane i uchwalone następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

• Trwały prace nad opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectwa Tąpkowice, Pyrzowice, Celiny,  Ossy i Niezdara w ich 

granicach administracyjnych, 
 

• Podjęto uchwałę nr XIV.225.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020r. 

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w granicach administracyjnych sołectwa Pyrzowice – Etap I, 
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• Podjęto również uchwałę nr XXI.375.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 

2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice. 

 

2. Ochrona środowiska 

 
Ocena stanu środowiska na terenie Gminy Ożarowice w zakresie ochrony klimatu 

i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, wpływu pól elektromagnetycznych, 

gospodarowania wodami, gospodarki wodno-ściekowej, zasobów geologicznych, gleby, 

gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, zasobów przyrodniczych czy 

zagrożeń poważnymi awariami prowadzi do wniosku, że zjawiska kryzysowe ujawniają się 

najbardziej w miejscowościach Ożarowice i Pyrzowice. O ile bowiem sytuacja w zakresie 

większości wymienionych powyżej elementów w poszczególnych miejscowościach gminy 

jest podobna (głównie w zakresie jakości powietrza, zasobów wodnych, gospodarki  

wodno-ściekowej czy warunków glebowych) to, z uwagi na przeważający i najbardziej 

dotkliwy wpływ hałasu wywoływanego funkcjonowaniem Międzynarodowego Portu 

Lotniczego (MPL) Katowice oraz ruchu drogowego koncentrującego się w ciągu autostrady 

A1, węzła autostrady A1 i drogi ekspresowej S1, ciągu drogi S1 oraz ciągu drogi krajowej 

DK 78, sytuacja w Ożarowicach i Pyrzowicach (miejscowościach położonych najbliżej MPL, 

A1, S1 i węzła A1/S1) oraz w Celinach(miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie A1, węzła 

A1/S1 i w ciągu DK 78) komfort akustyczny jest najniższy. Nie posiadamy opracowań na 

temat liczby mieszkańców narażonych na hałas. 

 

Tereny leśne stanowią około 13,5 % w stosunku do całej powierzchni gminy. 

 

Najczęściej zgłaszanymi sprawami z zakresu ochrony środowiska  jest sprawa nielegalnych 

zrzutów ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej w DK 78 w Tąpkowicach. 

 
Nie były przeprowadzane kontrole w tej sprawie. 

 
Gmina otrzymuje również zgłoszenia dotyczące niewłaściwego spalania paliwa 
na ogrzewanie budynków. Nie zostały prowadzone kontrole w terenie natomiast zostały 
wysyłane pisma z prośbą o zaprzestanie zanieczyszczania środowiska oraz informacją 
o karach związanych ze spalaniem niewłaściwego paliwa i koniecznością wszczęcia 
postępowania w związku z powtarzającymi się zgłoszeniami. 
 

XII. Przedsiębiorcy 
 

W 2020 roku zarejestrowano w CEIDG 183 wnioski, w tym 16 dotyczyło założenia 

działalności czyli nowych przedsiębiorców. 

Ilość wpisów aktywnych dla głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej 

wynosi 439. 
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Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było: 

Kod PKD Nazwa Liczba przedsiębiorców 

4941Z Transport drogowy towarów 179 

5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport 

lądowy 

170 

4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 

sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

116 

 

XIII. Transport  zbiorowy 
 

Gmina Ożarowice powierzyła w drodze porozumienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii zadania własne tj. pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu 

zbiorowego, który wykonuje Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach. 

Zadanie finansowane jest w ramach uiszczanej do GZM zmiennej części składki rocznej, 

która w roku 2020 wynosiła 1 835 139,00 zł. 

Na terenie gminy jest postawionych 39 wiat przystankowych. Gmina realizuje zadania 

związane z budową, przebudową, naprawą i remontem wiat przystankowych, na które  

w roku 2020 wydatkowała kwotę 24 779,70 zł oraz zadania związane z utrzymaniem 

czystości na przystankach autobusowych, na które w roku 2020 wydatkowano kwotę                   

28 800,00 zł. 

 

XIV. Sprawy administracyjne 
 

 Wieloletni Program Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami 

Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2018-2020 

 

Uchwałą Nr XXXIII/382/2017 Rada Gminy Ożarowice z dnia 16 listopada 2017 roku 

został przyjęty „Wieloletni Program Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami 

Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

lata 2018-2020”, na podstawie którego Gmina Ożarowice realizowała w 2020 roku 

współpracę z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na 

rzecz gminy Ożarowice i jej mieszkańców. 

Program określa cele, zasady i zakres oraz formy współpracy Gminy Ożarowice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, a także zawiera wykaz priorytetowych zadań publicznych, będących podstawą 

do dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub 
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dofinansowanie zadań publicznych będących we właściwości samorządu Gminy,  

a realizowanych przez organizacje. 

Celem głównym programu było umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem,  

a organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie działań na rzecz tworzenia  

i realizowania rozwiązań, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy 

Ożarowice. 

Cel główny został rozwinięty i doprecyzowany w celach szczególnych, które zostały 

skierowane na motywowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym, wzrost zaangażowania mieszkańców w poszukiwanie rozwiązań służących 

dobru ogólnemu, doskonalenie metod i form współpracy na rzecz wspólnoty samorządowej, 

udzielania wsparcia organizacjom realizującym zadania publiczne, wspófinansowanie tych 

zadań a jednocześnie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gminę na wykonywanie 

usług publicznych, promowanie zaangażowania organizacji  

w realizowanie zadań publicznych służących społeczności Gminy Ożarowice, kreowanie 

pozytywnego wizerunku współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi. 

W programie określone również priorytetowe kierunki aktywności organizacji 

pozarządowych takie jak: 

• upowszechnianie kultury fizycznej, 

• promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, 

• organizowanie życia kulturalnego artystycznego społeczności, ludzi starszych  

i niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Ożarowice, 

• ekologia i ochrona zwierząt i przyrody, edukacja ekologiczna oraz propagowanie 

działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, 

• nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

• krajoznawstwo i upowszechnianie turystyki, 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

 

• ochrona i promocja zdrowia, 

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych , 

• ratownictwo i ochrona ludności. 

 

Współpraca Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 była 

realizowana na płaszczyźnie finansowej i pozafinansowej: 

 

a) Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postacie powierzenia 

wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji. 
 

W roku 2020 Gmina Ożarowice ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizacje zadania 

publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej  wśród mieszkańców Gminy Ożarowice  

w roku 2020”. Na realizację tego zadania Rada Gminy Ożarowice przeznaczyła kwotę 

200.000,00 zł. 
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Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przez komisje konkursową 
powołaną Zarządzeniem Nr WG.0050.267.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku niżej 
wymienione organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie: 
 
 

 

Nazwa stowarzyszenia 

 

Kwota dotacji 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice 15.000,00 

Klub Sportowy „LOB” Ożarowice 20.000,00 

Ludowy Klub Sportowy „Piast” Ożarowice 80.000,00 

Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Zendek 65.000,00 

Uczniowski Klub Sportowy „Ożarowice” 20.000,00 

Razem 200.0000,00 

 

Gmina Ożarowice przyznała również środki finansowe dla stowarzyszeń  

z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

Uproszczone oferty realizacji zadań w ramach „małych grantów” złożyły 
stowarzyszenia: 
 

 

Nazwa stowarzyszenia 
 

 
Kwota dotacji 

Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” 9.000,00 

Uczniowski Klub Sportowy Mała Akademia Judo 

Ożarowice 

10.000,00 

Stowarzyszenie „Pomocni” na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin 

10.000,00 

Śląskie Centrum Karate – Do Tsunami 5.000,00 

Śląskie Centrum Karate – Do Tsunami 4.950,00 

Razem  38.950,00 

 

Ogółem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe przeznaczono  

w 2020 roku kwotę 238.950,00 zł. 

 

Wyżej wymienione stowarzyszenia otrzymaną dotację wykorzystały na zakup sprzętu 

sportowego, odzieży sportowej, opłatę mediów, transport, opłaty sędziów i trenerów, opłaty 

wpisowego i licencji, na zakup środków medycznych, artykułów spożywczych  

i innych. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z celem publicznym 

oraz prawidłowo rozliczone w terminie umownym. 

 

b) Współpraca między gminą Ożarowice, a organizacjami pozarządowymi przybierała 

także inne formy pozafinansowe takie jak: 
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• informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz 

z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych 

zadań,  

• doradztwo i udzielenie przez Gminę pomocy merytorycznej przy realizacji zadań 

Gminy przez organizacje pozarządowe, 

• udostępnianie różnych obiektów i pomieszczeń organizacjom pozarządowym do 

realizacji zadań i celów statutowych, 

• inicjowanie lub współorganizowanie spotkań podnoszących jakość pracy organizacji 

pozarządowych w sferze o charakterze inicjatywnym i doradczym, 

• podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań 

ważnych dla lokalnego środowiska. 

 

W 2020 roku Gmina Ożarowice kontynuowała współpracę z organizacjami 

pozarządowymi. Zadania publiczne określone w „Wieloletnim Programie Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku  

 

publicznego na lata 2018-2020”, były realizowane przez 9 organizacji pozarządowych, 

działających na terenie Gminy Ożarowice. 

Zadania publiczne zlecane są podmiotom biorącym udział w otwartym konkursie ofert oraz 

w drodze pozakonkursowej, na podstawie umów określających szczegółowe zasady 

realizacji zadań oraz sposób wykorzystania i rozliczenia przyznanych dotacji. 

W myśl obowiązujących przepisów prawa, gmina nie może finansować działalności 

poszczególnych organizacji pozarządowych. Powinna natomiast wyznaczać obszary życia 

publicznego oraz określać zadania, których realizacja we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi będzie bardziej skuteczna, efektywna i w większym stopniu 

odpowiadać będzie potrzebom społeczności lokalnej. Pomimo  wprowadzenia na terenie 

całej Polski obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 

COVID-19 oraz koniecznością dostosowania prowadzonych zajęć do bieżących 

komunikatów ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego, wszystkie 

organizacje wykazały się dużym zaangażowaniem i rzetelnością w działaniach 

skierowanych do społeczności lokalnej. Takie podejście do zadań skutkowało ciekawymi 

inicjatywami, które dobrze służyły ożywieniu społecznemu adresatów programu czyli 

mieszkańcom gminy Ożarowice. 

Założone i spodziewane cele przynajmniej częściowo zostały osiągnięte, co znalazło 

odzwierciedlenie w szczegółowych sprawozdaniach złożonych przez wszystkie organizacje 

uczestniczące w realizacji programu. Pozytywnym efektem współpracy było poszerzenie 

wiedzy o aktywnych w środowisku lokalnym podmiotach, ich działalności 

i potencjale, co sprzyja umocnieniu partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym, 

mieszkańcami Gminy Ożarowice, a organizacjami pozarządowymi. 

 



Raport o stanie Gminy Ożarowice w 2020 roku  
 

    70 
         

    

 Promocja Gminy 

Z powodu znacznych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 i zakazem 

przeprowadzania wszelkich dyscyplin drużynowych w 2020 roku gmina Ożarowice, 

podobnie jak większość gmin w województwie śląskim, nie wzięła udziału w kolejnej edycji  

Sportowego Turnieju Miast i Gmin. 

Na bieżąco jednak odbywała się promocja gminy poprzez: 
 

• artykuły w lokalnej prasie wydawanej przez LGD „Brynica to nie Granica”;  

• artykuły w prasie ogólnopolskiej, tj. Rzeczpospolita i Monitor Polski; 

• akcje promocyjne na stronie internetowej gminy; 

• kontynuacja założenia konta gminy na portalu społecznościowym Facebook. 

• „Wirtualna Strefa”- wirtualny spacer po Gminie Ożarowice. 

 

W 2020 roku opracowano i wydano również gminny kalendarz na 2021r., którego 

całkowity koszt wyniósł 5 800 zł. 

 

 Zebrania wiejskie w sołectwach 

  

W 2020 roku odbyło się 9 zebrań wiejskich. 

Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco: 

 
Lp. 

Nazwa  
sołectwa 

Data 
zebrania 

Liczba uczestniczących 
mieszkańców 

1. Zendek 09.01.2020r. 103 

2. Ossy 21.07.2020r. 26 

3. Celiny 15.09.2020r. 33 

4. Niezdara 16.09.2020r. 38 

5. Zendek 20.09.2020r. 43 

6. Ożarowice 17.09.2020r. 31 

7. Pyrzowice 21.09.2020r. 15 

8. Tąpkowice 25.09.2020r. 29 

9. Ossy 29.09.2020r. 69 

 

W 2020 roku odbyło się 7 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. 

Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco: 

Lp. Nazwa sołectwa Liczba osób 
uprawnionych 

Frekwencja % 

1. Celiny 191 33 17,3 

2. Niezdara 428 38 8,9 

3. Ossy 405 69 17,0 

4. Ożarowice 1381 31 2,2 

5. Pyrzowice 456 15 3,3 

6. Tąpkowice 852 29 3,4 

7. Zendek 965 43 4,5 
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 Uchwały Rady Gminy 

 

Rada Gminy Ożarowice jest organem stanowiącym i kontrolnym. Liczy ona 15 osób. 

W skład Rady Gminy Ożarowice kadencji 2018 - 2023 wchodzą: 

1. Marian Czernikarz - Przewodniczący Rady Gminy              

2. Tomasz Wyszyński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy     

3. Joanna Bąbik                                               

4. Piotr Cichoń                                                 

5. Anna Drużyńska                                                                                                       

6. Jadwiga Kabus                                             

7. Wojciech Kałuża                                         

8. Renata Kocot                                              

9. Grażyna Garłowska 

10. Tomasz Muskała                                         

11. Janusz Puza                                                  

12. Zenon Skibiński                                           

13. Piotr Tafil 

14. Elżbieta Widera                                            

15. Krzysztof Witkowski       

Sesje Rady Gminy zwoływane są  zwykle raz w miesiącu. Termin sesji, jej miejsce  

i porządek obrad podaje się do publicznej wiadomości. 

Rada Gminy w 2020 roku odbyła 8 posiedzeń w dniach: 

- 5 lutego 2020r. 

- 11 marca 2020r. 

- 14 maja 2020r. 

- 1 lipca 2020r. 

- 19 sierpnia 2020r. 

- 15 października 2020r. 

- 26 listopada 2020r. 

- 17 grudnia 2020r. 

Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do publicznej wiadomości.    

W 2020 roku Rada Gminy Ożarowice podjęła 176 uchwał.                        

 

Podjęte uchwały dotyczyły: 

- Uchwała Nr XIV.211.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020-2032 

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165665?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165665?version=1.0
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- Uchwała Nr XIV.212.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok 

- Uchwała Nr XIV.213.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania 

związanego z prowadzeniem w 2020 roku punktu informacyjno-doradczego dla osób 

bezrobotnych z terenu Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XIV.214.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

- Uchwała Nr XIV.215.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 

- Uchwała Nr XIV.216.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 

- Uchwała Nr XIV.217.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 

- Uchwała Nr XIV.218.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w  sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

- Uchwała Nr XIV.219.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

- Uchwała Nr XIV.220.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

- Uchwała Nr XIV.221.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XIV.222.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XIV.223.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym 

- Uchwała Nr XIV.224.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym 

- Uchwała Nr XIV.225.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach 

administracyjnych sołectwa Pyrzowice - Etap I 

- Uchwała Nr XIV.226.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ożarowice na lata 2020-

2022 

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165705?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165705?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165746?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165746?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165746?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165746?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165786?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165786?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165826?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165826?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165868?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165868?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165908?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165908?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165948?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165948?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165988?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23165988?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166050?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166050?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166095?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166095?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166135?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166135?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166179?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166179?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166236?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166236?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166347?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166347?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166347?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166613?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166613?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166613?version=1.0
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- Uchwała Nr XIV.227.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarowice na lata 2020-2025 

- Uchwała Nr XIV.228.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 

- Uchwała Nr XIV.229.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania 

- Uchwała Nr XIV.230.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XIV.231.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia wniosku z dnia 11 grudnia 2019 roku 

- Uchwała Nr XIV.232.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania 

- Uchwała Nr XIV.233.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XIV.234.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XIV.235.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XIV.236.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia wniosku z dnia 26 grudnia 2019 roku 

- Uchwała Nr XIV.237.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XIV.238.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XIV.239.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania Ożarowice 

- Uchwała Nr XV.240.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 

2020-2032 

- Uchwała Nr XV.241.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok 

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166791?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166791?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166791?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166960?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166960?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23166960?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167220?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167220?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167262?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167262?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167334?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167334?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167378?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167378?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167427?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167427?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167476?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167476?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167516?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167516?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167559?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167559?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167599?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167599?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167642?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167642?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167681?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23167681?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482643?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482643?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482643?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482685?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482685?version=1.0
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- Uchwała Nr XV.242.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom 

fizycznym na dofinansowanie realizacji przyłączy kanalizacyjnych z budżetu Gminy 

Ożarowice 

- Uchwała Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Ożarowice 

- Uchwała Nr XV.244.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2020 roku 

- Uchwała Nr XV.245.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Ożarowice 

- Uchwała Nr XV.246.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych 

placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy 

Ożarowice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania 

- Uchwała Nr XV.247.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XV.248.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XV.249.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

- Uchwała Nr XV.250.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

nadania nazwy ulicy 

- Uchwała Nr XV.251.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

wynajmu pomieszczenia garażowego na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym 

- Uchwała Nr XV.252.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Gminie Ożarowice na rok 2020 

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482730?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482730?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482730?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482730?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482783?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482783?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482783?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482838?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482838?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482838?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482897?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482897?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482897?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23482897?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23483159?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23483159?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23483159?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23483159?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23483159?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23483449?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23483449?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23483534?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23483534?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23483745?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23483745?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23483983?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23483983?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484158?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484158?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484404?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484404?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484404?version=1.0
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- Uchwała Nr XV.253.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

powierzenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenie pisma dotyczącego naprawy dróg gminnych 

- Uchwała Nr XV.254.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania 

- Uchwała Nr XV.255.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach 

- Uchwała Nr XV.256.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XV.257.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania 

- Uchwała Nr XV.258.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XV.259.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XV.260.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia wniosku z dnia 3 lutego 2020 roku 

- Uchwała Nr XVI.261.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 

2020-2032 

- Uchwała Nr XVI.262.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok 

-  Uchwała Nr XVI.263.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości  na terenie gminy Ożarowice wskazanych grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

- Uchwała Nr XVI.264.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanej grupie 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

- Uchwała Nr XVI.265.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu 

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484624?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484624?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484688?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484688?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484812?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484812?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484854?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484854?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484897?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484897?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484977?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23484977?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23485058?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23485058?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23485129?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23485129?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917288?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917288?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917288?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917330?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917330?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917484?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917484?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917484?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917484?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917546?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917546?version=1.0
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- Uchwała Nr XVI.266.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2020 roku 

- Uchwała Nr XVI.267.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach 

administracyjnych sołectwa Pyrzowice - Etap I 

- Uchwała Nr XVI.268.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XVI.269.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 

- Uchwała Nr XVI.270.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym 

- Uchwała Nr XVI.271.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym 

- Uchwała Nr XVI.272.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym 

- Uchwała Nr XVI.273.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr XIV.239.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku 

dotyczącej likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania Ożarowice 

- Uchwała Nr XVI.274.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

powierzenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenie wniosku z dnia 27 marca 2020 roku 

- Uchwała Nr XVI.275.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia wniosku z dnia 19 listopada 2019 roku 

- Uchwała Nr XVI.276.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania 

- Uchwała Nr XVI.277.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVI.278.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania 

- Uchwała Nr XVI.279.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVI.280.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania 

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917627?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917627?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917627?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917754?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917754?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23917754?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918004?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918004?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918155?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918155?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918325?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918325?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918451?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918451?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918492?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918492?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918556?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918556?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918556?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918610?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918610?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918652?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918652?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918692?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918692?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918740?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918740?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918780?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918780?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918826?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23918826?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23919335?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23919335?version=1.0
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- Uchwała Nr XVI.281.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach 

- Uchwała Nr XVI.282.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVI.283.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVI.284.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVI.285.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

- Uchwała Nr XVII.286.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice wotum zaufania 

- Uchwała Nr XVII.287.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 

- Uchwała Nr XVII.288.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

- Uchwała Nr XVII.289.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 

2020-2032 

- Uchwała Nr XVII.290.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok 

- Uchwała Nr XVII.291.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XVI.264.2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanej grupie przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

- Uchwała Nr XVII.292.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 

marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVII.293.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI.266.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23919394?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23919394?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23919436?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23919436?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23919479?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23919479?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23919548?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23919548?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23919636?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/23919636?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364219?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364219?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364361?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364361?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364490?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364490?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364537?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364537?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364537?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364619?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364619?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364838?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364838?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364838?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364838?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24364838?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365072?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365072?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365072?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365072?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365312?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365312?version=1.0
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maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2020 roku 

- Uchwała Nr XVII.294.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

- Uchwała Nr XVII.295.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XVII.296.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XVII.297.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XVII.298.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XVII.299.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

nadania nazwy ulicy 

- Uchwała Nr XVII.300.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

utworzenia w Tarnowskich Górach powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

- Uchwała Nr XVII.301.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych 

- Uchwała Nr XVII.302.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielonych w 

formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, 

zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu 

- Uchwała Nr XVII.303.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach 

- Uchwała Nr XVII.304.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku 

 Uchwała Nr XVII.305.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II półrocze 2020 roku 

- Uchwała Nr XVII.306.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia wniosku z dnia 27 marca 2020 roku 

- Uchwała Nr XVII.307.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania 

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365312?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365312?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365358?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365358?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365417?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365417?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365513?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365513?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365562?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365562?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365602?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365602?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365902?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365902?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365944?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24365944?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24366043?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24366043?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24366193?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24366193?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24366193?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24366193?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24366288?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24366288?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24366509?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24366509?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24366784?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24366784?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367239?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367239?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367316?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367316?version=1.0
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- Uchwała Nr XVII.308.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVII.309.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania 

- Uchwała Nr XVII.310.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVII.311.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVII.312.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVII.313.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XVIII.314.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice 

na lata 2020-2032 

- Uchwała Nr XVIII.315.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok 

- Uchwała Nr XVIII.316.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI.285.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 

2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

- Uchwała Nr XVIII.317.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

- Uchwała Nr XVIII.318.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 

- Uchwała Nr XVIII.319.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

 

- Uchwała Nr XVIII.320.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XVIII.321.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367669?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367669?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367710?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367710?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367766?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367766?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367806?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367806?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367846?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367846?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367975?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24367975?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24713766?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24713766?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24713766?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24713816?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24713816?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24713994?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24713994?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24713994?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714079?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714079?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714231?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714231?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714271?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714271?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714311?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714311?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714354?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714354?version=1.0
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- Uchwała Nr XVIII.322.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarowice w roku 

szkolnym 2020/2021 

- Uchwała Nr XVIII.323.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozszerzenia zwolnień z podatku od 

nieruchomości oraz podatku od środków transportowych 

- Uchwała Nr XVIII.324.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozszerzenia zwolnień z podatku od 

nieruchomości oraz podatku od środków transportowych 

- Uchwała Nr XVIII.325.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania 

- Uchwała Nr XVIII.326.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Ożarowicach 

- Uchwała Nr XVIII.327.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVIII.328.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVIII.329.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVIII.330.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XVIII.331.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład Aglomeracji Ożarowice przy realizacji zadania polegającego na 

aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ożarowice 

- Uchwała Nr XIX.332.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku w 

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na 

lata 2020-2034 

- Uchwała Nr XIX.333.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku  

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2020 

- Uchwała Nr XIX.334.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku  

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714398?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714398?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714398?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714497?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714497?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714497?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714537?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714537?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714537?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714643?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714643?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714705?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714705?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714705?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714749?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714749?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714791?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714791?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714831?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714831?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714872?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714872?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714974?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714974?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714974?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/24714974?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25128547?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25128547?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25128547?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25128679?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25128679?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25128803?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25128803?version=1.0
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- Uchwała Nr XIX.335.2020 rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku  

   w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ożarowice z 

organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2021-2023” 

- Uchwała Nr XIX.336.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku  

w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia wniosku z dnia 19 listopada 2019 r. 

- Uchwała Nr XIX.337.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku  

w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania 

- Uchwała Nr XIX.338.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XIX.339.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku  

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XIX.340.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku  

w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania 

- Uchwała Nr XIX.341.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XIX.342.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XIX.343.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020roku  

w sprawie powołania w skład osobowy Komisji Rewizyjnej radną Panią Grażynę 

Garłowską 

- Uchwała Nr XIX.344.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku  

w sprawie powołania w skład osobowy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych 

radną Pani Grażynę Garłowską 

- Uchwała Nr XIX.345.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku  

w sprawie skierowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP dotyczącego realizacji 

inwestycji w ramach programu 100 obwodnic na odcinku Nakło Śląskie - Świerklaniec - 

Niezdara - Tąpkowice - Celiny oraz zaniechane przewidywanej inwestycji dotyczącej 

rozbudowy dotychczasowej drogi DK 78 na odcinku Tąpkowice-Niezdara 

- Uchwała Nr XX.346.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice 

na lata 2020-2034 

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129059?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129059?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129183?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129183?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129307?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129307?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129390?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129390?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129431?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129431?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129473?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129473?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129514?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129514?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129595?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129595?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129595?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129636?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129636?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129636?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129636?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25129636?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423259?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423259?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423259?version=1.0
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- Uchwała Nr XX.347.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2020 

- Uchwała Nr XX.348.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2021 rok 

- Uchwała Nr XX.349.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą 

do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 

- Uchwała Nr XX.350.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Ożarowice na 2021 rok 

- Uchwała Nr XX.351.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2021 

rok 

- Uchwała Nr XX.352.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości budynkowej 

- Uchwała Nr XX.353.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XX.354.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XX.355.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XX.356.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XX.357.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XX.358.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XX.359.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

- Uchwała Nr XX.360.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XX.361.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423386?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423386?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423625?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423625?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423670?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423670?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423670?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423790?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423790?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423790?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423832?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423832?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25423832?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25424003?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25424003?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25424383?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25424383?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25424691?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25424691?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25424782?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25424782?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25424910?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25424910?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425002?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425002?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425086?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425086?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425172?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425172?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425687?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425687?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425730?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425730?version=1.0
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- Uchwała Nr XX.362.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania 

Ożarowice 

- Uchwała Nr XX.363.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XX.364.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XX.365.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola w Tąpkowicach 

- Uchwała Nr XX.366.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XX.367.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XX.368.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania 

- Uchwała Nr XXI.369.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice 

na lata 2020-2034 

- Uchwała Nr XXI.370.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2020 

- Uchwała Nr XXI.371.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2020 

- Uchwała Nr XXI.372.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2021-

2034 

- Uchwała Nr XXI.373.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na rok 2021 

- Uchwała Nr XXI.374.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ożarowice 

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425777?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425777?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425777?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425849?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425849?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425932?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425932?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425992?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25425992?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25426043?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25426043?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25426087?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25426087?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25426087?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25426146?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25426146?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589374?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589374?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589374?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589415?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589415?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589458?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589458?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589458?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589508?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589508?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589508?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589606?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589606?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589655?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589655?version=1.0
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- Uchwała Nr XXI.375.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice 

- Uchwała Nr XXI.376.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych 

- Uchwała Nr XXI.377.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 

- Uchwała Nr XXI.378.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 

- Uchwała Nr XXI.379.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw 

Komunalnych 

- Uchwała Nr XXI.380.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku 

- Uchwała Nr XXI.381.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I półrocze 2021 

roku. 

 

Konsultacjom społecznym poddano 29 projektów uchwał, co stanowi 16,5 % wszystkich 

uchwał. 

Ogłoszonych i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zostało 

29 uchwał. 
 

 

XV.  Bezpieczeństwo publiczne 
 

1. Współpraca z policją 

 

W Urzędzie Gminy Ożarowice nie ma powołanej straży gminnej w związku z tym  

w przypadku zagrożenia obywatele dzwonią bezpośrednio pod numer alarmowy Policji.  

 

W kwestii spraw urzędowych poszczególne referaty bądź też samodzielne stanowiska 

współpracują z KPP w Tarnowskich Górach na bieżąco.  

https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589701?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589701?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589701?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589746?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589746?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589746?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589746?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589746?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589786?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589786?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589827?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589827?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589909?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589909?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589909?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589966?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25589966?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25590066?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25590066?version=1.0
https://www.bip.ozarowice.pl/res/serwisy/pliki/25590066?version=1.0
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Co roku Gmina otrzymuje sprawozdanie z działalności KPP w Tarnowskich Górach oraz 
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 
tarnogórskiego. Informacje dostępne są na stronie KPP w Tarnowskich Górach.  

 

http://bip.tarnowskiegory.kpp.policja.gov.pl/027/stan-bezpieczenstwa/12024,Stan-
bezpieczenstwa.html 

 
Liczba stwierdzonych przestępstw: 

 
-   Przestępstwa przeciwko mieniu – kradzieże 
 

W roku 2020 na terenie Gminy Ożarowice odnotowano 13 kradzieży, gdzie w roku 2019 

było ich 22. 

 

-   Przestępstwa przeciwko mieniu – kradzieże z włamaniem 

W roku 2020 na terenie Gminy Ożarowice odnotowano 12 kradzieży z włamaniem, gdzie  

w roku 2019 było ich 10. 

 

-   Przestępstwa przeciwko mieniu – kradzież i kradzież z włamaniem do samochodu  

W roku 2020 na terenie Gminy Ożarowice odnotowano 1 kradzież z włamaniem do 

samochodu,  w roku 2019 było ich również 4. 

 

-   Przestępstwa przeciwko mieniu – rozbój 

W roku 2020  na terenie Gminy Ożarowice odnotowano 1 rozbój, gdzie  w roku 2019 nie 

było takiego przypadku. 

 

- Przestępstwa przeciwko mieniu – zniszczenie mienia 

W roku 2020 na terenie Gminy Ożarowice odnotowano 2 przypadki zniszczenia mienia, 

gdzie w roku 2019 było ich 6. 

 

-   Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – bójka i pobicie 

W roku 2020 na terenie Gminy Ożarowice odnotowano 1 przypadek bójki i pobicia, gdzie w 

roku 2019 był również 1 taki przypadek. 

-   Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – uszkodzenie ciała 

W roku 2020 na terenie Gminy Ożarowice odnotowano 1 przypadek przestępstwa 

uszkodzenia ciała, gdzie w roku 2019 były 3 przypadki. 

-   Przestępczość narkotykowa 
 

W roku 2020 na terenie Gminy Ożarowice odnotowano 3 przypadki przestępczości 

narkotykowej, gdzie w roku 2019 były 2 przypadki. 

 

http://bip.tarnowskiegory.kpp.policja.gov.pl/027/stan-bezpieczenstwa/12024,Stan-bezpieczenstwa.html
http://bip.tarnowskiegory.kpp.policja.gov.pl/027/stan-bezpieczenstwa/12024,Stan-bezpieczenstwa.html
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Gminie Ożarowice procentowy wskaźnik osób, które mogą czuć się bezpiecznie 

 w swoim miejscu zamieszkania to ok. 99%. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 

gminy oraz niski stopień przestępczości są jednym z czynników świadczących 

o rozwoju i atrakcyjności gminy. 

 

2. Ochotnicze Straże Pożarne 

 

Na terenie Gminy działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 4 są włączone 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Niezdara, Tąpkowice, Ożarowice  

i Zendek). 

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych  

w czasie pożarów (siedem jednostek), ratownictwa technicznego i drogowego (pięciu 

jednostek), ratownictwa powodziowego i nawodnego (jedna jednostka), ratownictwa 

chemicznego i ekologicznego (jedna jednostka), ratownictwa medycznego (pięciu 

jednostek) i poszukiwawczo ratowniczych (dwóch jednostek). 
 

W strukturach OSP jest łącznie 392 członków – mężczyzn w wieku 18-65 lat 246,   

w wieku ponad 65 lat – 61, natomiast kobiet w wieku 18-65 lat jest 27, w wieku powyżej 65 

lat -  2 kobiety. Mężczyzn mogących brać udział bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-

gaśniczych jest 145 osób, kobiet mogących brać udział w akcjach 5. 

Liczba członków wspierających - mężczyzn - 36, kobiety - 0, członków honorowych - 

mężczyzn 30, kobiet - 0. Na terenie gminy przy OSP działa 6 drużyn młodzieżowych                     

w strukturach, których jest 37 chłopców i 17 dziewcząt. 
 

Na  wyposażeniu jednostek OSP są : 

• 4 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, 

• 3 średnie samochody,  

• 8 lekkich samochodów. 
 

Wszystkie jednostki posiadają możliwość zdalnego uruchomienia syreny alarmowej. 
Liczba wyszkolonych dowódców OSP- 55 osób, naczelnicy OSP -15, strażacy ratownicy  -

184, kierowcy konserwatorzy – 48 oraz z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 78. 
 

Statystyka wyjazdów OSP w 2020 roku:  

 Jednostka Pożary Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy  
fałszywe 

Ćwiczenia Zabezpieczenie  
rejonu 

Ogółem 

OSP Celiny 0 3 0 0 0 3 

OSP Nierdara 7 13 0 0 0 20 

OSP Ossy 3 3 1 0 0 7 

OSP Ożarowice 6 25 4 0 1 36 

OSP Pyrzowice 4 18 0 0 0 22 

OSP Tąpkowice 7 35 2 0 0 44 

OSP Zendek 5 10 3 0 0 18 

Ogółem 32 107 10 0 1 150 
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 W 2020 roku z dotacji gminy na zakup, naprawę sprzętu ratowniczego-gaśniczego 

oraz zakup umundurowania dla poszczególnych jednostek OSP przeznaczono   

40.500,00 zł : 

• OSP Celiny       -  5.500,00 zł 

• OSP Niezdara   -  5.500,00 zł 

• OSP Ossy      -  5.000,00 zł 

• OSP Ożarowice -  6.500,00 zł 

• OSP Pyrzowice  -  7.000,00 zł 

• OSP Tąpkowice -  5.500,00 zł 

• OSP Zendek      -  5.500,00 zł 

Każdy ochotnik straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym czy szkoleniu 

pożarniczym orgaznizowanym przez Powiatową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje 

ekwiwalent pieniężny. 

Ekwiwalent za udział w akcjach strażackich wyniósł 30.961,90 zł. 

XVI. Edukacja, kultura 
 

 Gmina Ożarowice jest organem prowadzącym dla 3 Szkół Podstawowych (w tym 1 

z oddziałami przedszkolnymi) i 2 placówek wychowania przedszkolnego: 

• Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach, 

• Szkoła Podstawowa w Ożarowicach, 

• Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Zendku, 

• Przedszkole w Ożarowicach, 

• Przedszkole w Tąpkowicach. 

 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

w Pyrzowicach oraz Niepubliczne Przedszkole w Pyrzowicach. Szkoła liczy 44 

uczniów, natomiast przedszkole 62 dzieci. 

 W 2020 roku do placówek oświatowych uczęszczało: 

• SP Tąpkowice         - 170 uczniów, 

• SP Ożarowice         - 130 uczniów, 

• SP Zendek              - 113 uczniów i 50 wychowanków oddziałów przedszkolnych, 

• Przedszkole Ożarowice 50 wychowanków, 

• Przedszkole Tąpkowice 68 wychowanków. 
 

 Wydatki  roczne na jednego ucznia w poszczególnych placówkach kształtowały się 

następująco: 

• SP Tąpkowice           - 13.095,27 zł, 

• SP Ożarowice           - 18.280,48 zł, 

• SP Zendek                 - 14.849,47 zł, 

• Przedszkole Ożarowice   - 12.012,87 zł, 
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• Przedszkole Tąpkowice   - 12.635,40 zł.  
 

 Zatrudnienie nauczycieli: 
 

Lp. Placówka  
 

pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni 

1. SP Tąpkowice 13 5,05 

2. SP Ożarowice 16 3,19 

3. SP Zendek 14,5 4,0 

4. Przedszkole Tąpkowice  5 0,18 

5. Przedszkole Ożarowice 3 0,40 

 

    Najdłuższy czas dojazdu do szkół podstawowych 15 min.  

 

 Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty na tle powiatu i województwa:  
 

Język polski: 

 

Lp. 

Placówka Średni wynik 

szkoły 

Średni wynik 

 gminy 

Średni wynik 

 powiatu 

Średni wynik 
województwa 
 

1. SP Tąpkowice 59,56  

62,25 

 

58,99 

 

 

59,29 2. SP Ożarowice 60,43 

3. SP Zendek 66,50 

 

 

Matematyka: 

 

Lp. 

Placówka Średni wynik 

szkoły 

Średni wynik 

 gminy 

Średni wynik 

 powiatu 

Średni wynik 
województwa 
 

1. SP Tąpkowice 47,11  

47,80 

 

47,55 

 

 

45,67 2. SP Ożarowice 39,93 

3. SP Zendek 55,50 

 

 

Język angielski 

 

Lp. 

Placówka Średni wynik 

szkoły 

Średni wynik 

 gminy 

Średni wynik 

 powiatu 

Średni wynik 
województwa 
 

1. SP Tąpkowice 55,00  

58,92 

 

57,89 

 

 

55,24 2. SP Ożarowice 57,33 

3. SP Zendek 60,58 
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 Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach realizowała projekt unijny „Szkoła Podstawowa 

w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych”. W ramach  

 projektu odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów z przedmiotów matematyczno-

informatycznych, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych oraz doradztwo 

edukacyjno-zawodowe, wyjazdy edukacyjne i szkolenia dla nauczycieli. Całkowita 

wartość projektu wynosi 362.357,14 zł, a wydatki w 2020 roku wyniosły 81.868,28 zł. 

  Ponadto Przedszkole Tąpkowice oraz Szkoła Podstawowa w Zendku wzięły udział  

w II edycji programu „Mogę! Zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech”,  

w ramach którego placówki otrzymały oczyszczacze powietrza. 

  

 Niepubliczna Szkoła i Niepubliczne Przedszkole w Pyrzowicach 
 

Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach: 

•   od miesiąca stycznia do sierpnia 2020r. uczęszczało  - 44 uczniów 

•   od września do grudnia 2020r.  uczęszczało – 44 uczniów, 

W 2020 roku subwencja wyniosła 637.589,50 zł, w tym na dzieci niepełnosprawne 

z orzeczeniem 191.649,34 zł. 
 

Do Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach: 

•   od stycznia do sierpnia 2020r. do przedszkola uczęszczało – 60 dzieci, w tym 

z poza gminy – 6, 

•   od września do grudnia 2020r.  do przedszkola uczęszczało  - 64 dzieci, w tym  

z poza gminy – 10. 

Niepubliczne Przedszkole w Pyrzowicach otrzymało dotację w wysokości 681.875,02 

zł, w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem 191.649,34 zł. 

 

W roku 2020 z powodu pandemii częściowo korzystano z wyjazdów na basen  

w ramach dotacji z Urzędu Gminy przeznaczonej na realizację zadania z krzewienia 

kultury fizycznej dla mieszkańców gminy. 

 

        9.  Pomoc materialna dla uczniów 

Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na 
ten cel w budżecie gminy. Warunkami udzielenia tej pomocy są:  

• dochód  na osobę w rodzinie ucznia nie wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

• występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej 
lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest 
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne 
oraz zasiłek szkolny, a pomoc ta jest przyznawana na dany rok szkolny. 

https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/prawo/
https://samorzad.infor.pl/tematy/zasilek/
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W okresie styczeń – czerwiec 2020 roku wypłacono stypendia 9 uczniom w łącznej 

wysokości 5 699,06 złotych.   

W okresie wrzesień – grudzień 2020 roku wypłacono stypendia 4 uczniom w łącznej 

wysokości 1 904,64 złotych.   

 

Wypłata stypendiów od stycznia do grudnia 2020 r. przedstawia się następująco: 

Łączna kwota 
dotacji 
 

Środki własne 
gminy 
 

Ogółem 
 

Dotacja niewykorzystana 
 

7 695,00 zł 1 520,00 zł 7 603,70 zł 1 611,30 zł 

W roku 2020 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. 

  Dowóz dzieci z dysfunkcją 

 

W 2020 roku własnym środkiem transportu było dowożonych przez rodziców z domu 

do placówek oświatowych troje dzieci z dysfunkcją na podstawie umów zawartych pomiędzy 

gminą a rodzicami dzieci. 

Gmina Ożarowice w 2029 roku zapewniła 6 uczniom niepełnosprawnym bezpłatny 

transport (przez przewoźnika) do placówek oświatowych w Tarnowskich Górach oraz 

Radzionkowa. 

 

  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu 

przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do  

 

wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać 

pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.   

O przyznaniu tej pomocy decyduje wójt w drodze decyzji po stwierdzeniu spełnienia 

odpowiednich warunków. Dofinansowanie  pochodzi ze środków Funduszu Pracy.  

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników , z czego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Łącznie wypłacono kwotę 31 964,79 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia 5 

młodocianych pracowników w zakresie nauki zawodu.    

 

Środki 
otrzymane 

Liczba 
pracodawców 

Liczba 
młodocianych 
pracowników 

Kwota 
dofinansowania 

Środki 
wykorzystane 

  
31 964,79  zł 

 
6 

 
5 

 
31 964,79 zł 

 
31 964,79 zł 
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 Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach 

 

Biblioteka Publiczna składa się z 3 placówek: centrali w Tąpkowicach i dwóch filii 

bibliotecznych w Ożarowicach i w Zendku.  

Z powodu znacznych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 i zakazem 

przeprowadzania wszelkich dyscyplin drużynowych w 2020 roku gmina Ożarowice, 

podobnie jak większość gmin w województwie śląskim, nie wzięła udziału w kolejnej edycji  

Sportowego Turnieju Miast i Gmin, a tym samym ograniczenia działalności kulturalnej, 

bibliotecznej i artystycznej.  

 

- liczba woluminów w bibliotekach na 1000 mieszkańców 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. wynosi 26 817 woluminów, co w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców daje 4607,7 woluminów. W ciągu roku zakupiono 785 woluminów,  

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje 134,8 wolumina.  

Liczba tytułów czasopism bieżących zakupionych w ciągu roku w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców wynosi 3,43 egz. Wszystkie zbiory biblioteczne są opracowane 

komputerowo w 100%.  Liczba ubytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych 

wynosi 3,29 %. 

- liczba wypożyczeń w bibliotekach na 1000 mieszkańców 

W ciągu całego roku 2020 w bibliotece odnotowano ogółem 15 423 wypożyczenia, z tego 

na zewnątrz wypożyczono 14 236 egz. i na miejscu udostępniono 1 187 egzemplarzy.                

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców wskaźnik wypożyczeń wynosi  2 650 woluminów.  

- liczba wydarzeń na 1000 mieszkańców 

 

L.p. Kategoria imprezy Ilość 

1. Uroczystości na szczeblu gminnym 1 

2. Uroczystości na szczeblu powiatowym  1 

3. Wydarzenia kulturalne 7 

4. Gale, festiwale i przeglądy organizowane na miejscu 1 

5. Konkursy  1 

6. Wydarzenia o charakterze sportowym organizowane na miejscu 23 

7. Wydarzenia o charakterze sportowym wyjazdowe 1 

8. Warsztaty dla dzieci 0 

9. Wystawy 0 

10. Kursy (komputerowe i języka angielskiego) 7 grup 

11. Półkolonie letnie i zimowe 1 

12. Koncerty wyjazdowe zespołów 4 

13. Udział zespołów w przeglądach i festiwalach na zewnątrz 0 

14. Wycieczki krajowe i zagraniczne 4 

15. Wykłady UTW 25 
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16. Wykłady Uniwersytetu Dziecięcego 19 

17. Wyjazdy do kina, teatru, opery i inne 6  

18. Zajęcia plastyczne, taneczne, śpiewacze, teatralne ,muzyczne i 
sportowe 

26 
grup 

 

Jak wynika z przedstawionej tabeli liczba wydarzeń na 1000 mieszkańców wynosi 

21,82. 

- frekwencja na wydarzeniach – (odsetek) 

Szacuje się, w wydarzeniach organizowanych w 2020 roku przez BiOK wzięło udział 2732 

osób, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje wynik 469,41 osoby. 

- dostęp do Internetu szerokopasmowego – odsetek mieszkańców w gminie 

posiadających co najmniej jedno zakończenie sieci światłowodowej 

Biblioteka i Ośrodek Kultury nie posiada takich danych. 

- liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury 

W ciągu roku 2020 zorganizowano 127 wydarzeń, co przedstawia wcześniejsza tabela. 

- program inicjatyw społecznych 

W każdym sołectwie naszej gminy istnieje 7 Kół Gospodyń Wiejskich, 7 Ochotniczych 

Straży Pożarnych. Funkcjonują 3 kluby sportowe LKS „Tęcza” Zendek, „Piast” Ożarowice 

i LOB Ożarowice (klub tenisa ziemnego). Działa Związek Weteranów i Rezerwistów 

Wojska Polskiego, Koło Pszczelarzy oraz Sekcja Hodowców Gołębi Pocztowych.  

W  związku  z pandemią działalność tych grup została ograniczona od polowy marca 2020 

roku. 

Pandemia wpłynęła również na działalność zespołów śpiewaczych ( Ożarowianki, 

Zendkowianie, Pyrzowianki, nowo powstały zespół śpiewaczy Ossianie i Dziecięcy Zespół 

śpiewaczy Ożarowice), chóry – Niezdareczka i Weteran, kabaret „Bez chłopa” oraz dwie 

orkiestry dęte – Tąpkowice i Ożarowice, które zgodnie z wytycznymi rządowymi mają 

zawieszoną działalność.  Grupy plastyczne i taneczne w ciągu całego roku działały tylko 

przez 4 miesiące. Działalność grup muzycznych i wokalnych po wybuchu pandemii 

odbywała się on-line. Do Internetu została też przeniesiona działalność Uniwersytetu 

Dziecięcego i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Działalność Stowarzyszenia „Pomocni” i grupy wsparcia „Niezapominajka” została także 

ograniczona z powodu pandemii. 

- polityka senioralna 

W naszej gminie działają dwie organizacje senioralne: Polski Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów Koło nr 10 w Ożarowicach liczące 135 członków oraz Uniwersytet Trzeciego 

wieku działający przy BiOK, w którym zrzeszonych jest 96 słuchaczy. Od kwietnia 2019 roku 

rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem „MANKO” z Krakowa i wydajemy seniorom 

(od 60 roku życia) Ogólnopolską Kartę Seniora, która uprawnia do korzystania 
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 z wielu zniżek na terenie całego kraju. W naszej gminie seniorzy mogą korzystać ze zniżek 

w 6 punktach usługowych. 

Z myślą o seniorach organizowano wykłady, warsztaty, laboratoria i zajęcia fakultatywne, 

niestety tylko w części zajęcia odbywały się w rzeczywistości. Od marca przeniesione 

zostały do Internetu. Zajęcia fakultatywne to język angielski – grupa początkująca i grupa 

zaawansowana, gimnastyka „Aktywny Senior” – 3 grupy oraz 1 grupa zajęć artystycznych, 

które realnie odbywały się przez 4,5 miesiąca w ciągu roku, później zajęcia odbywały się 

on-line.  

Od lipca do polowy października realizowany był projekt „Współczesny Senior Aktywny 

 i Niezależny”, w którym uczestniczyło 40 seniorów. Projekt obejmował cykl warsztatów: 

mobilny senior, bezpieczny senior w sieci, zasady zdrowego żywienia seniorów, zajęcia 

gimnastyki mózgu oraz treningi Speed-ball. Celem projektu był rozwój aktywności 

społecznej osób starszych, zdobycie umiejętności związanych z obsługą urządzeń 

mobilnych i Internetu oraz prowadzenie zdrowego i aktywnego stylu życia. Zwieńczeniem 

projektu była trzydniowa wycieczka do Węgierskiej Górki. 

 

- realizacja projektów realizowanych z UE i ze środków własnych 

W 2020 roku BiOK pozyskał środki ministerialne na zakup zbiorów w wysokości 5 000 zł.    

Z czego zakupiono 158 książek z podziałem na wszystkie placówki biblioteczne. 

Zakończono realizację projektu unijnego pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej  

w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach”, na który otrzymaliśmy    

w 2020 roku 3 075 165,41 zł, z tego z EFRR w ramach RPO WSL 2 317 447,20 zł i z dotacji 

Nr 180/XII/2018 otrzymaliśmy 757 718,21 zł.  

W zamach zadań wykonano: 

- Boisko piłkarskie (105 x 66 m), z nawierzchnią syntetyczną wraz z ogrodzeniem 

panelowym o wys. 6 m długości 342 m, wykonano oświetlenie i odwodnienie. Boisko 

wyposażono w  2 szt. bramek pełnowymiarowych wraz z siatkami i 2 szt. boksów dla 

zawodników, 

- Boisko o nawierzchni trawiastej (o wymiarach 105 x 66 m) na warstwie nośnej żwirowo-

piaskowej z warstwą odsączającą wraz z piłkochwytami o wys. 6 m i długości 80 m, 

oświetlenie, odwodnienie boiska oraz wyposażenie w 2 szt. bramek pełnowymiarowych 

wraz z siatkami,  

- Rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku (po byłej wartowni wojskowej) dla potrzeb 

budynku administracyjno-socjalnego wraz ze sceną plenerową, częściową instalacją 

oświetlenia zewnętrznego, 

- Wykonano trybunę widowiskową zadaszoną o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo, 

składającą się z dwóch modułów zamontowanych po obu stronach tablicy wyników, 
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- W ramach inwestycji zagospodarowano plac na przestrzeń piknikową, zamontowano 

elementy małej architektury (8 szt. altanek wypoczynkowych, 10 szt. ławek parkowych, 10 

szt. koszy).  

- Wykonano niwelację terenu, nawierzchnię trawiastą po drenażu – pow. 5 350 m² wraz z 

oświetleniem i odwodnieniem.  

- W ramach projektu wykonano monitoring (kamery, rejestrator, bezprzewodową sieć 

   wi-fi).   

- Wykonano układ fotowoltaiczny o mocy 20 KW składający się z 77 modułów 

polikrystalicznych o mocy 260W-DC każdy. 

- W ramach zadania wykonano ogrodzenie całego terenu o długości 1270 m i wysokości 

2,43 m z typowym cokołem betonowym na słupkach 60 x 40 mm, słupki osadzono w 

fundamencie z betonu  wraz z 2 szt, bramy wjazdowej i 2 szt, furtki.  

Na wszystkie rodzaje zadania wykonana była dokumentacja projektowa, prowadzony był 

nadzór autorski i nadzór budowlany – pełnienie kompleksowych nadzorów inwestorskich  

oraz wykonano tablice informacyjne. 

XVII. Pomoc społeczna 
 

System pomocy społecznej 

 

I.    Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach w roku 2020 realizował zadania w ramach dwóch 
systemów tj.: 
 

     - system pomocy społecznej 

     - system rodzina 

 

     W ramach systemu pomoc społeczna realizował zadania z 5 ustaw natomiast z systemu rodzina 

z 7 ustaw. 

     A nadto realizował  Program „Asystent osobisty osoby Niepełnosprawnej” ze środków  

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz  cele określone w: 

-  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

- Program Wspierania Rodziny, 

- Program Osłonowy – Grupa Wsparcia ”Niezapominajka”, 

- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w rodzinie  

 w Gminie Ożarowice , 

     - Program „Wspieraj Seniora” oraz zadania związane ze stanem pandemii , 

     - Program żywnościowy POPŻ, 

     - Program „Posiłek w szkole i w domu”, 
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Łącznie w roku 2020 wydano 1062 decyzje w tym 564 rozstrzygnięcia - 

z upoważnienia Wójta. 

 

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach w roku 2020 wynosiły                                          

9 075 852,51 zł  

 

II.     SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

Wydatki w systemie pomoc społeczna w roku 2020 wynosiły  900 489,47zł . 

OPS realizował zadania zlecone i zadania własne, w ramach których udzielana była pomoc 

pieniężna, rzeczowa, usługowa oraz praca socjalna oraz finansowane były koszty zatrudnienia i 

wydatki rzeczowe Ośrodka. 

 

•  W roku 2020 pomocą społeczną objętych były 92 rodziny , w których był0 245 osób, w  tym 
57 rodzin wyłącznie w postaci pracy socjalnej. 
 

     Głównymi przyczynami udzielania pomocy społecznej było: ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. 

• Opis poszczególnych zadań: 
 

a) odpłatność gminy za pobyt w DPS  6 osób umieszczonych                 210 517,76 zł 
 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej funkcjonować w codziennym ,której można zapewnić niezbędnej pomocy , 

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

W okresie od I-XII 2020 roku z usług domów pomocy społecznej korzystały 6 osób  

w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu.  

6 osób umieszczonych ( odpłatność wg decyzji-  216 517,76 zł)                                        

zwrot rodziny zgodnie z umową ( - 6000 zł) 

 

b) zasiłki okresowe dla 6 rodzin 33 świadczenia na kwotę                          13 510,04 zł 
 

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej  

i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego .Zasiłek okresowy ustalany jest w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie 
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gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny do wysokości różnicy między 

kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. O okresie na jaki jest przyznawany 

zasiłek okresowy decyduje Kierownik OPS na podstawie okoliczności sprawy. 

          Tabela nr 1 –zasiłki okresowe I-XII 2020 

Forma pomocy Liczba osób, którym 

decyzją 

przyznano 

świadczenie 

liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Zasiłki okresowe  

ogółem 

6 33  13 510,04 zł 

w tym: z powodu 

bezrobocia 

4 29            11 966,00 zł 

                

        pobyt w schronisku dla bezdomnych 1 osoby  na kwotę                            1 560,00 zł 

Zgodnie z art.48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, 

posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje 

przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego  

w noclegowniach, schroniskach i innych miejscach do tego przeznaczonych. 

Tabela nr 2 –osoby przebywające w schronisku w okresie I-XII2019 

Forma pomocy Liczba osób, którym 

decyzją 

przyznano 

świadczenie 

liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Schronisko Arka 

Będzin  

1 52 1560 zł 

 
c) zasiłki celowe i pomoc w naturze  na kwotę                                            28 359,96 zł 

 
Zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art.39 ustawy o pomocy społecznej celem 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Może zostać przyznany w szczególności na 

pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także dofinansowanie do opłat 

mieszkaniowych i kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo 

rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany na 

podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej zasiłek specjalny celowy w wysokości 

nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub 

rodziny i nie podlega on zwrotowi. 

          Tabela nr 3 –Zasiłki celowe w I-XII2020. 

Forma pomocy Liczba osób/rodzin Kwota świadczeń 

Zasiłki celowe ( opał, 

żywność ,leki, leczenie 

32 28 359,96 zł 
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opłaty mieszkaniowe, 

odzież 

w tym Specjalne zasiłki 

celowe 

9 13 240,00 złł 

 

d) zasiłek celowy na wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego                      0,00 zł                                                        
e) Program „Posiłek w szkole i w domu”                                                              21 000,00 zł 

 
          zasiłki na żywność  dla 20 rodzin 41 świadczeń  na kwotę                                     13 752,00 zł 

          świadczenia rzeczowe na kwotę                                                                                   600,00 zł 

dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 24 dzieci 1670 posiłków                          6 648,00 zł  

 

Na terenie Gminy dożywianie dzieci w placówkach oświatowych odbywa się w formie jednego gorącego 

posiłku w okresie dni nauki w szkole. Ośrodek finansował posiłki za faktycznie obecne w danym dniu 

nauki szkolnej dzieci lub pobytu w przedszkolu. 

 

          Tabela nr 4 – Program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 

 Posiłek 

 

Zasiłek Ogółem 

budżet 

państw

a 

budżet 

gminy 

budżet 

państ

wa 

budżet 

gminy 

budżet  

państ

w

a 

budżet 

gminy 

Moduł I ( dot. Dzieci) 3 198 3450 4548 2703,33 7746 6153,33 

Moduł II ( dot. Dorosłych) 0 0 4854 2246,67 4854 2246,67 

Ogółem 3198 3450 9402 4950 12600 8400 

                                                        

f) zasiłki stałe                                                                                                  29 939,58 zł 

 

Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje 

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej. Przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, 

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód , jak 

również dochód na osobę w rodzinie  są niższe od kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 645 zł i niższa niż 30 zł 

Tabela nr 5 -zasiłki stałe w 2020r. 

Forma pomocy Liczba osób/rodzin Liczba świadczeń Kwota 

Zasiłek stały 8 61 30085,07 – 

145,49 zł ( zwrot 

)= 29 939,58 
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h)         usługi opiekuńcze                                                                                              10 800,00 zł 

Dla 1 dziecka  specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rehabilitacja-Vojta) - 120 godz.  

10 800,00 zł 

 

i)   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                    2 928,00 zł 

 

• W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Wójta Zespół Interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną nad Zespołem sprawuje tut. 
Ośrodek. 

• Wydatki na działania zespołu interdyscyplinarnego: 
§ 4210     - zakup mat. Biurowych                                                          1 000,00 zł 

§ 4300     - opłata pocztowa,                                                                     228,00 zł 

§ 4700     - szkolenie dla członków ZI                                                      1 700,00 zł 

• W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. odbyły się 2 posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania ZI i grup 
roboczych zostały ograniczone do niezbędnego  minimum z powodu rozprzestrzeniania 
się wirusa SARS-COV-2. Zgodnie z rekomendacjami MRPiPS większość spraw 
załatwiana była telefonicznie i drogą mailową. 

• W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia   2020 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęło 8 Niebieskich 
Karty  wypełnione przez Policję – 6 i 2 przez Szkołę Podstawową, 

• Przewodnicząca powołała 7 grup roboczych  do podejmowania działań na rzecz rodzin,   
w których sporządzono Niebieską Kartę. 

• Na spotkania grup roboczych  zostało zaproszonych 6 osób doznających przemocy, 
         oraz  wezwano 9 osób podejrzanych o stosowanie przemocy. 

• Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie sprawozdawczym – 37 razy. 

• Działania podjęte przez grupy robocze: 
o     Praca ze sprawcami przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA- 

mobilizowanie do leczenia odwykowego, prowadzenie spraw dotyczących zobowiązania 
do podjęcia leczenia odwykowego, 

o     Monitorowanie  postępowania sądowego, 
o     Kontrola stanu bezpieczeństwa, 
o     Wizyty w środowisku pracownika socjalnego i dzielnicowego, 
o   Informowanie rodzin  o możliwości  skorzystania z pomocy Punktu Prawno- 

Psychologicznego ( z porady psychologa,  terapeuty ds uzależnień ).  
W okresie od stycznia do grudnia 2020r. z pomocy terapeuty ds. uzależnienia skorzystały 
2 osoby oraz z pomocy psychologa również 2 osoby 

• W  7 rodzinach zamknięto Niebieskie Karty z powodu ustania przemocy  . 

• W roku 2020 przeprowadzono  szkolenie zamknięte. Szkolenie odbyło się w Sali posiedzeń 
UG o tematyce: 
o „Przemoc w rodzinie – działania w obszarze interwencji i pomocy psychologicznej. 

Praktyczne aspekty pracy  z osobami  doznającymi przemocy i stosującymi przemoc”- 
szkolenie przeprowadzone przez Panią L. Krzywicką – udział wzięło 19 osób, 
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• zobowiązywanie i angażowanie rodzin do udziału w projekcie w Powiatowym Centrum Usług 
Społecznych. Realizatorem był PCPR w Tarnowskich Górach. Celem projektu było min. 
wsparcie i rozwój form pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych.  Drugi projekt „Mam moc- pokonam przemoc”  skierowany był 
dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i zagrożonych przemocą oraz z problemem 
alkoholowym. 

 

j) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne       8 014,14  zł       

 

• opłacono 4 osobom składki od z. stałych- 48 składek  2 579,04zł  

• opłacono 3 osobom składki świadczeń pielęgnacyjnych –  33  składki   5 435,10  zł 
 

k) Lokalna Grupa Wsparcia Niezapominajka 10 506,17 zł 

• Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka”: 
o § 4170     - umowy zlecenia                                                             6480,00 zł 
o § 4210     - wydatki rzeczowe                                                            997,17  zł    
o § 4300      - zakup pozostałych usług                                              3029,00 zł                   
 

  Zajęcia w „Niezapominajce”  odbywały się raz w tygodniu: w piątki od godziny 16.00 do 19.00 

w Szkole Podstawowej w Ożarowicach. Grupa docelowa składa się z 10 osób  

z niepełnosprawnością wraz z ich rodzinami. Niektóre zajęcia sportowe odbywały się w Sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ożarowicach, jak również wykorzystując urządzenia 

fitness znajdujące się przy obiekcie sportowym przy ulicy Sportowej. Jeszcze inne miały 

charakter wyjazdów edukacyjno-integracyjnych.  

 

l)  Kolonie letnie  

Ośrodek od wielu lat  wspólnie z  Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

organizuje  kolonie letnie  dla 16 dzieci z rodzin   z problemem alkoholowym.  

 

Jednak z uwagi na pandemię w roku 2020 odstąpiliśmy od organizowania kolonii głównie  

z uwagi na bezpieczeństwo dzieci. 

 

ł)    Prace Społecznie Użyteczne  

Co roku kierujemy osoby bezrobotne do wykonywania prac społecznie użytecznych, które są 

wykonywane na terenie gminy Ożarowice. Z osobami tymi każdorazowo zawierane są kontrakty 

socjalne. Jest to bardzo dobra forma aktywizacji zawodowej- osoby te często bały się wyjść z 

domu, kontaktu z ludźmi itd. Po roku prac społecznie użytecznych osoby te chętnie podejmują 

pracę na umowę zlecenie czy na etat. Wiele  

z nich znalazło pracę w jednostkach organizacyjnych Gminy. Obecnie ze względu na niską 

liczbę osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych skierowanych jest tylko 2 osoby. 
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m)  Pozyskiwanie żywności w ramach POPŻ 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2019 w 

okresie I-XII 2020 z pomocy w formie żywności skorzystało 96 osób, przekazano im 341 

paczek żywnościowych. Łączna ilość rozdysponowanej żywności  w tym okresie to– 6 927,86 

kg. Paczki żywnościowe zawierały:    groszek z marchewką, fasola biała ,koncentrat 

pomidorowy, buraczki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, makaron jajeczny, makaron 

kukurydziany bezglutenowy, kasza gryczana, herbatniki  maślane, ryż biały, mleko UHT, ser 

podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli, cukier biały, 

olej rzepakowy i gołąbki w sosie pomidorowym. 

W sierpniu 2020r. r. odbyły się działania towarzyszące, w których wzięło udział 6 osób, tj. 

warsztaty  edukacyjne w zakresu przeciwdziałania marnotrawstwu żywności i zdrowego 

odżywiania „ Rola żywności w życiu człowieka”. 

    

 n) Potwierdzanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych ze 

środków publicznych i opieka  nad osobami starszymi ,chorymi i niepełnosprawnymi 

Jednym z zadań Ośrodka jest przeprowadzanie wywiadów  i ustalanie prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2020 roku  wpłynęło 8 wniosków 

ze szpitali  o przeprowadzenie  w tych sprawach postępowań, w 2 sprawach postępowanie 

zakończyło się wydaniem decyzji przyznającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

Z uwagi na niepełnosprawność, chorobę i wiek klientów Ośrodka pracownicy socjalni na 

bieżąco kontaktowali się z domami pomocy społecznej, zakładami opiekuńczo-leczniczymi, 

hospicjami, szpitalami, pielęgniarkami, lekarzami rodzinnymi . 

Pracownicy socjalni również pomagają i zbierają dokumentację niezbędną do wydania 

orzeczenia o niepełnosprawności , wniosków o rentę lub emeryturę, wniosków na turnusy 

rehabilitacyjne,  usuwaniu barier architektonicznych do PCPR, zaopatrzenia w sprzęt 

ortopedyczny i środki pomocnicze itp. do PCPR I NFZ. 

 Zadaniem pracowników socjalnych jest również wydawanie opinii  do przyznawania pomocy 

pieniężnej kombatantom i osobom uprawnionym. Pomoc ta jest udzielana przez Urząd do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. 

 

o) Program „ Czyste powietrze”. 

Kolejnym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach jest wydawanie 

zaświadczeń potwierdzających przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego w ramach programu „Czyste Powietrze” zgodnie z ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. , poz.1219 i 1378) 

Program „Czyste Powietrze”, to pierwszy ogólnopolski program wsparcia finansowego na 

wymianę źródeł ciepła.  

          W ramach programu „Czyste Powietrze”  wydano 3 zaświadczenia  w  2020 roku. 
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      p) PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”- 16 074 ZŁ 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku przystąpił do realizacji w rządowego programu 

„Wspieraj Seniora”. Celem Programu była organizacja i finansowe wsparcie samorządów 

gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 70 roku życia, które ograniczyły swoją 

aktywność do niezbędnego minimum i pozostały w domu z powodu zagrożenia zakażeniem 

Covid-19.  

Gminy przystępujące do realizacji Programu mogły udzielać wsparcia osobom starszym w 

wieku 70 lat i więcej, które zdecydowały się na pozostanie w domu, w zakresie dostarczania 

zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki 

higieny osobistej.  

 Pracownicy socjalni propagowali Program rozwieszając plakaty informacyjne oraz 

rozmawiając z mieszkańcami gminy.  

Chęć zaangażowania w pomoc Seniorom zgłosiło 3 wolontariuszy. Nie zgłoszono potrzeby 

objęcia pomocą poszczególnych osób starszych - zwykle rodziny lub znajomi wspierali się 

nawzajem.  

 

        r) Realizacja zadań związanych ze stanem pandemii 

 

Rozprzestrzenianie się w Polsce koronawirusa SARS-COV-2 i ogłoszenie stanu epidemii 

spowodowało konieczność zmian w pracy OPS-ów i nałożenie wielu dodatkowych zadań. 

Pracownicy socjalni mieli za zdań pomoc osobom, zakażonym oraz w kwarantannie-  głównie 

w robieniu zakupów, a   osobom spełniającym kryteria dochodowe pomoc w udzieleniu 

pomocy finansowej na zakup artykułów żywnościowych i posiłków. 

Pracownicy socjalni kontaktowali się telefonicznie z osobami będącymi w kwarantannie czy 

izolacji domowej, rozeznając  ich sytuację i potrzeby. Informowali o gotowości do pomocy. 

Mieszkańcy głównie korzystali z pomocy bliskich członków rodziny, członków rodziny 

niezamieszkałych wspólnie oraz znajomych i sąsiadów. 

Ośrodek zobowiązany był również do codziennego raportowania do ŚUW stanu osób  

w kwarantannie i izolacji domowej oraz ilości osób której udzielono wsparcia( później raporty 

były co tygodniowe) Łącznie wysłano 75 raportów. 

 W związku z pandemią do OPS wpłynęło ok 100 pism i poleceń Wojewody w związku  

z pandemią. 

 

s) PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”  

 W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej”, który finansowany jest z środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Głównymi celami Programu są: 
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- wprowadzenie usługi asystenta jako farmy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób 

niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawnością 

- możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu 

codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym 

- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do 

podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia 

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo 

w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturowych, 

rozrywkowych czy też sportowych. 

 

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności na : 

- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejscem (np. dom, praca, 

placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitację, gabinety 

lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, wydarzenia kulturowe, rozrywkowe itp.) 

-  wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne 

- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji 

- załatwianiu spraw urzędowych 

- nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami 

- korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy) 

 

Łączna kwota środków wykorzystana na realizację Programu:                             24 142,85 zł 

w tym:  

- koszt godzin usług asystenckich  24 022,74 zł 

- kwota środków wykorzystanych na obsługę Programu 120,11 zł 

Ogólna liczba osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

którym przyznano usługi asystenckie -  5 

Wszystkie osoby, którym przyznano usługi asystenckie posiadały orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności 

 

Ogólna liczba wykonanych godzin usług asystenckich dla osób z orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności - 790 

 

W ramach Programu zostały zatrudnione 4 asystentki osobiste osób niepełnosprawnych na 

podstawie umów zlecenie, posiadające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i 

realizacji usług asystenta. 
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• Opis pracy socjalnej 

L.p Rodzaj 

podejmowanych 

działań 

Szczegółowy katalog działań /czynności Liczba 

rodzin 

objętych 

1. Działania mające na 

celu pomoc osobom  

dotkniętym przemocą w 

rodzinie 

• wszczynanie procedury „Niebieska Karta”; 

• przekazywanie informacji o 
obowiązujących przepisach prawnych; 

• informowanie o możliwości uzyskania 
wsparcie i sposobach radzenia sobie z 
problemem, 

• cykliczne wizyty w środowisku, 

• informowanie o warunkach korzystania ze 
świadczeń z pomocy społecznej; 

• wskazywanie na możliwość korzystania z 
pomocy psychologicznej i prawnej. 

 

 

 

 

13 

 

 

2. Praca socjalną na 

rzecz zapewnienia/ 

uzyskania niezbędnych 

środków materialnych 

• pomocy w uzyskaniu świadczeń emerytalno-
rentowych, świadczeń z tytułu alimentów, 
świadczeń rodzinnych, wychowawczych; 

• organizowaniu i udzielaniu pomocy 
rzeczowej (odzież używana, pościel, 
ręczniki, środki pomocnicze, pampersy); 

• pomocy i edukacji w zakresie 
gospodarowania budżetem domowym; 

• wspólnym z klientem planowaniu i 
monitorowaniu wydatków; udzieleniu pomocy  
materialnej w ramach pomocy społecznej 

 

 

 

 

 

40 

3. Praca socjalną na 

rzecz zapewnienia 

godziwych warunków 

mieszkaniowych 

• pomoc w spłacie lub umorzeniu zaległości; 

• wspólne z klientem monitorowanie 
opłacania wydatków mieszkaniowych; 

• poradnictwo w zakresie oszczędnego 
gospodarowania mediami; 

• pomoc w pozyskaniu mieszkania; 

• pomoc w sprawach związanych z koniecznymi 
pracami remontowymi. 

 

 

 

14 

4. Pracą socjalną na 

rzecz rozwiązywania 

problemu bezrobocia 

• pomoc w nabywaniu umiejętności 
poszukiwania pracy; 

• kierowanie do PUP w sprawie rozeznania 
możliwości udziału w szkoleniach, kursach 
zawodowych, zajęciach aktywizujących; 

 

 

20 



Raport o stanie Gminy Ożarowice w 2020 roku  
 

    104 
         

    

• pomoc w uzyskaniu możliwości podjęcia 
pracy w formach subsydiowanych przez 
PUP(prace społecznie użyteczne, prace 
interwencyjne); 

• praca nad zmianą postaw i wartości w 
odniesieniu do pracy zawodowej; 

• pomoc w docieraniu do pracodawców; 

• pomoc w uzyskaniu miejsca pracy na stanowisku 
przystosowanym dla osób  niepełnosprawnych; 

• pomoc w ustalaniu pozycji, możliwości i 
szans zatrudnienia na istniejącym rynku 
pracy; 

• wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy 
bezrobotnego i jego rodziny. 

 

 

 

 

 

5. Pracą socjalną na 

rzecz poprawy stanu 

zdrowia 

• pomoc w uzyskaniu dokumentu 
potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne 
(elektroniczna karta ubezpieczenia 
zdrowotnego); 

• pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych; 

• pomoc w realizacji recept; 

• zorganizowanie wizyty lekarza w domu; 

• kontakt z lekarzem, pielęgniarką; 

• edukowanie w zakresie profilaktyki i higieny 
zdrowotnej w rodzinie; 

• monitorowanie i mobilizowanie do podjęcia, 
kontynuowania leczenia. 

 

 

 

 

 

 

27 

6. Praca socjalna na rzecz 

zapewnienia opieki 

osobom starszym i 

niepełnosprawnym 

• działania na rzecz zapewnienia opieki 
osobie starszej lub niepełnosprawnej; 

• monitorowanie sprawowanej opieki; 

• kontakt z pielęgniarką środowiskową; 

• budowanie wsparcia środowiskowego 

• działania interwencyjne w sytuacji osoby 
zaniedbanej, zagrożonej potrzebującej 
pomocy 

• kierowanie do DPS, ZOL, ZOP.  

 

 

 

 

24 

7. Praca socjalna na 

rzecz wykorzystania 

uprawnień osób 

niepełnosprawnych 

✓ pomoc w ustalaniu stopnia 
niepełnosprawności lub niezdolności do 
pracy; 

✓ pomoc w korzystaniu z ulg, uprawnień 
(kompletowanie wniosku na turnus 
rehabilitacyjny); 

 

 

7 
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✓ pomoc w uzyskaniu świadczeń PFRON.  

8. Praca socjalna na 

rzecz zapewnienia 

właściwego rozwoju 

psychospołecznego 

dzieci i młodzieży 

• rozmowy i porady w obszarze 
opiekowania się i wychowywania dzieci; 

• pomoc w docieraniu do instytucji w celu 
diagnozy rozwoju; 

• poradnictwo w zakresie profilaktyki i 
higieny zdrowotnej dzieci i młodzieży, 
współpraca ze szkołą w zakresie realizacji 
obowiązku szkolnego; 

• pomoc w organizowaniu wypoczynku dla 
dzieci (kolonie); 

• współpraca z kuratorem nad poprawą 
funkcjonowania rodziny. 

20 

9. Praca socjalna na 

rzecz funkcjonowania 

rodziny 

• pomoc w rozwiązywaniu konfliktów; 

• działania w rozwiązywaniu problemu 
przemocy; 

• pomoc w docieraniu do rodzinnego 
poradnictwa; 

• poradnictwo w zakresie doskonalenia 
umiejętności społecznych; 

• rozeznanie sytuacji rodziny i wspólna 
analiza problemów w rodzinie; 

• pomoc w załatwieniu spraw urzędowych; 

• porady w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego. 

 

 

 

 

 

40 

10. Pracą socjalną na 

rzecz poprawy 

funkcjonowania osób 

zaburzonych 

psychicznie 

• podjęcie działań w celu uzyskania 
postanowienia sądu o umieszczeniu w 
szpitalu  psychiatrycznym lub domu pomocy 
społecznej- bez zgody osoby; 

• monitorowanie działań prawnego 
opiekuna osoby całkowicie 
ubezwłasnowolnionej; 

• kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego 
lub Szpitalem Psychiatrycznym 

• monitorowanie procesu leczenia. 

 

 

 

 

19 

11. 

 

Praca socjalna na 

rzecz poprawy 

funkcjonowania osób i 

rodzin z problemem 

alkoholowym 

• kierowanie na zajęcia profilaktyczno – 
edukacyjne; 

• pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub 
uczestnictwa w programach dla 
uzależnionych; 

• pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub 

23 
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uczestnictwa w programach dla członków 
rodzin uzależnionych; 

• monitorowanie utrzymania abstynencji; 

• monitorowanie procesu leczenia. 

 

• Koordynacja Programów wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy 

Ośrodek koordynował realizację  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz 2  

Gminne Programy tj.:  Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ożarowice na lata 

2020-2022 oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarowice na lata 2020-2025. 

Sprawozdania z realizacji w/w Programów i monitoringu stanowią odrębne dokumenty, które 

zgodnie z założeniami Programów przedłożone już zostały Wójtowi Gminy ( wersja 

elektroniczna zostanie przesłana emailem). 

III. SYSTEM RODZINA 

1. Program 500+                                                                                                    6 401 178,00 zł  
 

Koszty obsługi                                                                                                       53 951,00 zł 

 

        Tabela 10. Koszty obsługi świadczeń 500+ w 2020r. 

L.p Wyszczególnienie § Kwota 

1.  Fundusz płac 4010 45 507,00 

2. Składka ZUS 4110 7 214,00 

3. Składka na Fundusz Pracy 4120 1 096,00 

4. Wydatki rzeczowe- zakup mat. biurowych i wyposażenia 4210   134,00 

 

Świadczenia 500+ 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie, do dnia ukończenia 

przez dziecko 18 roku życia niezależnie od dochodu rodziny. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu  lub opiekunowi faktycznemu dziecka , 

jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu tej osoby. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 

• dziecko pozostaje w związku małżeńskim; 

• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
albo w pieczy zastępczej; 
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• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne 
dziecko; 

• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym 
charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o 
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
 

Obecny okres,  na  który  ustalane  jest  prawo  do  świadczenia  wychowawczego,  rozpoczął  

się  w  dniu 1 lipca 2019 roku i kończy się dnia 31 maja  2021 roku.  

 

Tabela 11. Realizacja świadczenia wychowawczego w 2020r. 

L.

p 

Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba 

świadczeń 

Liczba 

dzieci 

upr. 

Liczba 

rodzin 

1. Świadczenie wychowawcze  

w tym: 

6 347 

227,00 

12 742 1109 690 

 

Tabela 12. Informacja  o liczbie złożonych wniosków w 2020r.- z uwagi na fakt,że obecny okres 

zasiłkowy trwa od 2019r. przez 23 miesiące  rodziny w 2020r. Nie musiały składać wniosków 

o 500+. Wnioski dotyczyły jedynie dzieci nowonarodzonych. 

L.p Wyszczególnienie Wykonanie 

 

1. Liczba wniosków o 500+, w tym: 74 

1.1 Złożonych papierowo 22 

1.2 Złożonych elektronicznie 52 

 

 

2. Świadczenia Rodzinne                                                                        1 542 089,14 zł 

• Koszty obsługi                                                                                        44 635,81 zł 

 
• fundusz płac 4010             32 195,00 zł 

• składka ZUS 4110               5 400,81 zł 

• składka na Fundusz Pracy  4120    789,00 zł 

• wydatki rzeczowe – zakup materiałów biurowych i wyposażenia 4210     232,00 zł 

• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych             4300    2.019,00 zł 

 

 Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2020r. -  

sfinansowane ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych                              4.000,00 

zł 
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L.p Wyszczególnienie § Kwota 

1.  Fundusz płac 4010 3 319,00 

2. Składka ZUS 4110    600,00 

3. Składka na Fundusz Pracy 4120     81,00 

 

   

• Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                     47 
585,19 zł         

                       

Składki opłacone od osób pobierających : 

o świadczenia pielęgnacyjne 93 składki   46 836,66 zł 

o zasiłki dla opiekunów 5 składek                   748,53 zł 

 

a) Świadczenia rodzinne                                                                                   1 365 858,05 zł 

• Zasiłki rodzinne wypłacono 1819 świadczenia                                                 208 128,00 zł 

• dodatki do zasiłków rodzinnych 690 świadczeń                                                 92 312,00 zł 

o z tytułu urodzenia dziecka 11 świadczeń                                                     11 000,00 zł 

o z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu  

           wychowawczego 63 świadczenia                                                             24 942,00 zł 

o z tytułu samotnego wychowywania dziecka 22 świadczenia 4 246 zł 

o z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 85 świadczeń 8 890,00 zł 

o z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 99 świadczeń                                        9 900,00 zł 

o z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 216 świadczeń          14 904,00 zł 

o z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 194 świadczeń                  18 430,00 zł 

• zasiłki rodzinne wraz z dodatkami „złotówka za złotówkę”                                   12 967,35 zł 

• świadczenia opiekuńcze 2 512 świadczeń                                                         862 543,90 zł 

o świadczenia pielęgnacyjne 195 świadczeń   356 109,00 zł 

o zasiłki pielęgnacyjne 2300 świadczeń            496 274,90 zł 

o specjalny zasiłek opiekuńczy 12 świadczeń       7 440,00 zł 

 

o zasiłek dla opiekuna 5 świadczeń                        2 720,00 zł 

• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka” becikowe” 33 świadczeń       33 000,00 zł 

• świadczenie rodzicielskie tzw.”kosiniakowe” 169  świadczeń                            156 906,80 zł            

• odzyskane świadczenia nienależnie pobrane                                                   12 854,36 zł 

o zwrócone do budżetu państwa                                                                4 277,44 zł 

o pomniejszone wydatki                                                                         -    8 626,94 zł 

• realizacja ustawy „za życiem”                                                             12 000,00 zł 
 

3. Fundusz Alimentacyjny                                                                                           80 637,03 zł  
 

• W okresie I - XII 2020roku wypłacono 180 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

          w łącznej kwocie 80 637,03 zł. Świadczenia wypłacono na 14 dzieci i dla 3 osoby 

pełnoletnie, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych była bezskuteczna. 

• Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń 

        z funduszu alimentacyjnego – 25 118,91 zł, z tego: 

o przekazane na dochody budżetu państwa                   20 908,53 zł          



Raport o stanie Gminy Ożarowice w 2020 roku  
 

    109 
         

    

                                             w tym ustawowe odsetki             14 593,01 zł, 

o przekazane na dochody własne gminy wierzyciela        4 210,38 zł. 

• Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 884 676,38 

zł. 

• Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego –                 

2 266,15 zł. 

• Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3000,00 

zł 

 

4. Karta Dużej Rodziny                                                                                              155,80  zł 
 

Wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny: 

              § 4210     - zakup mat. Biurowych  155,80 zł 

                                         

Gminy na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny otrzymują  środki finansowe w 

wysokości  14,21 zł  za obsługę  jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na liczbę członków 

tej rodziny oraz 5,58 zł za obsługę wniosku dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców, 

2,86 zł za wydanie karty dla osób, które wcześniej już były ich posiadaczami ( np. 

przedłużenie ważności karty, zmiana danych,) 1,44 za wydanie duplikatu Karty oraz 1,44 za 

„domówienie” drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny. Od 2019 r. Karta Dużej Rodziny 

przysługuje również rodzicom , którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje 

dzieci.  

 

W okresie I-XII  2020r. obsłużono 14 wniosków , 

wydano 49 Kart Dużej Rodziny  w tym: 

dla rodziców 27 karty 

 dla dzieci 22 karty .  

 

5. Asystent rodziny                                                                                         14 625,00zł 
 

 W kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r. 

(Dz.U. 2017  poz. 697ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach, podejmował działania z 

zakresu podnoszenia umiejętności rodzicielskich w celu wsparcia  rodziców  w  prawidłowym  

wypełnianiu  swoich  ról.  

Kluczowe znaczenie w tym względzie odgrywa włączenie do pracy z rodziną posiadającą deficyty  

 

opiekuńczo-wychowawcze asystenta rodziny, który wzmacnia i wspiera rodzinę, na co dzień. W roku 

2020  OPS zatrudniał    asystenta rodziny,  który pracował z  4 rodzinami . Łącznie w rodzinie 

przepracował 325 godzin w okresie od 1.01-30.09.2020r. . 

 

Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci,  

zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej 

sprawności, podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także poprzez 

pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności. Bardzo ważnym jest indywidualne 

podejście do rodziny i jej problemów, co będzie służyło rozwojowi kompetencji wszystkich jej 

członków. Rodzina bowiem, jest podstawowym środowiskiem, jakie powinno gwarantować 

dzieciom bezpieczeństwo emocjonalne, dawać  im  poczucie więzi  i  doświadczenia 

niezbędne dla  ich prawidłowego rozwoju. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, powodujące 

groźne dysfunkcje, takie jak uzależnienia, przemoc, zaniedbanie, bezradność, mogą 

prowadzić do konieczności objęcia  dzieci  opieką  zastępczą.  Jednym z  narzędzi  pracy  z  
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rodziną  w  takiej  sytuacji  jest wprowadzenie do niej asystenta. 

 

6. Realizacja Programu Rządowego „DOBRY START”                                       211 880,00 zł 

• Świadczenie "Dobry start"- 205 050,00 zł 
 

W okresie od VII – XII 2020 roku przyznano i wypłacono 684 świadczenia "Dobry Start"  

w łącznej kwocie 205 050,00 zł, w tym 1 świadczenie  w związku z sprawowaniem opieki 

naprzemiennej nad dzieckiem. 

• Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego 
– 505 
- rozpatrzonych przez tut. OPS – 497 

- przekazanych do rozpatrzenia przez inny organ -1 

- pozostawionych bez rozpatrzenia-  7 

• Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego 
za pomocą systemu teleinformatycznego – 393 
- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (tzw.Emp@tia) - 28 

-systemu banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-     kredytowych 

świadczących usługi drogą elektroniczną – 350 

- udostępnionego przez ZUS ( pue-zus) - 15 

• Liczba dzieci i osób uczących się, na które wypłacono świadczenie - 684 
- do ukończenia 20 roku życia - 679 

- do ukończenia 24 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności - 3 

            - do ukończenia 20 roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku  

               kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20 rok życia - 2 

• Liczba dzieci i osób uczących się, na które wypłacono świadczenie w związku  
z rozpoczęciem roku szkolnego - 684 
- w szkole podstawowej - 464 

- w szkole ponadpodstawowej - 173 

- w dotychczasowym gimnazjum lub dotych. szkole ponadgimnazjalnej - 34 

- w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny - 6 

- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - 5 

- w specjalnym ośrodku wychowawczym -1 

- w młodzieżowym ośrodku socjoterapii - 1 

• Koszty obsługi -                                                                                             6 830,00 zł. 
 
 

IV. Stan bezrobocia w Gminie  
 

mailto:tzw.Emp@tia
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            Na dzień 31.12.2020r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP  wynosiła 118 osób, w   

tym 59 kobiet.  Procentowy udział  bezrobotnych z Gminy Ożarowice  w liczbie wszystkich 

zarejestrowanych w PUP Tarnowskie Góry wynosi 3,5% 

➢ Bezrobotnych długotrwale było  56,  w tym kobiet 28,  

➢ Bezrobotnych powyżej 50 roku życia było 30, w tym 9 kobiet 

➢ Uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych było 15 osób.             

 

XVIII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 
 

Gmina Ożarowice należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych: 

-  Związek Komunalny Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice, 

-  Związek Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego, 

-  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, 

-  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” . 

Związek Komunalny Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice  

Założyciele: Gmina Ożarowice i Gmina Mierzęcice.(gminy członkowskie) 

Celem Związku Komunalnego Gmin jest wspólne wykonywanie zadań publicznych poprzez 

zaspakajanie na terenie działania Związku zbiorowych potrzeb społeczeństwa w zakresie 

oczyszczania i odprowadzania ścieków. 
 

Śląski Związek Gmin i Powiatów (stowarzyszenie), którego priorytetowym zadaniem jest 

działalność na rzecz rozwoju województwa Śląskiego, a przede wszystkim społeczności 

lokalnych i samorządów terytorialnych. W skład Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 

wchodzi na chwilę obecną 11 powiatów i 114 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach 

powiatu), które łącznie zamieszkuje ok. 4 mln osób. Pod względem skali działalności, jak 

i liczby ludności zamieszkującej obszar jego działalności, ŚZGiP jest największą regionalną 

organizacją samorządową w Polsce.  
 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest zrzeszeniem gmin, w skład którego wchodzą 

następujące gminy („gminy członkowskie"): Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, 

Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin,  

Katowice, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów,  Mysłowice, 

Ożarowice, Piekary Śląskie,  Pilchowice, Psary,  Pyskowice,  Radzionków, Ruda Śląska,  

Rudziniec,  Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków,  Sosnowiec, Sośnicowice,  

Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze, 

Zbrosławice.   

Celem Związku Metropolitarnego jest wykorzystanie potencjału gmin członkowskich, 

pobudzanie kreatywności mieszkańców oraz inspirowanie zmian, umożliwiających 

przyspieszenie procesów gospodarczych i społecznych, prowadzących do stworzenia 

ośrodka wzrostu, mogącego skutecznie konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi. 
 

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” jest dobrowolnym, samorządnym, 

trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju obszarów  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://bip.bierun.pl/main/index.html
http://bip.bobrowniki.pl/
https://bip.bojszowy.pl/
http://bip.um.bytom.pl/bip/
http://bip.chelmsl.pl/
http://www.bip.chorzow.eu/index.php
http://bip.czeladz.pl/main/index.html
http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/?js=1
http://bip.gieraltowice.pl/5/kontakt.html
https://bip.gliwice.eu/
http://bip.imielin.pl/pl
https://bip.katowice.eu/Strony/default.aspx?menu=562
https://knurow.bip.info.pl/
http://bip.kobior.pl/
http://bip.umledziny.finn.pl/
http://bip.laziska.pl/
https://mierzecice.bip.info.pl/
http://bip.mikolow.eu/
http://www.bip.myslowice.pl/page/
https://www.bip.ozarowice.pl/
http://www.bip.piekary.pl/
http://bip.pilchowice.pl/
http://bip.psary.pl/?js=1
https://bip.pyskowice.pl/pl
http://www.bip.radzionkow.pl/
https://rudaslaska.bip.info.pl/
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=rudziniec/
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/
http://bip.siewierz.pl/
http://bip.slawkow.pl/
http://bip.um.sosnowiec.pl/Article/id,5857.html
https://sosnicowice.i-gmina.pl/
http://bip.swierklaniec.pl/
http://www.bip.swietochlowice.pl/
https://bip.tarnowskiegory.pl/Article/get/id,81554.html
https://bip.umtychy.pl/
https://wojkowice.bip.net.pl/
http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3319955
http://www.bip.um.zabrze.pl/engine/bip/3/0
http://bip.zbroslawice.pl/Article/get/id,15412.html
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wiejskich następujących gmin: Mierzęcice, Ożarowice, Woźniki, Bobrowniki, Siewierz, Psary 

i Świerklaniec. Celem działania LGD „Brynica to nie granica” jest poprawa jakości życia na 

obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem: zasobów historyczno-kulturowych, 

zastosowania nowych technologii oraz popularyzacji produktów lokalnych 

 

XIX. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach 
 
➢ Ranking samorządów „Rzeczypospolitej” 2020 

 

Kluczem do podium Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej” 2020 okazały się 

zrównoważone działania samorządu we wszystkich dziedzinach. Ocenie podlegały 

dotychczasowe dokonania i kondycja miast i gmin w wielu obszarach, przez to jest 

dobrym punktem wyjścia do dyskusji o perspektywach rozwojowych poszczególnych 

samorządów, pomimo zdominowania wyzwań związanych z pandemią. 

 

W rankingu Samorządów 2020 Gmina Ożarowice uplasowała się na miejscu 51.  

Gminy wiejskie 

51       Ożarowice  42,82      5 722 www.ozarowice.pl 

 

Na 1538 gmin wiejskich w Polsce Gmina Ożarowice utrzymuje się  w najlepszej 

setce samorządów od kilkunastu lat. 

 

➢ Strateg Samorządności 2020 Grzegorz Czapla Wójt Ożarowic. 

Symbol 2020, to ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony od 10 lat przez 

redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz 

z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku 

dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą”. 

"Symbole" są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Honorują firmy 

i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży 

oraz wyróżniające się jakością zarządzania i działania. Celem programu jest także 

umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm i instytucji z różnych gałęzi gospodarki 

i sfery społecznej przez pokazanie na forum ogólnopolskim ich osiągnięć i perspektyw 

w dziennikach: „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. 

Organizatorzy Programu Symbol przyznali statuetkę Stratega Samorządności 2020 Wójtowi 

Gminy Ożarowice – Grzegorzowi Czapla. 
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➢ Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej 2020 

Upłynęło już sześć lat kolejnego, siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. Liderzy 
rankingu pozyskania środków unijnych pozyskali po kilkanaście tysięcy złotych na jednego 
mieszkańca. W przypadku miast na prawach powiatu do wyniku obliczonego na podstawie 
budżetu dodane zostały informacje o dotacjach pozyskanych bezpośrednio przez spółki 
komunalne.  

W 33 jednostkach samorządowych stwierdzono łączną kwotę dotacji przekraczającą 4.000 
zł. (czyli w przybliżeniu 1000 euro) w przeliczeniu na mieszkańca.  

22 spośród tych jednostek to gminy wiejskie.  

W rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” podsumowującego wydatki ze 
środków unijnych w latach 2014-2019 Gmina Ożarowice zajęła I miejsce w kategorii 
Gminy Wiejskie. 
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Poniżej porównano Gminę Ożarowice z Gminami sąsiednimi.  
W przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawiono gospodarkę komunalną, 
infrastrukturę   usługi i koszty. 
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XX. Gmina Ożarowice na tle gmin ościennych 
 

1.1. Gospodarka odpadami w Gminach 
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1.2.    Różnica mieszkańcy zameldowani – mieszkańcy zadeklarowani 
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1.3. Procent mieszkańców niezadeklarowanych 
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1.4. Średnia stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w gminach 
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1.5. Średnia miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w okresie od 01.01.2019-31.12.2020 
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1.6. Różnica pomiędzy wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami za poniesionymi wydatkami 
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1.7. Niedopłata/nadpłata na jednego mieszkańca za rok 2020 
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1.8. Sumaryczna ilość odpadów na jednego mieszkańca [kg] 
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1.9. Ilość odpadów zmieszanych na jednego mieszkańca [kg] 
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Transport publiczny 

 

2.1. Praca eksploatacyjna w gminach GZM w wzkm na mieszkańca - (całkowita wykonana praca eksploatacyjna na terenie 
gminy) 
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2.2.   Wpłata na komunikację publiczną na jednego mieszkańca gminy w zł. 
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2.3.   Liczba mieszkańców przypadająca na jedną wiatę przystankową - (liczba wiat) 
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2.4.   Liczba mieszkańców przypadająca na jedną latarnię oświetlenia ulicznego - (liczba latarń w gminach) 
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2.5. Liczba mieszkańców przypadająca na jeden samochód pożarniczy  -  (jednostki OSP/samochody) 
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2.6. Liczba mieszkańców przypadająca na jeden klub piłkarski   - (ilość klubów piłkarskich) 
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2.7.  Liczba mieszkańców przypadająca na jedną szkołę -  (liczba szkół w gminie) 
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2.8.  Liczba mieszkańców przypadająca na jeden kilometr drogi (długość dróg gminnych/powiatowych) 
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2.9.  Liczba mieszkańców przypadająca na jeden kilometr sieci (długość sieci wodociągowej/kanalizacyjnej) 
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2.10.  Liczba mieszkańców przypadająca na jeden hydrant sieci wodociągowej (liczba hydrantów/liczba przepompowni      

kanalizacyjnych) 
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Z analizy powyższych wykresów wynika, że Gmina Ożarowice posiada bardzo 

rozbudowaną infrastrukturę, usługi w przeliczeniu na jednego mieszkańca, co powoduje że 

koszty utrzymania i funkcjonowania są dużo wyższe niż w sąsiadujących gminach. 

 

W jakiej wysokości i na co wydane zostały pieniądze podatników można zobaczyć pod 

adresem: www.nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/ozarowice/2020 

 

 

 

       Wójt Gminy Ożarowice 

            Grzegorz Czapla 


