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WSTĘP 

 

Szanowni Państwo,  

poniżej przedstawiam raport o stanie Gminy Turawa za rok 2019.  

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

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

podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację programów  

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

wszystkich mieszkańców. Mam nadzieję, że wraz ze wzrostem świadomości o działaniach 

podejmowanych w gminie wzrośnie zaangażowanie naszych mieszkańców w życie społeczne, 

kulturalne, edukacyjne czy sportowe Gminy Turawa. 

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

organizacyjnych i spółki gminnej. Rok 2019 był rokiem wytężonej pracy, nowych wyzwań, zmian 

organizacyjnych. Obfitował w wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym.  

Szanowni Mieszkańcy Gminy Turawa oraz Radni zachęcam do zapoznania się z treścią 

raportu i do merytorycznej debaty na temat poruszanych w nim kwestii. Od kilku miesięcy wszyscy 

borykamy się z problemami wynikającymi z epidemii koronawirusa. Ten trudny czas pokazuje nam, że 

tylko zgodne i wspólne działanie przynosi pozytywne efekty i wzbudza w nas wiele pozytywnych cech. 

Zachęcam Państwa do aktywnego udziału w życiu naszej gminy i wspólnej pracy na jej rzecz.  

Z poważaniem, 

Dominik Pikos 

Wójt Gminy Turawa 
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY  

Gmina Turawa położona jest w centralnej części województwa opolskiego, na północny 

wschód od miasta Opole. Wchodzi w skład powiatu opolskiego. Gmina Turawa zajmuje 

powierzchnię 171 km2.  Siedzibą gminy od 1945 roku jest Turawa.  

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

powierzchniowych. Głównym ciekiem odwadniającym jest Mała Panew, prawobrzeżny 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poziom wód gruntowych, znajduje się także sieć rowów melioracyjnych.  

Największym walorem gminy jest jej położenie w kompleksie zasobów leśnych   

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

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

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

i umocnienia brzegów używano miejscowych surowców w skutek czego powstały Jezioro 

Srebrne, Jezioro Średnie i Jezioro Małe.  

Jezioro Turawskie należy do najładniejszych sztucznych zbiorników wodnych w kraju. 

Duża powierzchnia zapewnia doskonałe warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów 

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

przyjemnego wypoczynku i stanowią doskonałe tereny rekreacyjne dla mieszkańców 

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

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

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

i zwierząt.  

Zbiornik Turawa zlokalizowany jest na rzece Mała Panew pomiędzy miejscowościami Kotórz 

Wielki, Turawa i Rzędów na terenie Gminy Turawa oraz Dylaki,  Antoniów i Szczedrzyk na 
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terenie gminy Ozimek w województwie opolskim. Zarówno czasza zbiornika Turawa jak  

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

i  pozostają w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny 

Zarząd  Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni w Opolu.   

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

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

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

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

Ochrony Ptaków PLB160004 „Jezioro Turawskie”.   

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

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

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

połowę powierzchni gminy zajmują lasy należące do kompleksu lasów Stobrawsko-

Turawskich. Najbardziej jest jednak znana ze znajdujących się na jej terenie zbiorników 

wodnych tj. jezior: Dużego, Średniego, Małego oraz Srebrnego. Aż 12% powierzchni gminy 

zajmują wody. To wszystko sprawia, że od dawna jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku 

szczególnie dla mieszkańców Opolszczyzny.  

 

1.1. Jednostki organizacyjne Gminy Turawa 

 

 Urząd Gminy Turawa 

 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (GZEAS) 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)  

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Turawie 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu (z oddziałem przedszkolnym) 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie  

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej (z oddziałem przedszkolnym  

w Zakrzowie Turawskim)  

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach 

 Publiczne Przedszkole w Turawie 

 Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym 

 Publiczne Przedszkole w Węgrach 
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 Publiczne Przedszkole w Bierdzanach 

 Publiczne Przedszkole w Zawadzie 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie 

 

 1.2. Władze lokalne   

  

Rada Gminy Turawa liczy 15 radnych.   

Przy Radzie Gminy Turawa w  kadencji 2014-2018 działały 3  stałe komisje:   

• Komisja Rewizyjna – 5 radnych   

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

występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, 

kontrola i analiza realizacji zadań finansowanych z budżetu Gminy, monitorowanie 

pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań przyjętych w planie inwestycyjnym 

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

skarg.   

• Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa – 4 radnych   

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

szkolno-przedszkolną; politykę i pomoc społeczną, ochronę dziedzictwa narodowego, sport, 

rekreację i turystykę, partnerstwo międzygminne, profilaktykę i ochronę zdrowia, promocję 

gminy.   

• Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa  – 5 radnych   

 Zakres działania Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa  obejmuje: bezpieczeństwo publiczne,  

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

kanalizację sanitarną, gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarkę przestrzenną gminy, 

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

i meliorację, utrzymanie dróg gminnych.   

Wraz z początkiem kadencji 2018-2023, oprócz wymienionych komisji, powołana 

została czwarta stała komisja tj. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której weszło 3 

radnych, będących jednocześnie członkami innych stałych komisji.   

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

jednostek organizacyjnych a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli.  
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1.3. Sołectwa Gminy  

 

  W  skład Gminy Turawa wchodzi jedenaście sołectw:  

Miejscowość Powierzchnia 

 

Bierdzany 1593,93 ha 

Kadłub 

Turawski 
755,76 ha 

Kotórz Mały 1395,76 ha 

Kotórz 

Wielki 
956,05 ha 

Ligota 

Turawska 
2498,40 ha 

Osowiec  

z 

przysiółkiem 

Trzęsina 

1460,45 ha 

Rzędów 1045,57 ha 

Turawa      

z 

przysiółkiem 

Marszałki 

4297,82 ha 

Węgry 660,35 ha 

Zakrzów 

Turawski 
1237,97 ha 

Zawada 1223,45 ha 
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Powierzchnia sołectw w ujęciu graficznym 

 

 

1.4. Demografia 

 

Liczba mieszkańców Gminy Turawa na koniec roku 2019 wynosiła 9 855 osoby. 

 

 

 

w tym kobiety stanowiły 51,9 % ogółu 

mieszkańców tj. 5116 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Powierzchnia sołectw w ujęciu graficznym



Raport o stanie Gminy Turawa za rok 2019 
 

,,Gmina Turawa – port niezapomnianych wrażeń’’ Strona 9 
 

 

 

 

a mężczyźni 48,1% mieszkańców tj. 4739 

Osoby w wieku: 

• dzieci i młodzież do 18-roku życia stanowią 16,5% ogółu mieszkańców, 

• kobiety w wieku do 60 roku życia i mężczyźni w wieku do 65 roku życia stanowią 63,3% 

ogółu mieszkańców, 

• kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia stanowią 20,2% ogółu mieszkańców. 

 

 

 

Tabela obrazująca liczbę urodzeń na terenie gminy 

  Dziewczynki Chłopcy 
Razem  

2017 40 77 117 

2018 48 38 86 

2019 52 46 98 

 

 

Struktura mieszkańców Gminy Turawa na dzień 

31.12.2019 r.

dzieci i młodzież do 18-roku życia

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

kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia
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Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy w latach 2017 -2019 

kształtuje się następująco:  

Liczba  mieszkańców 

ogółem 
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

BIERDZANY 918 916 913 

KADŁUB TURAWSKI 546 545 542 

KOTÓRZ MAŁY 973 1000 1013 

KOTÓRZ WIELKI 365 384 390 

LIGOTA TURAWSKA 680 684 678 

OSOWIEC 1184 1204 1189 

OSOWIEC-TRZĘSINA 177 177 183 

RZĘDÓW 336 338 342 

TURAWA 689 806 794 

TURAWA-

MARSZAŁKI 
507 511 519 

WĘGRY 1011 1010 1022 

ZAKRZÓW 

TURAWSKI 
624 627 626 

ZAWADA 1556 1607 1644 

Razem 9566 9809 9855 
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Saldo migracji w Gminie Turawa utrzymuje trend wzrostowy (na terenie gminy osiedlają się 

osoby z miasta Opola oraz z innych okolic, co świadczy o atrakcyjności terenu i  dobrze 

rokuje w kwestii dalszego rozwoju). Nadal notuje się przypadki powrotu  mieszkańców, 

którzy wcześniej wyemigrowali (np. do Niemiec, Holandii czy Wielkiej Brytanii). 

 

1.5. Działalność gospodarcza   

 

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

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia 

działalności  w gminie Turawa obejmowała 676 pozycji, z czego status „aktywny” posiadało 

569 podmiotów,  status „zawieszony” posiadały 74 podmioty. Z kolei działalność prowadzoną 

wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych posiadało 32 podmioty. Podmioty gospodarcze 

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

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, transport, handel   

i naprawy pojazdów samochodowych.  

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

BIERDZANY

KADŁUB TURAWSKI

KOTÓRZ MAŁY

KOTÓRZ WIELKI

LIGOTA TURAWSKA

OSOWIEC

OSOWIEC-TRZĘSINA

RZĘDÓW

TURAWA

TURAWA-MARSZAŁKI

WĘGRY

ZAKRZÓW TURAWSKI

ZAWADA

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Turawa

2019 2018 2017



Raport o stanie Gminy Turawa za rok 2019 
 

,,Gmina Turawa – port niezapomnianych wrażeń’’ Strona 12 
 

 

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

utrzymujący się w całym kraju, połowa mniej kobiet decyduje się na prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej. 

 

 

2. FINANSE GMINY 

 

2.1. Wykonanie budżetu Gminy 

Budżet Gminy Turawa na rok 2019 został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr III/6/18 

z dnia 19 grudnia 2018 r. i przedstawiał się następująco: 

1) Dochody 38.984.543,00 zł, 

2) Wydatki 38.792.802,00 zł, 

Status działalności gospodarczych

działalności aktywne: 569 działalności zawieszone: 74

działalności w formie spółki: 32 działalności wykreślone: 451

Raport gminny prezentujący liczbę przedsiębiorców 

pod względem płci

mężczyźni: 766 kobiety: 360
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3) Przychody 858.259,00 zł, 

4) Rozchody 1.050.000,00 zł. 

W ciągu roku plan budżetu został skorygowany Uchwałami Rady Gminy 

i Zarządzeniami Wójta do kwot: 

1) Dochody 45.381.867,42 zł, 

2) Wydatki 45.022.324,85 zł, 

3) Przychody 703.272,43 zł , 

4) Rozchody 1.062.815,00 zł. 

     Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęło się dodatnią różnicą 

dochodów i wydatków budżetowych, tj.: nadwyżką budżetową w kwocie 2.744.007,89 zł 

 

Dochody i wydatki gminy Turawa na przestrzeni lat 

Wykonanie 

dochodów i 

wydatków Gminy 

Turawa 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Wykonanie dochodów 

wg stanu na 31.XII. 

37.303.452,64 39.814.223,39 43.174.399,83 

Wykonanie wydatków 

wg stanu na 31.XII. 

36.439.863,99 41.443.549,80 40.430.391,49 

Nadwyżka/ Deficyt + 863.588,65 - 1.629.326,41 +2.744.007,89 
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Zobowiązania długoterminowe na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 7.100.000 zł i  dotyczą 

wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji komunalnych. Wskaźnik 

planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w stosunku do dochodów gminy Turawa 

na koniec 2019 r. wyniósł 16,4 %. 

-2000000 -1000000 0 1000000 2000000 3000000

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Nadwyżka/ Deficyt 
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Wieloletnia prognoza finansowa gminy Turawa na lata 2019-2022 przedstawia informację  

o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 cytowanej ustawy. 

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

Poziom zadłużenia 

wg stanu na dzień 

31.XII. 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

  

9.600.000,00 

 

8.100.000,00 

 

7.100.000,00 

 

 

2.2. Informacja o realizacji inwestycji oraz projektów finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych 

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 r. 

Lp. Treść Plan 

na 2019 r. 

Wykonanie na 

31.12.2019 r. 

% Uzyskane 

dofinansowanie 

UWAGI 

 

1.  

 

Przebudowa drogi  

wew. ul. Pogodnej w m. 

Węgry 

203 000,00 196 610,12 96,85 - Zadanie 

zakończone  

 

2.  

 

Remont ul. Kościelnej 

w m. Zakrzów Turawski 

– ostatni etap 

45 000,00 0,00 0,00 - Zadanie 

zakończone  

 

3.  

 

Remont ul. 

Kolanowskiej w m. 

Zawada 

182 566,42 1 230,00 0,67 - Zadanie 

realizowane 

w 2019 i 

2020 r. 

 

4.  

 

Remont ul. Polnej w m. 

Kotórz Wielki 

201 205,00 0,00 0,00 - Zadanie 

realizowane 

w 2019 i 

2020 r. 

 

5.  

 

Wykonanie projektów 

na przebudowę-

modernizację ulic 

w Sołectwie Węgry: ul. 

Opolska /6 800,00/ oraz 

ul. Słoneczna /5 800,00/ 

(wydatek z Funduszu 

Sołeckiego) 

12 600,00 10 329,00 81,98 - Zadanie 

realizowane 

w 2019 i 

2020 r.  

 

6.  

 

Modernizacja  ul. 

Planetorza i ul. Nowej 

w m. Turawa  

406 993,00 396 101,66 97,32 - Zadanie 

realizowane 

w 2019 i 

2020 r.  

 

7.  

 

Budowa nawierzchni 

drogi dojazdowej do 

hali-boiska LZS 

Turawa-projekt 

15 000,00 11 439,00 76,26 - Zadanie 

zakończone  

 

8.  

 

Projekt przebudowy 

drogi-łącznika między 

m. Zakrzów Turawski 

a Ligota Turawska 

35 706,00 20 706,00 57,99 - Zadanie 

zakończone  

 

9.  

Wymiana wiaty 

przystankowej w m. 

10 200,00 10 143,50 99,45 - Zadanie 

zakończone  
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 Zawada 

 

10.  

 

Modernizacja ul. Leśnej 

w m. Kadłub Turawski 

329 820,00 256 803,37 77,86 - Zadanie 

zakończone  

11. Termomodernizacja 

budynku gminnego w 

m. Ligota Turawska 

14.000,00 14 000,00 100 - Zadanie 

zakończone 

12. Budowa placu 

rekreacyjnego 

i parkingu Bike & Ride 

w m. Turawa 

514 213,00 514 213,00 100 - Zadanie 

zakończone 

13. Zmiana projektu 

i zakończenie budowy 

łącznika hali sportowej 

ze szkołą 

80 000,00 15 990,00 19,98 - Zadanie 

realizowane 

w 2019 i 

2020 r. 

14. Termomodernizacja 

wraz z wymianą drzwi 

zew. budynku gminnego 

w m. Bierdzany 

15 000,00 15 000,00 100 - Zadanie 

zakończone 

15. Zakup sprzętu 

informatycznego oraz 

wartości 

niematerialnych 

i prawnych 

95 500,00 92 483,00 96,84 - Zadanie 

zakończone 

16. Modernizacja budynku 

UG w Turawie 

59 437,00 0,00 0,00 - Zadanie 

realizowane 

w 2020 r. 

17. Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 

na terenie Gminy 

Turawa 

50 000,00 49 981,20 99,96 31 803,04 Zadanie 

zakończone 

 

Poniżej zestawienie wykonanych w 2019 r. inwestycji w zakresie modernizacji kotłowni  

w budynkach oświatowych Gminy Turawa. 

 

 Źródło: Materiały własne Urząd Gminy Turawa Referat Gospodarki Nieruchomościami, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
 

Wymiana kotła węglowego na piec opalany 

pelletem o mocy 45kW w Publicznym 

Przedszkolu w Turawie (2019) 

 

Wymiana grzejników, montaż termostatów oraz 

nowego bojlera w Publicznym Przedszkolu w 

Turawie (2019) 

Koszt inwestycji: 27 958,27 zł 

 

Kwota pozyskanego dofinansowania z 

WFOŚiGW w Opolu: 13 900,00 zł 

 

14 963,12 zł 
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Stary i nowy piec w Publicznym Przedszkolu w Turawie 

Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła 

węglowego na kocioł opalany pelletem w Oddziale 

Przedszkolnym w Zakrzowie Turawskim (2019) 

Wymiana zaworów grzejnikowych na 

termostatyczne w Oddziale Przedszkolnym w 

Zakrzowie Turawskim (2019) 

Koszt inwestycji: 33 624,04 zł 

Kwota pozyskanego dofinansowania z 

WFOŚiGW w  Opolu: 

16 800,00 zł  

 

3 190,86 zł 

Wymiana okien w Oddziale Przedszkolnym w 

Zakrzowie Turawskim (2019) 

9 274,20 zł 

   

Źródło: Materiały własne Urząd Gminy Turawa Referat Gospodarki Nieruchomościami, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
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Wymieniony piec w kotłowni w Oddziale Przedszkolnym w Zakrzowie Turawskim 

 

Największym z dotychczasowych dużym przedsięwzięciem w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej będzie realizacja projektu „Modernizacja energetyczna budynku 

szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej” w ramach Poddziałania 3.2.2 Efektywność 

energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020,  

na które w 2019 r. Gmina Turawa pozyskała dofinansowanie. Celem inwestycji będzie 

poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu, 

obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz redukcja emisji szkodliwych substancji  

do środowiska. Prace związane z przeprowadzeniem modernizacji energetycznej budynku 

szkoły będą obejmować między innymi: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  

na wszystkich kondygnacjach, ocieplenie stropu nad I piętrem i stropów jętkowych nad 

częścią użytkową i ogrzewaną poddasza, wymianę drzwi zewnętrznych  prowadzących  

na taras oraz okien na poddaszu, wymianę oświetlenia wewnętrznego na nowe 

energooszczędne w technologii LED oraz montaż pompy ciepła powietrze-woda, wymianę 

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

i termostatami. 
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Pozostałe działania wykonane w 2019 r. ukierunkowane na rozwiązania niskoemisyjne: 

 

Wymiana okien w lokalach socjalnych w Bierdzanach 

przy  

ul. Szkolnej  będących w posiadaniu Gminy Turawa 

(2019) 

8 300,00 zł 

wykorzystanie OZE przez gminę 

Uruchomienie latarni z zasilaniem solarnym w m. 

Kotórz Mały oświetlenie pomostu i zakup lampy 

solarnej dla mieszkańców ul. Zielonej 

10 620,00 zl 

 

Modernizacja, demontaż, montaż lampy solarnej w m. 

Węgry 

2 100,00 zł 

Źródło: Materiały własne Urząd Gminy Turawa Referat Gospodarki Nieruchomościami, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

W dniu 28.03.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Turawa 

a Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie projektu pn.: „Rekultywacja 

kanału fabrycznego oraz kanału ulgi w Osowcu”. Środki na ww. inwestycję zostały przyznane 

z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 300 000,00 zł w formie zwrotu 

poniesionych kosztów kwalifikowalnych.. Prace polegały na pogłębieniu i odmuleniu dna 

oraz uformowaniu i zabezpieczeniu skarp na długości 329 m. Zadanie zrealizowano  

w 2019 r., a wartość inwestycji wyniosła 466 785,00 zł. 
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Kolejna umowa o dofinansowanie pomiędzy Gminą Turawa a Samorządem 

Województwa dotyczyła projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie 

Gminy Turawa”. Środki na ww. inwestycję zostały przyznane z  Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w kwocie 31 815,00 zł, w formie zwrotu 

poniesionych kosztów kwalifikowalnych.   Operacja obejmowała montaż małej infrastruktury 

w dwóch lokalizacjach: nad Jeziorem Średnim (teren przy ścieżce i boisku wielofunkcyjnym) 

oraz Jeziorze Dużym (teren przy promenadzie). W pierwszej lokalizacji zamontowano ławkę 

solarną, ciekawostką jest fakt, że ławka może emitować dźwięki odstraszające komary. 

Dodatkowo wyposażeniem ławki solarnej jest stacja naprawcza do rowerów z kompresorem, 

kluczami oraz stojakiem na 2 rowery. W sąsiedztwie boiska sportowego zamontowana została 

wiata drewniana o wym. 5x7m. oraz utwardzono teren pod wiatą z kostki betonowej 

niefazowanej o pow.40 m2. Uzupełnieniem infrastruktury jest gra edukacyjna kostka wiedzy 

dotycząca segregacji odpadów. Idealna gra terenowa, podczas której można nauczyć się jak 

segregować odpady. Zestaw interaktywny składa się z czterech sześcianów obracanych 

dookoła własnej osi. Każdy z nich zawiera pięknie wykonane ilustracje oraz ciekawe  

i w przystępny sposób podane informacje. W drugiej lokalizacji - przy promenadzie Jeziora 

Dużego - zamontowano stację do samodzielnej naprawy rowerów wyposażonej w: wkrętak 

krzyżowy, wkrętak płaski, wkrętak TORX T25, klucz nastawny, klucz płaski 8×10 mm, klucz 

płaski 13×15 mm, zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm, łyżki do opon, pompkę z adapterem 

na wszystkie zawory. Realizacja operacji podnosi atrakcyjność obszaru jezior turawskich,  

co przyczyni się do zwiększenia aktywności mieszkańców (będą częściej korzystać  

z wypoczynku), zwiększy stopień integracji lokalnej (wzmocni więzi z miejscem 

zamieszkania postrzeganym jako atrakcyjniejsze) oraz zwiększy komfort i różnorodność 
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oferty turystycznej Jeziora Średniego (tym samym podniesie jakość życia na obszarze LGD. 

Całość infrastruktury powstałej w wyniku realizacji operacji będzie udostępniana 

nieodpłatnie. Zadanie zrealizowano w 2019 r.  Całkowity koszt operacji wyniósł prawie 50 

tys. zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, pozyskane za pośrednictwem LGD Kraina Dinozaurów wynosi 63,63%. 

 

  

 

 

 

 

 

W dniu 9 października 2019 r. pomiędzy Gminą Turawa a Wojewodą Opolskim 

została podpisana umowa na  dofinansowanie  projektu pn. „Przebudowa ul. Lipowej  

w miejscowości Osowiec” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość realizacji 

zadania wynosi 459 831,80 zł z czego 70%  stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg 
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Samorządowych. Umowa z wykonawca robót budowlanych została podpisana w dniu 

23.12.2019 r., a termin zakończenia inwestycji zaplanowano w maju 2020 r. W ramach 

inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna o długości 187 mb i szerokości 

6m. Powstało 65 nowych miejsc postojowych, które zlokalizowane są po obu stronach jezdni 

oraz chodnik i próg zwalniający. W budynkach wielorodzinnych usytuowanych wzdłuż 

przebudowywanego odcinka ul. Lipowej zamieszkuje około 250 osób. Jest to w Gminie 

Turawa bardzo duże skupisko ludzi przypadające na 1 m2 drogi. Zrealizowanie inwestycji 

niewątpliwie zapewni bezpieczeństwo użytkowników tej drogi oraz poprawi jej walory 

estetyczne. 

Gmina Turawa w 2019 r. kontynuowała realizację projektu pn. „Budowa punktu 

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

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

Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi. Projekt został pozytywnie oceniony i otrzymał 

unijne dofinansowanie w kwocie 671 679,18 zł (85%). 

Projekt obejmuje budowę Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jego 

wyposażenie i uruchomienie. Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków dla 

mieszkańców Gminy Turawa w celu zapobiegania powstawaniu nadwyżki odpadów, jak 

również oddania i odebrania przedmiotów do punktu wymiany rzeczy używanych. Planowane 

przedsięwzięcie  przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych 

procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku, redukując w ten sposób ilość odpadów 

składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Gmina Turawa 

przeprowadziła 4 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i dopiero w wyniku 

ostatniego przetargu udało wyłonić się wykonawcę prac projektowych i budowlanych. 

Całkowita wartość projektu wynosi 790 210,86 zł. 

 

2.3. Realizacja funduszu sołeckiego 

 

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

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

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

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

dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki: 

1) służyć poprawie życia mieszkańców, 
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2) należeć do zadań własnych gminy, 

3) być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

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

środków określonych dla danego sołectwa). 

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 

 

 

Lp. 

 

Sołectwo 

 

Przedsięwzięcie 

 

Plan na 2019 r. 

Wykonanie na 

31.12.2019 r. 

1 Bierdzany 

Zakup gazu do ogrzania obiektu 

Bastion 
5 000,00 4 995,28 

Rekultywacja działki 1064/184 przy 

Remizie, przygotowanie placu do 

organizacji spotkań mieszkańców 

10 000,00 9 999,9, 

Utrzymanie zieleni: zakup kwiatów 

do pergoli, prace porządkowe: zakup 

paliwa, olej, żyłka, remonty kosiarek, 

drobne naprawy w obiektach na 

terenie sołectwa 

3 757,00 3 258,62 

Dokupienie  do kuchni blatu 

roboczego z akcesoriami, dokupienie 

zastawy i sztućców 

300,00 184,38 

Doposażenie placu zabaw 

Stowarzyszenia 
3 000,00 2 917,56 

Wykonanie udrożnienia kanalizacji i 

oczyszczanie naniesionego mułu 
2 500,00 2 498,13 

Organizacja Dnia Babci, Dnia 

Kobiet, Dzień Dziecka, Spotkanie 

integracyjne mieszkańców, Dzień 

Św. Marcina, Dzień Strażaka, 

Mikołajki 

5 000,00 2 000,00 

Lustra drogowe wjazd na boisko ul. 

Polna Skrzyżowanie Polna-Boiskowa 
700,00 700,00 

Materiał wraz z oznakowaniem do 

wykonania monitoringu 

zewnętrznego w celu poprawy 

bezpieczeństwa plac zabaw w parku 

wraz z siłownią zewntętrzną 

4 000,00 3 999,98 

 34 257,00 33 306,11 

2 
Kotórz Mały 

 

Montaż dwóch progów 

zwalniających na ul. Szkolnej i ul. 

Kolejowej 

5 000,00 4 207,78 
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Montaż dwóch progów 

zwalniających na ul. Zielonej 
7 500,00 6 918,26 

Zakup tablic informacyjnych 1 300,00 1 199,99 

Organizacja festynu 1 700,00  

Melioracja rowów 1 200,00 1 198,80 

Aktywizacja Klubu Seniorów w 

Kotorzu Małym 
1 000,00 874,00 

Zakup jednej lampy solarnej dla 

mieszkańców ul. Zielonej 
7 000,00 7 000,00 

Utrzymanie terenów zielonych 2 500,00 2 455,30 

Doposażenie placu zabaw 4 000,00 4 000,00 

Ogrodzenie na boisku LKS 3 057,00 3 000,00 

   

Kotórz Mały   

 34 257,00 31 627,15 

3 
Kadłub Turawski 

 

Koszenie traw 3 000,00 2 745,00 

Melioracje 3 000,00 2 996,22 

Narzędzie ratownicze HALLIGA 1 175,00 1 175,00 

Organizacja imprez kulturalnych- 

dożynki 
17 038,15 17 036,73 

Zakup ogrodzenia wokół szkoły 1 000,00 1 000,00 

 25 213,15 25 142,70 

4 
Kotórz Wielki 

 

Uporządkowanie i utrzymanie zieleni 

na terenie sołectwa 
1 500,00 1 499,46 

Melioracja 1 000,00 874,80 

Zakup 2 progów zwalniających: ul. 

Leśna i ul. Stawowa 
2 500,00 2 500,00 

Remont i doposażenie obiektów 

wiejskich 
1 500,00 1 479,31 

Oświetlenie ul. Polnej i ul. Opolskiej 4 100,00  

Zakup i montaż progu zwalniającego 

przy ul. Leśnej 
1 905,00 1 905,00 

Organizacja imprez kulturalno-

rozrywkowych 
923,72 922,28 

Zakup traktora ogrodowego 5 995,00 5 995,00 

 19 423,72 15 175,85 

5 
Ligota Turawska 

 

Doposażenie placu zabaw 10 000,00 9 999,00 

Doposażenie sali wiejskiej 5 000,00 5 000,00 

Zakup mebli ogrodowych 2 000,00 2 000,00 

Wyremontowanie łazienki 

znajdującej się w budynku gminnym 

przy klubie sportowym LZS 

3 000,00 2 999,70 

zakup opału do sali wiejskiej 3 000,00 2 985,70 
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Pielęgnacja terenów zielonych, 

nasadzenia roślin i drzew, zakup 

urządzeń ogrodowych 

2 283,19 2 218,58 

Zakup 4 kompletów biesiadnych ( 

stół + 2 ławki) 
2 000,00 1 955,40 

Kultura i promocja wsi 3 000,00 2 643,41 

 30 283,19 29 801,79 

6 
Osowiec 

 

Pielęgnacja terenów zielonych i 

zimowe utrzymanie 
8 500,00 8 500,00 

Zakup monitoringu przenośnego 457,00 433,99 

Zakup płyt gumowych na plac zabaw 12 400,00  

Działalność kulturalna (Dzień 

Seniora) 
 3 000,00 

Zakup materiałów na chodnik 9 900,00 9 870,54 

 34 257,00 21 804,53 

7 
Rzędów 

 

Remont chodnika przy ul. Wiejskiej 10 000,00 10 000,00 

Pielęgnacja terenów zielonych 1 000,00 993,12 

Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej 

przy świetlicy wiejskiej 
2 500,00 2 500,00 

Zabezpieczenie środków na dożynki 

wiejskie 
1 500,00 1 500,00 

Wyposażenie pomieszczeń nad 

świetlicą wiejską 
3 327,50 3327,50 

 18 327,50 18 320,62 

8 
Turawa 

 

Infrastruktura wiejska 10 000,00 10 000,00 

Festyn rodzinny 1 000,00 1 000,00 

Sprzątanie wsi 6 000,00 5 999,08 

Lustra na drogach 4 000,00 233,00 

Imprezy integracyjne 1 000,00 932,30 

Ławki z kompozytu na rondo 2 000,00 2 000,00 

Warsztaty integracyjne 5 000,00 4 928,95 

Urządzenia na plac zabaw 4 257,00 4 169,61 

Utrzymanie zieleni 1 000,00 934,00 

 34 257,00 30 196,94 

9 
Węgry 

 

Utrzymanie terenów zielonych, 

konserwacja sprzętu, doposażenie 

sadu drzew owocowych itp. 

4 100,00 4 095,95 

Konserwacja urządzeń na placu 

zabaw i wymiana zepsutych 

elementów 

2 000,00 1 997,70 

Organizacja imprez integracyjnych, 

cyklicznych oraz promocja wsi 
2 200,00 2 200,00 

Doposażenie i utrzymanie “izby 

tradycji kulinarnej” sala spotkań 
457,00 455,91 
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wiejskich 

Prace porządkowe, całoroczne 

utrzymanie porządku 
4 000,00 3 851,00 

Wykonanie tablicy informacyjnej 600,00 600,00 

Zakup materiałów i wykonanie wiaty 

na placu gminnym 
3 500,00 3 482,98 

Zakup materiałów i przeprowadzenie 

remontu kapliczek przy pomniku 

poległych 

1 500,00 1 495,59 

Zakup i wymiana kamienia 

upamiętniającego 700-lecie Węgier i 

zagospodarowanie placu wokół niego 

1 200,00 1 200,00 

Wykonanie 2-ch projektów na 

przebudowę-modernizację ulic 

gminnych w Sołectwie tj. ul. 

Opolskiej od nr 17 do nr 21 i od nr 8 

do nr 12 

12 600,00  

Modernizacja, demontaż i montaż 

lampy solarnej 
2 100,00 2 097,15 

 34 257,00 21 476,28 

 

 

 

10 

 

 

 

Zakrzów 

Turawski 

Zakup stojaka na rowery 500,00 256,00 

Wykonanie wiaty, pod którą 

ustawiany będzie grill 
3 000,00 3 000,00 

Montaż lampy zewn. na budynku 

świetlicy 
300,00 300,00 

Remont chodników i placu przy 

świetlicy 
12 300,00 12 275,40 

Wymiana bramy wjazdowej na plac 

przy świetlicy 
3 500,00 3 500,00 

Organizacja imprez kulturalnych 3 085,19 3 011,65 

Utrzymanie zieleni 5 200,00 4 824,80 

 27 885,19 27 167,85 

11 Zawada 

Montaż progu zwalniającego z 

oznakowaniem na ul. Wodociągowej 
2 500,00 2 362,69 

Kultywowanie tradycji sołectwa i 

integracja mieszkańców 
7 500,00 7 493,82 

Poprawa infrastruktury  w parku 

wiejskim przy ul. Oleskiej 
8 000,00 7 999,93 

Wymiana wiaty przystankowej w 

Zawadzie przy ul. Oleskiej 
10 200,00  

Rozbudowa infrastruktury obok 

siłowni zewnętrznej w Zawadzie 
500,00 485,00 

Poprawienie  infrastruktury na terenie 

miejscowości, koszty utrzymania 
5 557,00 5 548,81 
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zieleni 

 34 257,00 23 890,25 

12 Osiedle Zawada 

Rozbudowa i remont istniejącej 

infrastruktury osiedlowej. 

Zakup i montaż progów 

zwalniających. 

Zakup ław i stołów oraz garażu typu 

„blaszak” do ich przechowywania. 

Uporządkowanie terenu osiedla, 

utrzymanie zieleni i nasadzenie 

nowych drzew 

10 764,77 9 941,97 

Uporządkowanie terenu osiedla, 

utrzymanie zieleni i nasadzenie 

nowych drzew 

4 000,00 4 000,00 

Zakup gazu do ogrzania obiektu 

Bastion 
14  764,77 13 941,97 

Ogółem 341 439,52 327 165,74 

 

Jak wynika z przedstawionej tabeli, 95,9 % zadań zaplanowanych do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego na 2019 r. zostało wykonanych.  

Prawidłowe wykonanie wydatków umożliwia Wójtowi wystąpienie do Wojewody  

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

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

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

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

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

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

procentową wysokość zwrotu. W 2019 roku Gmina Turawa otrzymała zwrot w wysokości 

88.388,95 zł, co stanowiło 28,57 % wydatków Gminy na fundusz sołecki w 2018 roku.  

 

3. SPÓŁKI KOMUNALNE 

 

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

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

X/65/2007 i Rady Gminy Łubniany z dnia 26.11.2007 r. Nr IX/48/2007 Kapitał zakładowy 

Spółki na dzień 31.12.2019 wynosi  31.784.000 zł. 

Działalność inwestycyjna i eksploatacyjna przedsiębiorstwa WiK Turawa Sp. z o. o określona 

jest w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
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Kanalizacyjnych Gminy Turawa na lata 2018-2021 przyjętym Uchwałą Nr XXIX/168/17 Rady 

Gminy Turawa z dnia 06.10.2017 r.  

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

Aglomeracja Turawa, wykonując zadania przypisane w Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK). Z realizacji KPOŚK  zgodnie z Ustawą prawo wodne Gmina 

Turawa składa coroczne sprawozdania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie RZGW w Gliwicach.   

 

Lp. Długość sieci wodociągowej 

[km] 

Długość sieci kanalizacyjnej 

[km] 

1 135,22 194,40 

 

Pod koniec roku 2019 Spółka posiadała aktywa trwałe w wysokości 56 348 038,55 zł. 

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

zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie 

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

Przedmiotem działalności Spółki WIK Turawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków jest w szczególności: 

 Pobór, uzdatnianie i dostawa wody. 

 Odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 

 Zapewnienie ciągłości dostaw wody o jakości  zgodnej z obowiązującymi normami. 

 Utrzymanie w należytym stanie technicznym eksploatowanych ujęć wody w Turawie-

Marszałkach oraz ujęcia  Turawik –Północny Brzeg Jeziora Turawskiego. 

 Utrzymanie w technicznym i technologicznym stanie Stacji Uzdatniania Wody  

w Kadłubie Turawskim. 

 Prowadzenie  gospodarki konserwacyjno-remontowej  sieci wodociągowej i  urządzeń 

wodociągowo kanalizacyjnych, w celu utrzymania ich w stałej gotowości eksploatacyjnej. 

 Usuwanie awarii na sieci wodociągowej. 

 Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym. 

 Systematyczna kontrola i utrzymywanie sieci kanalizacji sanitarnej. 

 Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, przepompowniach ścieków i przydomowych  

pompowniach ścieków. 

 Działalność inwestycyjna w zakresie uzupełniania sieci wg zatwierdzonego planu rozwoju. 
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 Produkcja i sprzedaż polepszacza gleby wytworzonego na  bazie osadów ściekowych. 

 Podstawą działalności Spółki jest sprzedaż wody i odbiór ścieków. Spółka prowadzi 

działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Turawa. Głównymi klientami są mieszkańcy Gminy Turawa tj. 

klienci indywidualni, a także instytucje i firmy oraz letnicy posiadający swoje siedziby w 

granicach administracyjnych gminy. Ponadto przepustowość oczyszczalni ścieków w Kotorzu 

Małym  umożliwia Spółce zaspakajanie potrzeb gminy ościennej Łubniany, wchodzącej w 

skład aglomeracji Turawa, w zakresie odbioru ścieków, a także prowadzi hurtową sprzedaż 

wody dla tej gminy. Spółka systematycznie rozszerza obszar świadczonych usług w wyniku 

podłączeń nowych odbiorców.  

Spółka Wodociągi i kanalizacja Turawa Sp. z o.o. w roku 2019 osiągnęła przychody 

operacyjne ze sprzedaży i zrównane z nimi  w wysokości 6.159.281,18 zł netto. 

Struktura sprzedaży w roku 2019 z podziałem na poszczególne rodzaje działalności: 

 

Sprzedaż 2019 

Przychody  Sprzedaż w zł Struktura [w %] 

Sprzedaż wody 1 710 306,95 27,77 

Odprowadzanie i oczyszczanie 

ścieków 
4 093 794,06 66,47 

Usługi 82 208,91 1,33 

Woda na cele technologiczne OŚ 95 396,06 1,55 

Przychody ze sprzedaży polepszacza 

gleby 
176 665,00 2,87 

Sprzedaż materiałów 910,20 0,01 

SUMA 6 159 281,18 100,00 

 

 

Działalność  Spółki w zakresie dostarczania wody: 

Spółka  eksploatuje trzy ujęcia wody :  

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

z dn. 28.04.2016 r.  

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

z dn. 16.06.2015 r. oraz GL.ZUZ.3.421.60.2019.BS z dn. 18.07.2019 r. 
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 ujęcie lokalne Jezioro Duże zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym  

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

z dn. 19.06.2018r.  

oraz zakupuje hurtowo wodę z ujęcia w Zawadzie - ujęcie eksploatuje Spółka Wodociągi  

i Kanalizacja w Opolu. 

 

Na każdym z ujęć wody występują rezerwy jej wydobycia. Inwestycja wykonana w 2017 r. 

polegająca na uruchomieniu trzeciej studni na ujęciu w Marszałkach przynosi oczekiwane 

efekty i w obrębie miejscowości zaopatrywanych w wodę pitną z tego ujęcie  

nie zaobserwowano spadków ciśnienia. Dodatkowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest 

podpisana umowa z firmą Plada na dostawę wody pitnej, z ujęcia w Niwkach na obszar 

działalności turystycznej wokół Jeziora Średniego. Zgonie z wewnętrznymi ustaleniami 

możliwość zasilenia terenów na Południowym brzegu Jeziora Turawskiego będzie 

wykorzystywane w miesiącach letnich w momentach dużych rozbiorów wody.  Wypracowana 

strategia zaopatrywania tych terenów wodę pitną zaspokaja potrzeby w szczególności branży 

turystycznej nad jeziorem Średnim. 

Wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarną – Epidemiologiczną w Opolu prowadzony  

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

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

przez Spółkę odpowiada pod względem jakości wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

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

Spółka posiada kilka oddzielnych systemów wodociągowych korzystających z różnych 

ujęć wodnych, są nimi: 

 wodociąg grupowy Turawa-Marszałki,  
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 wodociąg grupowy Kadłub Turawski,  

 wodociąg grupowy Opole – Zawada,  

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

na północnym brzegu Jeziora Turawskiego. 

Wodociągi zbiorowe zaopatrują następujące miejscowości w gminie: 

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

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

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

z ujęcia w Niwkach. 

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

Turawski, Zakrzów Turawski, Rzędów, Ligota Turawska, Bierdzany.  

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

Zawada. 

Wodociągi lokalne zaopatrują następujące grupy odbiorców w gminie: 

 Wodociąg grupowy – „Turawa – Jezioro Duże” (brzeg północny) – wodociąg na bazie ujęcia 

na północnym brzegu Jeziora Turawskiego zaopatruje w wodę kompleks ośrodków 

wypoczynkowych zlokalizowanych w części północnej Jeziora Turawskiego. 

W zakresie zaopatrzenia w wodę w roku 2019 oddano do eksploatacji 0,359 km sieci 

wodociągowej oraz podłączono 25 posesji, co umożliwiło korzystanie z wody 109 

mieszkańcom i  turystom. Łączna długość  sieci wodociągowych na koniec roku 2019 

wynosiła 135, 217 km.  Ilość przyłączy 3318, w tym  173  dla odbiorców firmowych.  Ilość 

osób  korzystających z wody 8295. 

Struktura  sprzedaży  

wg odbiorców wody 
woda [m3] 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

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

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

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

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

 

Działalność Spółki w zakresie:  oczyszczanie i odbiór ścieków 
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Oczyszczalnia ścieków w Kotorzu Małym 

Oczyszczanie ścieków odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego  

nr GL.ZUZ.3.421.4.2018.BS z dn. 12.06.2018r. W roku 2019 oczyszczalnia ścieków w 

Kotorzu Małym osiągnęła dobre parametry pracy. Obrazują to średnie wartości parametrów 

przedstawionych w poniższych tabelach, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych 

określonych w pozwoleniu wodno- prawnym. Wyniki wskazują na bardzo dobrą ponad 90% 

redukcję ładunków zanieczyszczeń.  

 

Średnie wartości wskaźników oczyszczonych ścieków określonych w pozwoleniu wodno- 

prawnym 

Wskaźnik Jednostka Dopływ Odpływ Wartości dopuszczalne 

odpływu wg pozwolenia 

wodnoprawnego 

BZT5 mg O2/l 353,33 5,60 15,0 

ChZT mg O2/l 1071,17 34,417 125,0 

Zawiesina 

ogólna 

mg/l 417,50 7,325 35,0 

Fosfor ogólny mg P/l 15,05 0,730 2,0 

Azot ogólny mg N/l 122,75 11,817 15,0 

Węglowodory 

ropopochodne 

mg/l 5,55 0,193 15,0 

 

Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków wyniosła 679,069 tys. m3 (Q śr.= 

1 860,46 m3/d; Q maxd= 2 925 m3/d ; Q mind= 972884 m3/d).  

Ilość ścieków dowożonych wyniosła  w 2019 roku 3,83 tys. m3 ścieków. 

 

Środek poprawiający właściwości gleby 

Wybudowanie i uruchomienie instalacji przetwarzającej osady ściekowe na bazie technologii 

OrCal® pozwoliło rozpocząć starania o wydanie decyzji pozwalającej na wprowadzenie do 

obrotu środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „OrCal®TUR pHregulator”. 

Starania rozpoczęto  

od przeprowadzenia niezbędnych badań produktu z kilkunastu losowych partii oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i zatwierdzeń dokumentacji od odpowiednich instytucji opiniodawczych. 
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Zabudowa urządzeń linii technologicznej przerobu osadów 

 

Wniosek do Wydziału Nawozów i Środków Wspomagających Uprawę Roślin Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi został wysłany w dniu 19.04.2017 roku. Właściwą decyzję na 

wprowadzenie do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby 

pn. „OrCal®TUR pHregulator” uzyskano w dniu 28.08.2017r. (Dec. nr G-685/17 z dn. 

28.08.2017r.). W 2018 roku wystąpiono o rozszerzenie zakresu stosowania środka 

poprawiającego właściwości gleby o stosowanie w uprawach roślin sadowniczych i 

warzywnych. Decyzję uzyskano dnia 30.07.2018 r. (Dec.  

nr G-685a/18). Przetwarzanie osadów odbywa się na mocy decyzji z dnia 11.09.2017 r. 

wydanej przez Starostę Opolskiego. 

Przebieg procesu przetwarzania osadów 

Powstające osady ściekowe podczas procesu oczyszczania ścieków dostarczane  

są bezpośrednio z prasy odwadniającej za pomocą przenośnika ślimakowego do reaktora, w 

którym po dodaniu reagenta (wapna palonego wysokoreaktywnego) następować będzie 

proces higienizacji osadu w wysokiej temperaturze (55 - 90°C). Proces przebiega pod ścisłą 

kontrolą automatycznego układu sterowania umożliwiającego kontrolę ilości podawanego 

osadu i reagenta. Produkt opuszczający reaktor w postaci gorącego, wysterylizowanego 

granulatu polepszacza gleby odbierany jest z wylotu obudowanymi przenośnikami 

taśmowymi i podawany na linię pakowania do big-bagów,  

a następnie transportowany wózkiem widłowym do magazynu produktu. 

Właściwości środka poprawiający właściwości gleby pn. „OrCal®TUR pHregulator”. 

Środek poprawiający właściwości gleby pn. „OrCal®TUR pHregulator” zalecany jest  

do stosowania w celu zwiększenia zawartości substancji organicznej w glebie – zwiększenia  
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jej aktywności biologicznej, poprawę odczynu gleby i dostarczenia składników pokarmowych 

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

zawartości substancji organicznych oraz na gleby kwaśne i lekko kwaśne.  

Produkt jest zalecany do rekultywacji gleb zdegradowanych wskutek intensywnego 

użytkowania rolniczego i do rekultywacji terenów poprzemysłowych, pokopalnianych.  

 

Skład jakościowy środka: 

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

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

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

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

e) Postać: stała, sypka, gruzełkowata 

 

Spółka dokonała zmiany nazwy produkowanego środka poprawiającego właściwości 

gleby na MaxCalc TUR co zostało zatwierdzone Dec. G-685c-19 z dn. 09.08.2019 r. 

W roku 2019  podczas procesu technologicznego poddano obróbce 975 634 kg osadu  

za pomocą wapna wysoko reaktywnego (489 042 kg) uzyskując 1.388.182 produktu w postaci 

polepszacza glebowego. 

Spółka eksploatuje wybudowaną w ostatnich latach sieć kanalizacji sanitarnej w systemach: 

 ciśnieniowym 

 grawitacyjnym. 

Elementami eksploatwanych sieci są 42 przepomownie sieciowe oraz 4 tlocznie ścieków. Na 

koniec 2019 roku na terenie gminy Turawa eksploatowanych jest 2204 szt. przepompowni 

przydomowych.  

W 2019 roku wybudowano 0,383 km nowych sieci kanalizacyjnych. Zrealizowano również 

24 szt. przepompowni przydomowych podłączonych do istniejacych sieci kanalizacyjnych. 

 

Prace remontowe i konserwacyjne na sieciach 

W roku 2019 odnotowano:  

- 6 awarii na sieci wodociągowej, 

- 2 awarie na stacjach uzdatniania wody, 

- 27 awarii na przyłączach wodociągowych, 

- 39 awarii na przepompowniach sieciowych, 
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- 570 awarii na przepompowniach przydomowych, 

- 4 awarie na przyłączach kanalizacyjnych, 

- 15 awarii na oczyszczalni ścieków, 

- 13 awarii pozostałych urządzeń, samochodów itp. 

 

W ramach eksploatacji dokonano również przeglądu 738  hydrantów na terenie Gminy.   

W  roku 2019 wymieniono 50 hydrantów oraz wyremontowano 6 hydrantów. Łączne nakłady 

na gospodarkę hydrantami zamknęły się kwotą  99.351,11 zł. 

 

Inwestycje w Spółce 

Nakłady na inwestycje poniesione w roku 2019 wyniosły 230 114,98 zł, w tym: 

Wartości niematerialne i prawne                                                        4 950,00 zł 

Budynki i budowle                                                                          110 122,62 zł 

Urządzenia i maszyny techniczne                                                    54  690,00 zł 

Pozostałe środki trwałe                                                                    13 544,86 zł 

Wartość środków trwałych w budowie zamknęła się kwotą  133 736,67 zł wobec 81 979, 17 

zł na koniec roku 2018. 

 

4. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

W roku 2019 Wójt Gminy Turawa ogłosił  11 przetargów na sprzedaż 14 działek. 

Ponadto podpisano 4 protokoły ustaleń w sprawie bezprzetargowej sprzedaży w celu poprawy 

zagospodarowania nieruchomości przyległych, działek które nie mogły być zagospodarowane 

jako samodzielne. Sfinalizowano sprzedaż 12 działek o łącznej powierzchni 0,50 ha 

położonych w okolicy jezior turawskich.  

Stan sprzedaży nieruchomości w roku 2019 przedstawia poniższa tabela: 
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4.1. Nabywanie nieruchomości 

 

W roku 2019 nabyto nieodpłatnie 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,03 ha 

przeznaczone pod drogę gminną w miejscowości Turawa,  oraz parking w miejscowości 

Zakrzów Turawski. 

Na wniosek Wójta Gminy Turawa Wojewoda Opolski wydał decyzje potwierdzające 

nieodpłatne nabycie z mocy prawa przez Gminę Turawa 2 nieruchomości drogowych 

położonych  

w miejscowościach Osowiec i Zakrzów Turawski. 

  

 

L.p. Nr działki Położenie 
Cena zbycia 

(netto) 

1. 1/707 Jezioro Średnie 115 500,00 

2. 1/208 Jezioro Średnie 9 200,00 

3. 2/290 Jezioro Turawskie 18 174,00 

4. 2/338 Jezioro Turawskie 42 420,00 

5. 1/448 Jezioro Średnie 17 780,00 

6. 9/5 Rzędów 12 000,00 

7. 1/700 Jezioro Średnie 100 000,00 

8. 1/715 Jezioro Średnie 1 957,00 

9. 1/284 Jezioro Średnie 18 690,00 

10. 47/123 Jezioro Turawskie 50 000,00 

11. 47/29 Jezioro Turawskie 35 100,00 

12. 47/127 Jezioro Turawskie 47 470,00 

  

SUMA 468 291,00 
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4.2. Podziały nieruchomości  

 

W roku 2019 Wójt Gminy Turawa wydał 44 decyzje zatwierdzające podział 

nieruchomości,  

z czego 39 decyzji dotyczących działek prywatnych wydano na wniosek właścicieli 

nieruchomości,   

 4 decyzje wydane zostały z urzędu w celu wydzielenia działek przeznaczonych do sprzedaży  

z nieruchomości gminnych.  

 

4.3.  Dzierżawy    

 

W 2019 roku kontynuowano dotychczasowe umowy dzierżaw zawarte w 2016 roku. W 

2019 r. zawarto 49 nowe umowy dzierżawy - (kontynuacje umów zawartych na okres do 3 lat 

i nowe uzasadnione umowy), zwłaszcza na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich. 

Wszelkie stawki naliczane były na podstawie Uchwały Rady Gminy Turawa Nr III/7/2018 z 

dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia minimalnych stawek dzierżaw gruntów i stawek 

czynszu za lokale użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła za c.o. na terenie Gminy Turawa, 

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.  

Łącznie Gmina dzierżawi się około 18,5 ha terenu, przychód z tego tytułu wynosi około           

310 tyś zł netto. W skład dzierżawionych terenów wchodzą w większości tereny zabudowane 

domkami letniskowymi będącymi własnością osób fizycznych oraz działki przyległe do nich, 

3 pola namiotowe, Jezioro Srebrne, parkingi oraz miejsca pod działalność gastronomiczną i 

inne.  

 

5. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

W 2019 roku przeprowadzono 47 postępowania, które są odpowiedzią na wnioski o 

ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegających na rozbudowie, przebudowie lub 

zmianie sposobu użytkowania dla istniejących budynków oraz dla budynków nowych. 

Prowadzono równocześnie postępowania dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego, a 

co za tym idzie wydano decyzje o lokalizacji celu publicznego. 

  W ramach wydawanych zaświadczeń, których łącznie wydano w ciągu roku 420 sztuk 

znalazły się zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego działek objętych planem oraz dla działek, które nie są objęte planem. Wydano 

również  wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  gdzie 

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

możliwości wykorzystania danego obszaru na określone cele w myśl przepisów miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Wydawane były także zaświadczenia 

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

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

 Podział nieruchomości (zwany również podziałem ewidencyjnym lub geodezyjnym) polega 

na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu 

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

działki tworzone są dwie poprzez wytyczenie nowych linii rozgraniczających działki. W 2019 

roku wydano 33 postanowienia opiniujące wstępny projekt działu nieruchomości 

  W 2019 rOKU przeprowadzono procedurę planistyczną miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru wsi Turawa. Zakończyła się 

ona  podjęciem uchwały przez Radę Gminy w Turawie oraz Publikacją w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla północnej części obszaru wsi Turawa. Kształtowanie ładu przestrzennego 

poddane jest regulacji prawnej i nie stanowi dowolności. Proces reglamentacji regulowany 

jest poprzez działanie organów administracji publicznej, w procedurze tworzenia 

dokumentów planowania przestrzennego. Gmina jako gospodarz terenu jest odpowiedzialna 

za zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej i rozwój gospodarczy terenu. Sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia ustawowo 

wskazanej procedury.  

 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

Ochrona Środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Turawa 

realizowane są w oparciu o zadania własne gminy, wynikające z:  

• Ustawy Prawo Ochrony Środowiska,  

• Ustawy o odpadach,  

• Ustawy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,  
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• Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,   

▪ Ustawy Prawo wodne,  

▪ Ustawy o ochronie przyrody,   

▪ oraz przepisów szczegółowych.  

Dodatkowo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi 

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

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

przyjęty uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XXXVII/221/18 z dnia 24.08.2018 r.  

Celem Programu ochrony środowiska jest realizacja założeń dokumentów strategicznych 

kraju ze szczególnym uwzględnieniem Polityki Ekologicznej Państwa i Programu Ochrony 

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

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

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

Marszałkowski, Starostwo Powiatowe) oraz przedsiębiorcami  i społeczeństwem gminy. 

Kolejnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania 

środków finansowych, na działania wskazane w Programie oraz umożliwienie i wspieranie 

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

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

poprawy stanu środowiska w gminie oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko 

źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne 

gospodarowanie jego zasobami z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.   

Najważniejsze priorytety i cele operacyjne związane z ochroną środowiska zostały 

wymienione poniżej:  

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza  

2. Gospodarowanie wodami  

3. Gospodarka wodno-ściekowa   

4. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

5. Zagrożenia hałasem   

6. Działalność edukacyjna   

7. Zasoby przyrodnicze  

8. Gleby   

9. Zagrożenia poważnymi awariami  
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6.1. Charakterystyka najważniejszych priorytetów 

  

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

działania wynikające z „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa” – przyjętym 

przez Radę Gminy Turawa (pierwotny Plan przyjęty Uchwałą Nr XVIII/106/2016 z 

19.08.2016r., ostatnia aktualizacja: Uchwała Nr XX/114/2020 z 25 czerwca 2020 r. oraz 

„Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na 

przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)piranu 

oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” – 

przyjętym przez Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 30.01.2018 r. Uchwałą Nr 

XXXVII/403/2018.  

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

związku z tym corocznie składa odpowiednie sprawozdania z realizacji działań w tym 

zakresie do Marszałka Województwa Opolskiego.  

Aktualnie gospodarka niskoemisyjna jest priorytetowym działaniem w kierunku realizacji 

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

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

w dniu 17 maja 2019r. Rada Gminy Turawa przyjęła aktualizację w/w dokumentu Uchwałą  

Nr VII/29/19 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Turawa na lata 2015-2020. Kolejna aktualizacja miała miejsce w czerwcu 2020 r. - Uchwała 

Nr XX/114/2020 z 25 czerwca 2020 r. 

Posiadanie przedmiotowego dokumentu przez Gminę Turawa jest w przypadku uruchomienia 

wsparcia finansowego dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie 

inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej tj. poprawy efektywności energetycznej, 

ograniczenia emisji CO2, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

poprawy jakości powietrza w obrębie mieszkalnictwa, obiektów użyteczności publicznej i 

działalności gospodarczej.  

W 2019 roku Gmina Turawa przystąpiła do współpracy z WFOŚiGW w Opolu 

do Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.  W ramach współpracy Gmina Turawa 

podejmuje działania informacyjno-doradcze, w tym udzielanie konsultacji zainteresowanym 

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

złożeniu wniosku o dotację w ramach „Czystego Powietrza”. Z informacji otrzymanej z 
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WFOŚiGW w Opolu wynika, iż w 2019 r. do Funduszu wpłynęło  48 Wniosków z terenu 

Gminy Turawa. Łączna kwota udzielonej w 2019 r. przez WFOŚiGW w Opolu dotacji dla 

mieszkańców Gminy Turawa:  485 498,30 zł (wnioski – decyzja pozytywna).  Łączna kwota 

wniosków złożonych do WFOŚiGW w Opolu w 2019 r. będących w trakcie weryfikacji: 

352 647,42 zł.  

 

Gmina Turawa udziela również mieszkańcom informacji o dostępnym przez Powiat 

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

których użytkowanie ma na celu poprawę  jakości powietrza atmosferycznego. Z 

informacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Opolu wynika, że z dostępnego przez 

Starostwo Powiatowe w Opolu skorzystało dwóch właścicieli nieruchomości      z terenu wsi 

Zawada, którzy wymienili istniejący system ogrzewania na gaz. Łączna kwota 

dofinansowania udzielonego przez Starostwo Powiatowe w Opolu w 2019 r.: 6 000,00 zł.  

Ponadto Gmina Turawa w celu wdrożenia mechanizmów ułatwiających realizację zadań 

określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa opolskiego zadeklarowała 

przystąpienie do udziału w partnerskim Projekcie pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania 

jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego". Przedmiotowy projekt po 

otrzymaniu dofinansowania będzie realizowany  w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Opolskiego ze środków LIFE.  Drugim projektem, do którego Gmina Turawa 

wyraziła deklarację uczestnictwa jest Program ELENA pn.: "Partnerski projekt walki z niską 

emisją w województwie opolskim" – również w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Opolskiego. 

Istotnym jest, iż w ramach ochrony powietrza Gmina Turawa podejmuje działania 

ukierunkowane na wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych, w tym wykonuje zadania dot. 

termomodernizacji i wymiany kotłów w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, 

przedszkola).  

  Gospodarowanie wodami – realizowane w oparciu o zadanie własne 

wynikające z Ustawy Prawo wodne. W ramach przedmiotowych zadań Gmina Turawa 

prowadzi między innymi następujące działania:   

1) ochrona jakości wód powierzchniowych należących do Gminy Turawa poprzez 

kontynuację rewitalizacji Jeziora Średniego w Turawie – stały monitoring i współpraca z 

Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w 

Poznaniu;  
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2) zlecanie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu wykonywania 

badań jakości wody pod kątem przydatności wody do kąpieli jeziora Średniego w Turawie;  

3) monitorowanie i  identyfikowanie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń w obrębie 

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

4) działania w sprawie podjęcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

(wcześniej RZGW we Wrocławiu) skutecznych działań na rzecz ochrony i rewitalizacji 

oraz utrzymania odpowiedniego poziomu piętrzenia wody Jeziora Dużego w Turawie.  

 W pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Marszałka Województwa Opolskiego 

na rzecz RZGW we Wrocławiu – obecnie PGW Wody Polskie na najbliższe 20 lat przyjęte 

zostały zapisy uwzględniające rzędne piętrzenia wody, które satysfakcjonują wszystkie strony 

zainteresowane użytkowaniem zbiornika, w tym Gminę Turawa która zabiegała o 

odpowiednie piętrzenie wody w sezonie turystycznym. W pozwoleniu wodnoprawnym 

określającym dla Zbiornika Turawa gospodarowanie wodą wskazane są następujące rzędne 

piętrzenia wody, tj.: „w okresie od kwietnia do drugiej dekady sierpnia, w normalnych 

warunkach użytkowania zbiornika, należy dążyć do utrzymania piętrzenia na poziomie 175,00 

m n.p.m. (dopuszczalne są wahania poziomu wody ±30 cm)”. Piętrzenie wody przy 

zachowaniu pojemności zbiornika ok. 68-69 mln m³ pozwoli zachować wielofunkcyjność 

zbiornika. Działania Gminy Turawa ukierunkowane są na bieżące reagowanie i zgłaszanie 

zarządy Zbiornika Turawa tj. ewentualnych odstępstw od utrzymywania odpowiedniego 

poziomu wody w trakcie sezonu turystycznego. Odpowiednie piętrzenie wody przez PGW 

Wody Polskie w trakcie sezonu turystycznego jest bardzo ważne ze względu na zachowanie 

funkcji rekreacyjnej zbiornika.  

W dniu kwietniu 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbyło się spotkanie 

konsorcjum złożone z przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 

Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach i ART 

Strefa – Witold Skorulski, które zaprezentowało projekt badawczy pn. „Innowacyjna metoda 

poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych”. Celem projektu jest 

opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowoczesnej, kompleksowej technologii ochrony 

i rewitalizacji wody w śródlądowych zbiornikach wodnych. Do celów realizacji projektu 

wybrano zbiornik Turawa. Projekt ten ma na celu opracowanie metody, która pozwoli na 

poprawę jakości wody dopływającej ze zlewni do zbiornika, a następnie wprowadzenie 

oczyszczonej wody do jego warstw wierzchnich. Ważne w tym projekcie jest to, że proces 

filtracji wody będzie zachodził w trybie ciągłym bez jakiejkolwiek szkodliwości dla 

ekosystemu i bez zakłóceń dla okresów lęgowych. Konsorcjum to będzie prowadziło na 
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zbiorniku szeroki zakres badań w okresie 36 miesięcy. Projekt jest współfinansowany w 

ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – strategicznego programu badań 

naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – 

BIOSTRATEG”. W trakcie realizacji projektu stworzona zostanie baza naukowa i 

technologiczna do przygotowania i wdrażania uniwersalnego systemu oczyszczania wód 

jeziornych, rekultywowania brzegów i blokowania związków biogennych w zlewniach 

zbiorników wodnych. Metoda ma zostać opracowana w taki sposób, aby istniała możliwość 

jej wdrażania po modyfikacjach związanych z charakterem lokalnych zanieczyszczeń 

występujących na zbiornikach wodnych Polski i Europy. Biorąc pod uwagę stan wód 

Jeziora Turawskiego Gmina Turawa wyraziła poparcie dla projektu mając nadzieję, iż 

wyniki projektu przyczynią się do poprawy jakości ekosystemu wodnego zbiornika. 

Z informacji przekazanych na potrzeby Gminy Turawa przez Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu wynika, iż od maja 2019 r. trwają badania terenowe jakości wody w zlewni 

zbiornika (rzeka Mała Panew, Libawa). Badania dotyczą w szczególności: parametrów 

fizyko-chemicznych, metali ciężkich w wodzie i osadach dennych oraz stanu ekologicznego, 

w tym również prowadzone są badania mikrobiologiczne zbiornika.  

5) współpraca z PZW Opole w zakresie uporządkowania gospodarki rybackiej na 

Jeziorze Średnim w Turawie;  

6) współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę wód.  

 

6.2. Charakterystyka najważniejszych zrealizowanych projektów 

dotyczących ochrony środowiska  w 2019 roku  

 

Ochrona wód Jeziora Średniego w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego rozrostu 

wywłócznika kłosowego 

W celu kontynuacji przeprowadzania zabiegów koszenia wywłócznika kłosowego w 

2019 r. Gmina Turawa pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu na projekt pn.: 

„Ochrona wód Jeziora Średniego w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego rozrostu 

wywłócznika kłosowego - zabieg koszenia makrofitów”. W dniu 26 lipca 2019r. została 

podpisana Umowa dotacji z WFOŚiGW w Opolu Nr 015/2019/G-59/OW-RJZ/D w ramach 

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

W 2019 r. w wyniku realizacji zadania tj. koszenia, zebrano i zagospodarowano łącznie po 

wcześniejszym odwodnieniu 13,140 ton biomasy, która została przekazana przez Remondis 
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Opole do Kompostowni Pryzmowej Zakładu Komunalnego w Opolu. Jednym z kluczowych 

warunków uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie w/w zadania był zakładany efekt 

ekologiczny w postaci:   

• zachowanie bioróżnorodności ekosystemu wodnego Jeziora Średniego w Turawie,  

• ochrona zbiornika przed niekontrolowanym rozrostem wywłócznika kłosowego,  

• poprawa warunków bytowania flory i fauny. 

                                                                                                                                                         

Środowiskowym celem działań jest przywrócenie równowagi biologiczne środowiska 

przyrodniczego zbiornika i bioróżnorodności bez ingerencji w ekosystem wodny.  

 

Urządzenie do koszenia wywłócznika kłosowego w trakcie w zabiegu koszenia w 2019 r. 

   

 Usuwanie azbestu  

Aktualnie na terenie Gminy Turawa realizowany jest „Program usuwania wyrobów 

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

Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013r.  

W ramach naboru prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i 

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

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa. W 2019r. dofinansowanie dla 

mieszkańców Gminy Turawa obejmowało prace: demontaż, transport, zbierania (wyrobów 
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wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Koszt 

zadania to 12 059,29 zł z czego 8 441,49 zł to dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W wyniku zadania usunięto 1 531,00 m² 

(19,990 ton) płyt azbestowych.  

W wyniku dotychczasowej realizacji programu Gmina Turawa pozyskała łącznie 

dotację z WFOŚiGW w Opolu w kwocie: 104 818,01 zł (stan na grudzień 2019r.). Dzięki 

pozyskanej dotacji na terenie Gminy Turawa w latach 2014-2019 usunięto 200,532 ton 

wyrobów zawierających azbest, które zostały unieszkodliwione na specjalistycznych 

składowiskach odpadów niebezpiecznych.       

  

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

segregacja” 

 

   Gmina Turawa w latach 2018-2019 realizowała partnerski projekt pn.: 

„Wspólna akcja segregacja– działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki 

odpadami komunalnymi w gminach: Opole, Komprachcice i Turawa”. Projekt objęty jest 

dofinansowaniem w ramach Działania 5.2 Poprawa Gospodarowania Odpadami 

Komunalnymi RPO WO na lata 2014-2020.  

W ramach projektu zrealizowane zostały:  

 ekopikniki; 

 pikniki ekologiczne w trakcie dożynek gminnych; 

 akcje sprzątania świata; 

 teatrzyki i przedstawienia dla dzieci szkolnych i przedszkolnych;  

 oraz wiele innych działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z gospodarką 

odpadami.  

      Wartość dofinansowania dla Gminy Turawa: 120 079,50 zł, wkład własny  21 190,50 zł, 

natomiast wartość całkowita projektu wynosi: 141 270 zł brutto. Przedmiotem projektu jest 

przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami dla 

mieszkańców M. Opola, Gm. Turawa i Gm. Komprachcice Podstawowym celem w zakresie 

gospodarki odpadami, jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie m.in. 

poprzez zmniejszenie ilości powstających odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu i 

odzysku poprzez odpowiednie narzędzia kampanii promocyjnych, zaniechanie praktyk 

nielegalnego składowania odpadów, zwiększenie stopnia odzyskiwania i przetwarzania 
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surowców wtórnych, zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości 

efektywnego prowadzenia indywidualnej gospodarki odpadami. 

 

Zadania zrealizowane w ramach Projektu „Wspólna akcja segregacja– działania 

informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w gminach: Opole, 

Komprachcice i Turawa” 

 

Lp. Nazwa Zadania Opis 

1 Ekopikniki (edycja 2018 i 

edycja 2019) 

Impreza plenerowa adresowana do wszystkich 

mieszkańców Gminy Turawa jak i turystów 

odwiedzających Jeziora Turawskie. Odbyły się dwa 

ekopikniki w dniach: 19 sierpnia 2018r. i 30 czerwca 

2019r. nad Jeziorem Średnim w Turawie. 

W trakcie ekopikników odbyło się wiele działań 

promujących gospodarkę odpadami, segregację odpadów, 

w tym: warsztaty recyklingowe,  konkursy ekologiczne, 

stoiska edukacyjne, animacje dla dzieci i młodzieży. 

2 Przedstawienia teatralne dla 

przedszkolaków i uczniów klas 

I-III 

Spektakle odbywały się w szkołach podstawowych w 

klasach I-III oraz przedszkolach. Tematyka przedstawień 

związana była głównie                       z segregacją 

odpadów, recyklingiem oraz promocją pozytywnych 

postaw proekologicznych. 

W ramach przedstawień teatralnych uczniowie otrzymali 

owoce oraz książeczki edukacyjne i kredki jak również 

zestawy edukacyjnych pojemników do segregacji 

odpadów – finansowane w ramach projektu. 

3 Akcja sprzątania świata (4 

edycje) 

W ramach Projektu odbyły się trzy (z czterech) edycje 

„Sprzątania Świata”.  

Uczestnicy akcji otrzymali niezbędne materiały w postaci: 

worków na odpady o odpowiedniej kolorystyce jak 

również rękawice ochronne.  

W ramach akcji Sprzątanie Świata dzięki wsparciu i 

aktywnej współpracy Polskiego Związku Wędkarskiego, 
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Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz 

Nadleśnictwa Turawa odbyły się imprezy towarzyszące:  

1. zarybianie Jeziora Średniego w ramach biomanipulacji,  

2. nasadzenia w ramach programu: NARODOWE 

SADZENIE LASU #sadziMY. 

4 Kampania edukacyjna dla 

mieszkańców w zakresie 

zmiany systemu segregacji 

odpadów (wprowadzenie 

niebieskiego pojemnika)  

W ramach projektu „Wspólna Akcja Segregacja” 

zorganizowana została końcem roku 2019 kampania 

informująca mieszkańców Gminy Turawa o zmianie 

systemu segregacji odpadów. Wszyscy mieszkańcy gminy 

otrzymali ulotki informacyjno - edukacyjne  

o rozszerzonej segregacji odpadów. 

5 Pikniki ekologiczne edycja 

2018 i 2019 

Pikniki ekologiczne odbyły się w trakcie Dożynek 

Gminnych w dniach: 8 września 2018 r. w Turawie oraz 

7-8 września 2019r. w Kadłubie Turawskim.  

W trakcie pikników odbyły się warsztaty ekologiczne 

prowadzone przez ekspertów z dziedziny ochrony 

środowiska. Wszelkiego rodzaju działania ekologiczne 

prowadzone były na scenie dożynkowej oraz przy 

stoiskach ekologicznych. 

 Partnerzy w działaniach 

projektu 

Miasto Opole, 

Placówki oświatowe Gminy Turawa, 

Remondis Opole Sp. zo.o,  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej      

w Opolu, 

Nadleśnictwo Turawa,  

Zakład Komunalny Sp. zo.o. Opole,  

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa, która włączając 

się w działania promowała ochronę wód - „Oszczędzając 

wodę, troszczysz się o środowisko”, 

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina 

Dinozaurów, 
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Uniwersytet Opolski, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Inżynierii 

Biostystemów, 

PZW Opole, 

Aglomeracja Opolska  

  

Źródło: Materiały własne Urząd Gminy Turawa Referat Gospodarki Nieruchomościami, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

 

Fotografia ze stanowiskiem ekologicznym Nadleśnictwa Turawa na Ekopikniku w dniu 

30.06.2019 r. nad Jeziorem Średnim w Turawie 
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Konkursy ekologiczne w trakcie Ekopikniku w dniu 30.06.2019 r. nad Jeziorem Średnim w 

Turawie 

  

 

 

Fotografia ze stanowiskiem ekologicznym Gminy Turawa na Pikniku ekologicznym w trakcie 

dożynek gminnych w Kadłubie Turawskim dniach 7-8.09.2019 r. 
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Zestaw interaktywny zakupiony i umieszczony nad Jeziorem Średnim w Turawie ze środków 

Projektu „Wspólna akcja segregacja– działania informacyjno-edukacyjne dotyczące 

gospodarki odpadami komunalnymi w gminach: Opole, Komprachcice i Turawa”. 

 

6.4. Pozostałe działania prowadzone w ramach edukacji ekologicznej  

 

1) „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” – jest jedną z cyklicznie organizowanych dwa razy  

w roku akcji w ramach zadań bieżących w zakresie edukacji ekologicznej z udziałem 

placówek oświatowych Gminy Turawa, Urzędu Gminy Turawa oraz firmy wywozowej 

świadczącej usługi odbioru  i zagospodarowania odpadów z terenu gminy. 

Celem "Sprzątania Świata" jest aktywizacja uczniów  szkół do działań na rzecz ochrony 

środowiska. Realizacja przez szkoły w/w działań przyczynia się do podwyższenia 

świadomości ekologicznej uczniów, celowości „Sprzątania Świata”, recyklingu oraz 

segregacji odpadów.  

Do  przedsięwzięcia corocznie włączają się również: Rady Sołeckie i mieszkańcy Gminy 

Turawa, PGLLP Nadleśnictwo Turawa, Areszt Śledczy w Turawie oraz przedsiębiorstwo 

wywozowe i inne podmioty. 
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W latach 2018-2019 "Sprzątanie Świata" realizowane było w ramach projektu „Wspólna 

akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminach: Opole, Komprachcice i Turawa”. 

 

 

Plakat informujący o Sprzątaniu Świata 

 

2) współpraca z Aglomeracją Opolską w zakresie edukacji ekologicznej – w ramach projektu 

„Gospodarowanie odpadami w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – 

informacyjne”, Gmina Turawa pozyskała wsparcie w działaniach edukacyjnych i 

promujących dbanie o środowisko naturalne poprzez przekazane materiały na akcję 

„Sprzątania Świata” w formie worków oraz rękawic jak również lunch pakietów dla 

uczestników projektu. Aglomeracja Opolska włączyła się również aktywnie w Ekopiknik – 

edycja 2019, organizując gry i zabawy dla dzieci, np. zabawę w tworzenie EKOGENERACJI, 

konkursy ekologiczne o tytuł „Strażnika recyklingu” oraz wymianę toreb foliowych na 

ekotorby – „Przynieś 15 foliowych toreb I odbierz designerską ekotorbę”. 

3) promowanie proekologicznej postawy Gminy Turawa na zewnątrz:  – w dniu 23 czerwca 

2019 r. Gmina Turawa uczestniczyła w Festynie ekologicznym, który odbył się w Opolu w 

ramach partnerskiego Projektu: „Wspólna akcja segregacja”; 

- w dniu 20 listopada 2019r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  

w Opolu odbyła się Regionalna Konferencja Edukacyjna dla pracowników 
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samorządowych pt. „Edukacja ekologiczna w gminach z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi”, na której Gmina Turawa prezentowała temat „Formy edukacji ekologicznej 

w gminie Turawa”. 

4) współpraca z WFOŚiGW w Opolu w zakresie edukacji ekologicznej, w tym doradztwa 

energetycznego: - udział doradcy energetycznego  WFOŚiGW w Opolu w Pikniku 

ekologicznym (edycja 2019)  w trakcie dożynek gminnych w Kadłubie Turawskim. Doradca 

energetyczny udzielał  informacji  nt. realizowanych przez WFOŚiGW w Opolu oraz 

NFOŚiGW programów wsparcia dla osób fizycznych – „CZYSTE POWIETRZE”, MÓJ 

PRĄD, w tym dla rolników m.in. w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. 

5) współpraca z Nadleśnictwem Turawa – w ramach współpracy Nadleśnictwo Turawa 

aktywnie włącza się w działania edukacyjne prowadzone przez Gminę Turawa. W 2019 r. 

Nadleśnictwo Turawa uczestniczyło w Projekcie „Wspólna Akcja Segregacja”, w tym w 

trakcie wiosennego Sprzątania Świata  odbyło się NARODOWE SADZENIE LASU 

#sadziMY – łącznie posadzono 600 szt. drzewek przekazanych przez Lasy Państwowe.  

6) edukacja ekologiczna – poprzez stronę internetową Gminy Turawa – utworzona specjalna 

zakładka w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

 

6.5. Zamknięte składowisko odpadów w Bierdzanach  

   Na terenie gminy Turawa istnieje zamknięte składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne  i obojętne we wsi Bierdzany, Gmina Turawa. Właścicielem w/w składowiska 

jest: Gmina Turawa.  Na składowisku prowadzony jest monitoring oddziaływania na 

środowisko zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 

2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu 

składowisk odpadów (t. j. Dz. U. z 2002r. nr 220, poz. 1858) oraz Decyzją Starosty 

Opolskiego na zamknięcie składowiska. W dniu 10 stycznia 2019r. Decyzją znak DOŚ-

III.7241.2.8.2018.J.W na wniosek Gminy Turawa Marszałek Województwa Opolskiego 

zmniejszył Gminie Turawa częstotliwość wykonywania badań. 

 

6.6. Monitorowanie Jezior Turawskich w zakresie utrzymania czystości i 

porządku  
  

W ramach bieżących zadań zapewniona jest obsługa sprzątania Jezior Turawskich.  Gmina 

Turawa posiada zawartą umowę w przedmiocie utrzymania czystości i porządku nad 
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Jeziorami Turawskimi: obsługa pojemników gminnych  dla turystów. W 2019 r. na terenach 

ogólnodostępnych nad Jeziorami Turawskimi funkcjonował system do segregacji odpadów 

wytwarzanych przez turystów.   

      W sezonie turystycznym w miesiącach letnich była zwiększona częstotliwość odbioru 

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

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

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

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

przez pracowników w ramach  umów z Urzędem Pracy.   

 

6.7. Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Turawa w 2019 r. określały następujące uchwały: 

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

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

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

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 Uchwała Nr XXXII/190/17 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2017r., w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty, 

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

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

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

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

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

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

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

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

wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Odbiór odpadów komunalnych w Gminie Turawa 

W 2019 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie Gminy Turawa odbywał się na podstawie umowy Nr BU.III.272.1.2017, zawartej  

w dniu 31 stycznia 2017 r. pomiędzy Gminą Turawa a firmą REMONDIS Sp. z o.o. Opole  

z siedzibą w Opolu, Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub 

unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów gromadzonych  

w sposób selektywny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na 

terenie Gminy Turawa. 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z 

uwzględnieniem lat 2023-2028” (PGOWO 2016-2022), Gmina Turawa wchodzi w skład 

Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK). 

Obszar Centralnego RGOK to: Lewin Brzeski, Olszanka, Gogolin, Chrząstowice, Dąbrowa, 

Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, 

Opole. 

Instalacje funkcjonujące na terenie w/w RGOK mające status Regionalnych Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), posiadają wystarczające moce przerobowe 

do obsługi wyznaczonego w PGOWO obszaru. 

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

w systemie jedno, trzy bądź cztero – pojemnikowym. Mieszkańcy gminy mają możliwość 

gromadzenia odpadów w systemie zmieszanym, selektywnym oraz selektywnym z 

dodatkowym pojemnikiem z przeznaczeniem do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. 

System selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Turawa 

Pojemnik Przeznaczenie pojemnika Pojemność Częstotliwość 

odbioru 

Pojemnik 

oznakowany kolorem 

żółtym 

papier i tektura, 

tworzywa sztuczne, 

metal, 

240 l 1 raz / 2 tygodnie 
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opakowania 

wielomateriałowe,  

Pojemnik 

oznakowany kolorem 

zielonym 

szkło opakowaniowe 120 l 1 raz / 2 miesiące 

Pojemnik 

oznakowany kolorem 

brązowym 

odpady ulegające 

biodegradacji 
120 l 

wiosna – lato : 1 raz / 

2 tygodnie, 

jesień – zima: 1 raz / 1 

miesiąc 

Pojemnik 

oznakowany kolorem 

czarnym 

odpady zmieszane, 

pozostałości z sortowania 

120 l – 

rodzina 1-

3 osoby 

 

2 x 120 l – 

rodzina 4-

6 osób 

1 raz / 2 tygodnie 

 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny były odbierane „u 

źródła” – dwa razy w roku 

Ponadto w roku 2019 w Gminie Turawa funkcjonował tzw. „mobilny punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych”, w ramach którego od mieszkańców gminy odbierane były 

odpady niebezpieczne oraz poremontowe w kontenerach mobilnych - dwa razy  

w roku w miejscowościach: 

 Bierdzany, 

 Kadłub Turawski, 

 Osowiec, 

 Osiedle Zawada, 

 Turawa, 

 Węgry, 

 Zawada. 
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W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

łącznie zadeklarowano     7 992 osób zamieszkujących nieruchomość. 

77 nieruchomości nie segreguje odpadów komunalnych – łącznie 148 osób. 7 844 osób 

deklaruje selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych,  

z czego 4 864 osób kompostuje odpady biodegradowalne we własnym zakresie -  

w przydomowych kompostownikach, natomiast 2980 osób korzysta z brązowego pojemnika z 

przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. Z końcem grudnia 2019 r. z brązowych 

pojemników korzystało 863 nieruchomości.  

Zabudowa wielolokalowa w miejscowości Osowiec objęta została deklaracją zbiorczą 

złożoną przez zarządcę nieruchomością wspólną – Spółdzielnię Mieszkaniową  

w Strzelcach Opolskich. Łącznie zadeklarowano 521 mieszkańców zabudowy wielolokalowej 

z czego 17 osób nie segreguje odpadów komunalnych i korzysta wyłącznie z pojemników  

z przeznaczeniem na odpady zmieszane. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Turawa wynosiła: 

9 521. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób 

zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 7 992. Różnica w ilości 1 

529 osób, co rok się zmniejsza i wynika z faktu, że znaczna część osób zameldowanych na 

terenie Gminy Turawa faktycznie zamieszkuje poza terytorium gminy. Znaczący wpływ ma 

również migracja zarobkowa. Ponadto warto zauważyć, że w deklaracji wymienia się osoby 

faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość a nie zameldowane. 

Rodzaje i ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Turawa w 2019 r. przedstawia tabela nr 2. 

Tabela 5.5.1. Rodzaje i ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Turawa w 2019 r., określone na podstawie raportów 

wagowych 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość [Mg] 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2135,4 

2. Opakowania z papieru i tektury 182,68 

3. Opakowania z tworzyw sztucznych 298,7 

4. Opakowania ze szkła 224,58 

5. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 383,58 

6. Odpady wielkogabarytowe 207,92 

7. Baterie i akumulatory 0,04 
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8. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,04 

9. Przeterminowane leki 0,04 

10. Odpady niebezpieczne 2,07 

11. Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu 55,78 

Suma: 3491,83 

 

 

7. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I RROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obowiązywał 

na mocy Uchwały Rady Gminy nr IV/11/19 z dnia 25 stycznia 2019 r i realizowany był przez 

Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.  

Integralną częścią wspomnianej Uchwały był załącznik nr 2 „Plan Finansowy” w oparciu, o 

który prowadzone były działania, a także działała Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Program podzielony był na 4 zadania. 

Zadanie 1 : Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochroną przed przemocą w rodzinie. 

W roku 2019, tak jak w latach poprzednich, działał Punkt wsparcia psychologicznego, 

rozszerzony o pomoc psychoterapeutyczną dla mieszkańców gminy Turawa oraz 

funkcjonowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo, 

oprócz działającego punktu wsparcia psychologicznego dla dzieci, działającego w szkole w 

Turawie, utworzono dwa takie punkty w szkołach w Ligocie Turawskiej oraz w Bierdzanach. 

GKRPA w Turawie działała zgodnie ze swoimi kompetencjami zajmując się rozpatrywaniem 

wniosków o pomoc w podjęciu leczenia odwykowego oraz opiniując przedkładane wnioski 

dotyczące wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zorganizowane zostały szkolenia dla 

osób pracujących w obszarze szeroko rozumianej pomocy rodzinom, w których występuje 

problem alkoholowy oraz przemoc. W zakresie udzielanego wsparcia GKRPA 

współpracowała z komisariatem policji w Ozimku, Sądem Rejonowym w Opolu, GOPS w 

Turawie oraz biegłymi sądowymi w zakresie uzależnienia od alkoholu.  
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Zadanie 2 : Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Na terenie gminy Turawa działało 6 świetlic środowiskowych oraz w Szkole w Turawie 

zorganizowano pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci, finansowane ze środków na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi. We wszystkich placówkach oświatowych przeprowadzone 

zostały zajęcia edukacyjne i warsztatowe o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym. 

Prowadzone były darmowe zajęcia tenisa stołowego oraz koszykówki dla dzieci i młodzieży. 

W ramach działań profilaktycznych zorganizowany został piknik rodzinny Bezpieczne 

wakacje, impreza integracyjna dla rodzin z okazji Dnia Ojca. W czasie ferii zimowych 

odbywały się darmowe zajęcia dla dzieci w ramach istniejących świetlic. W czasie wakacji 

działała świetlica środowiskowa w Kotorzu Wielkim rozszerzając zakres swojej działalności 

o wyjazdy i liczne warsztaty. Zakupiono materiały edukacyjne dla szkół o tematyce 

profilaktycznej oraz sprzęt do prowadzenia zajęć sportowych. Przeprowadzono grę terenową 

z grupą młodzieży z gminy partnerskiej z Niemiec. 

Zadanie 3 : Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Jak co roku, wspierano działania w każdym sołectwie gminy Turawa, polegające na 

organizacji wydarzeń kulturalnych, warsztatów, wspieraniu imprez integracyjnych i 

sportowych. Wsparciem finansowym zostały objęte działania klubów seniora, Młodzieżowej 

rady Gminy Turawa oraz parafialnego Caritas. Zorganizowano cykliczną olimpiadę dla 

przedszkoli gminy Turawa. Organizowane były kiermasz świąteczny dla mieszkańców 

gminy, zajęcia z dietetykiem, spotkania integracyjne dla rodzin, odbywające się w hali 

sportowej, liczne turnieje dla dzieci i dorosłych. Utworzony został plac ćwiczeń do 

kalisteniki, który jest ogólnodostępny. Wsparte zostały działania młodzieżowej orkiestry dętej 

oraz lokalnych kół wędkarskich. Wszystkie te działania wpływały na zagospodarowanie czasu 

wolnego dla mieszkańców i ich integrację. 

Łącznie na realizację zadań wydano 308 974,40 zł 

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

2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie gminy Turawa, w roku 2019 maksymalna liczba zezwoleń dla napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa wynosiła 95, w tym 50 zezwoleń na 

sprzedaż do spożycia w miejscu sprzedaży i 45 na sprzedaż do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. Dla napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z 
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wyjątkiem piwa) limit wynosi 60 zezwoleń, w tym 25 na sprzedaż napojów alkoholowych 

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

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Z kolei 75 limit jest dla napojów 

alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu – 35 na sprzedaż do spożycia w miejscu 

sprzedaży i 40 na sprzedaż do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Wydano 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 5 poza miejscem sprzedaży, z 

czego 2 na napoje z zawartością alkoholu do 4,5% , 1 na napoje z zawartością alkoholu od 

4,5% do 18%  i 2 na napoje z zawartością alkoholu powyżej 18%. Na sprzedaż alkoholu do 

spożycia w miejscu sprzedaży wydano 9 zezwoleń, w tym 4 na napoje z zawartością alkoholu 

do 4,5%, 3 z zawartością alkoholu od 4,5% do 18% oraz 2 na napoje z zawartością alkoholu 

powyżej 18%. 

W 2019 roku wydano 10 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, z czego 9 z nich przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, a 1 jednostce 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Z powodu utraty tytułu prawnego do lokalu na terenie Gminy 

Turawa cofnięto 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 roku wydano 9 

decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 8 z powodu 

likwidacji punktu sprzedaży i 1 z powodu niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 

ust. 4 lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5  terminach, o 

których mowa w art. 11 ust. 7. 

 

8. INFORMACJA O PODJĘTYCH UCHWAŁACH PRZEZ RADĘ 

GMINY TURAWA  2019 ROKU 

 

W 2019 roku Rada Gminy Turawa podjęła łącznie 72  uchwał.  

Podjętych zostało  wiele ważnych uchwał dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego 

Gminy, funkcjonowania Urzędu Gminy  i dotyczących takich zagadnień jak:  uchwalenie 

budżetu Gminy na 2020 rok., stawek podatkowych, finansowania poszczególnych zadań w 

rolnictwie, opiece społecznej, kulturze, gospodarce komunalnej oraz oświacie  

i wychowaniu. Poddano  również  ocenie wykonanie budżetu Gminy  i udzielano Wójtowi 

Gminy Turawa absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.    

Podjęte przez Radę Gminy Turawa uchwały stanowiące prawo miejscowe weszły w życie 14 

dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Opolskiego.  

Pozostały uchwały wdrożono do  realizacji z dniem podjęcia. 
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Podjęte przez Radę Gminy  uchwały można podzielić na : 

 

Uchwały finansowe, które  dotyczyły :  

- uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2020 rok 

- zmiany budżetu gminy, 

 -zmiany wieloletniej prognozy finansowej,    

- zatwierdzenia  sprawozdań Gminy Turawa za 2018 rok, 

-  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa, 

- w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy  wotum zaufania,  

- Uchwalenia Gminnego Programu Alkoholowego Gminny Turawa w zakresie  planowanych 

wydatków finansowych, 

-  ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Turawa, 

- wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia "Nasz 

Zakrzów Turawski" w Zakrzowie Turawskim, 

- wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Mieszkańców 

i Przyjaciół Bierdzan, 

 

Uchwały  oświatowe i dot. opieki społecznej w sprawie: 

-  ustalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania, 

- określenia wysokości oraz szczegółowych  warunków  i trybu przyznawania  

i zwrotu zasiłku  celowego na ekonomiczne  usamodzielnienie, 

-   określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych, 

- zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy 

rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem 

zwrotu, 

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2019 r., 

- współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu „Przedszkola dla wszystkich 

przyjazne 2”,-  

- określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turawa, 

- określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turawa do przedszkoli  

i szkół prowadzonych  przez Gminę Turawa, 
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- określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa, 

- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży, 

- uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021, 

- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/64/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 27 lutego 

1990 roku 

-  utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie, 

-   przystąpienia Gminy Turawa do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 

-  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie, 

 

Uchwały dot. ochrony zwierząt i środowiska dotyczące: 

- uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 

terenie Gminy Turawa, 

- przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-

2020 , 

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, 

-  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

 w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 

Uchwały dot. sport i turystyka w sprawie : 

- wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu 

kąpielowego, 

- „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, 

- określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na 

obszarze gminy Turawa, 
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Uchwały planistyczne: 

- w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru 

wsi Turawa. Uchwała  została w całości uchylona  przez Wojewodę Opolskiego. 

 

Organizacyjne dot. funkcjonowania Urzędu Gminy,  Rady Gminy i sołectw w sprawie  : 

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych, 

- uzupełnienia składu osobowego  Komisji Rady Gminy, 

-  w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 

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

lat, 

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki gminnej w trybie bezprzetargowym 

na okres 10 lat, 

- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do 

prowadzenia  postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Turawa, 

-  załatwiania skarg na działalność  Wójta Gminy, 

- nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Kotórz Mały, 

- wyrażenia zgody na zawarcie prze Gminę Turawa porozumienia o współpracy  

z Powiatem Opolskim dotyczącym realizacji zadania pn. „Remont chodnika ciągu drogi 

powiatowej nr 1705 O Zawada-Turawa- Zębowice-Dobrodzień w miejscowości Kadłub 

Turawski”, 

- odmowy uchylenia uchwały. 

 

Uchwały określające wysokość podatku i opłat lokalnych  na terenie gminy w sprawie : 

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 

 1 stycznia 2020 r., 

-  zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 

na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., 

- określenia minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe 

oraz minimalnej ceny ciepła za c. o. na terenie Gminy Turawa obowiązujących od dnia  

1 stycznia 2020 r. 

- zmiany uchwały Nr XXI /124/ 2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r. 
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 w sprawie opłaty targowej. 

 

9. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Program Współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi  i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został przyjęty 

Uchwałą Nr III/8/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2018 r. poprzedzony 

konsultacjami społecznymi. 

Celem głównym programu było budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem, 

a organizacjami pozarządowymi. 

Celami szczegółowymi programu było: 

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy 

Turawa; 

2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne; 

3) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć; 

4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

Zgodnie z Programem Współpracy, współpraca Gminy Turawa z organizacjami 

pozarządowymi miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. Współpraca o charakterze 

finansowym odbywała się poprzez: 

1) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich   

realizacji; 

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie 

ich realizacji. 

Gmina Turawa współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku 

publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2019 

zaplanowała przeznaczenie środków finansowe w wysokości: 

1) 182 000,00 zł na realizację zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu; 

2) 172 000,00 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
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10. OPIEKA SPOŁECZNA 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie jest jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Turawa  

GOPS w Turawie realizuje na terenie Gminy Turawa zadania statutowe gminy wynikające z 

ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, uchwał 

Rady Gminy Turawa, zarządzeń i ustaleń Wójta Gminy Turawa, zawartych porozumień i 

umów. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie, w obszarze pomocy społecznej realizuje 

zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jest inicjatorem działań o 

charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz 

wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomoc społeczna w myśl 

ustawy o pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej i włącza się, gdy osoba bądź 

rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo 

polskie oraz jednocześnie spełniającym warunek zamieszkiwania i pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo takie przysługuje również cudzoziemcom, jednakże po 

spełnieniu odrębnych warunków wskazanych w ustawie.  

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:  

1. osoby zainteresowanej,  

2. jej przedstawiciela ustawowego,  

3. innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.  

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu, po uzyskaniu zgody osoby, której 

wsparcie ma być udzielone. Od dnia 1 października 2018 r. kryterium dochodowe osoby 

samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł, a na osobę w rodzinie 528,00 zł. Podstawą 

przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, 

czyli zebranie możliwie wszechstronnych informacji o osobie czy rodzinie, ustalenie 

występujących problemów co pozwala na podjęcie właściwych działań i zaplanowanie 

odpowiedniej formy pomocy.  

Ośrodek realizuje przede wszystkim zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z 

ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz innych ustaw, w których określono 

szczegółowo zadania pomocy społecznej w szczególności:  
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- Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ,  

- Przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii  

- Wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej  

- Przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

- Świadczeń rodzinnych, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 

zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ,  

- Świadczeń osobom uprawnionym do alimentów, będących zadaniami zleconymi z zakresu 

administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów , 

- Zasiłków dla opiekunów, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  

- Świadczeń wychowawczych, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji 

rządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci 

- Jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, będących zadaniami 

zleconymi z zakresu administracji rządowej, zgodnie ustawą z dnia 04 listopada 2016 r. o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ,  

- Świadczeń dobry start, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”  

- Potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych ,  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie w 2019 roku realizował zadania z pomocy 

społecznej poprzez: 

 systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom znajdującym się 

w trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie pokonać, 



Raport o stanie Gminy Turawa za rok 2019 
 

,,Gmina Turawa – port niezapomnianych wrażeń’’ Strona 66 
 

 podejmowanie zadań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji 

ze środowiskiem, 

 analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

 opracowywanie i realizacja programów osłonowych-kreowanie lokalnej polityki społecznej. 

- zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania 

w warunkach odpowiadających godności człowieka,  

- przywracanie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych zdolności do wypełniania tych funkcji, 

- ograniczanie skali oraz następstw zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania 

pomocowe służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w 

rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

 

DANE O OSOBACH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA W 2019 

ROKU  

przedstawione w formie tabelarycznej uzyskane z baz danych własnych z programów: Helios 

- pomoc społeczna, Nemezis- fundusz alimentacyjny, Minerwa - świadczenia 300+, Izyda - 

świadczenia wychowawcze 500+,Amazis - świadczenia rodzinne, Tales -stypendia szkolne, 

Heops - dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz bazy CAS - Centralna Aplikacja 

Statystyczna. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA 

Liczba osób 1 72 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE 

Liczba osób 2 151 

W tym: osoby długotrwale korzystające 3 147 

Wiek 0-17 4 147 

Wiek produkcyjny * 5 147 

Wiek poprodukcyjny ** 6 147 

Liczba rodzin 7 122 

Liczba osób w rodzinach 8 287 

w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) 

Ogółem 9 147 
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W tym: osoby długotrwale korzystające 10 147 

Wiek 0-17 11 147 

Wiek 18-59 12 147 

Wiek 60 lat i więcej 13 147 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD 

ŚRODOWISKOWY 

Liczba osób ogółem 14 450 

Liczba rodzin 15 350 

Liczba osób w rodzinach 16 653 

KONTRAKT SOCJALNY 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem 17 5 

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem 18 5 

 

Dane o korzystających z pomocy społecznej w Gminie Turawa w 2019 roku  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZASIŁEK STAŁY 

Liczba osób 1 18 

Kwota świadczeń w złotych 2 115 470 

W tym: (wiersze 3-6) 

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących 

Liczba osób 3 18 

Kwota świadczeń w złotych 4 115 470 

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie 

Liczba osób 5 0 
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Kwota świadczeń w złotych 6 0 

ZASIŁEK OKRESOWY 

Liczba osób 7 46 

Kwota świadczeń w złotych 8 76 575 

W tym: (wiersze 9-16) 

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 9 25 

Kwota świadczeń w złotych 10 45 247 

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 11 3 

Kwota świadczeń w złotych 12 2 211 

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 13 0 

Kwota świadczeń w złotych 14 0 

Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z 

innych systemów zabezpieczenia społecznego 

Liczba osób 15 1 

Kwota świadczeń w złotych 16 351 

Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b 

Liczba osób 17 0 

Kwota świadczeń w złotych 18 0 

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM 

Liczba osób 19 20 

Kwota świadczeń w złotych 20 6 782 
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W tym: (wiersze 21 - 22) 

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 

"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" 

Liczba osób 21 13 

Kwota świadczeń w złotych 22 5 089 

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU 

na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 

Liczba osób 23 0 

Kwota świadczeń w złotych 24 0 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

POSIŁEK OGÓŁEM 

Liczba osób 25 61 

Kwota świadczeń w złotych 26 49 079 

W tym: (z wierszy 25 - 26) 

DLA DZIECI 

Liczba osób 27 61 

Kwota świadczeń w złotych 28 49 079 

POSIŁEK 

świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" 

Liczba osób 29 61 

Kwota świadczeń w złotych 30 49 078 

DLA DZIECI 

Liczba osób 31 61 

Kwota świadczeń w złotych 32 49 078 

SCHRONIENIE 
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Liczba osób 33 2 

Kwota świadczeń w złotych 34 20 075 

UBRANIE 

Liczba osób 35 0 

Kwota świadczeń w złotych 36 0 

SPRAWIENIE POGRZEBU 

Liczba rodzin 37 1 

Kwota świadczeń w złotych 38 3 143 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Liczba osób 39 10 

Kwota świadczeń w złotych 40 231 946 

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 41 6 

Liczba rodzin wspierających 42 0 

Liczba asystentów rodziny 43 1 

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych 44 354 127 

INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Rok 2019 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Liczba gospodarstw domowych 1 10 

Kwota świadczeń w złotych 2 25 372 

DODATKI ENERGETYCZNE 

Liczba gospodarstw domowych 3 0 

Kwota świadczeń w złotych 4 0 
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ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Rok 2019 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 1 0 

Liczba osób korzystających 2 0 

Liczba osób umieszczonych 3 11 

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 4 3 

Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 5 0 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia 

danego roku) 

6 0 

Roczny koszt prowadzenia  

i utrzymania placówek (w złotych) 

7 0 

 

 

ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH 

OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GOPS w Turawie  

(zadania własne i zadania zlecone) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Rok 2019 

OGÓŁEM 

OGÓŁEM ( działy) 1 10 969 978 

W tym: w budżecie GOPS 2 10 661 004 

851 - OCHRONA ZDROWIA 

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 0 

w tym: w budżecie GOPS  4 0 

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 308 974 

w tym: w budżecie GOPS  6 0 

852 - POMOC SPOŁECZNA 
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85202 - Domy pomocy społecznej 7 231 946 

w tym: w budżecie GOPS  8 231 946 

85203 - Ośrodki Wsparcia 9 0 

w tym: w budżecie GOPS  10 0 

85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11 929 

w tym: w budżecie GOPS  12 929 

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach centrum integracji społecznej 

13 10 462 

w tym: w budżecie GOPS 14 10 462 

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

15 115 917 

w tym: w budżecie GOPS 16 115 917 

85215 - Dodatki mieszkaniowe 17 25 372 

w tym: w budżecie GOPS  18 25 372 

85216 - Zasiłki stałe 19 115 470 

w tym: w budżecie GOPS  20 115 470 

85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 21 X 

w tym: w budżecie GOPS 22 X 

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 23 522 300 

w tym: w budżecie GOPS 24 522 300 

85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej 

25 0 
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w tym: w budżecie GOPS  26 0 

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 73 020 

w tym: w budżecie GOPS  28 73 020 

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 29 54 166 

w tym: w budżecie GOPS  30 54 166 

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 31 0 

w tym: w budżecie GOPS 32 0 

W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu 

integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą) 

33 0 

w tym: w budżecie GOPS  34 0 

85232 - Centra Integracji Społecznej 35 0 

w tym: w budżecie GOPS  36 0 

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37 0 

w tym: w budżecie GOPS  38 0 

85295 - Pozostała działalność 39 10 055 

w tym: w budżecie GOPS  40 10 055 

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 41 0 

w tym: w budżecie GOPS 42 0 

85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 43 0 
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w tym: w budżecie dyspozycji GOPS  44 0 

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 0 

w tym: w budżecie GOPS  46 0 

8539 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 47 0 

w tym: w budżecie GOPS  48 0 

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 49 37 832 

w tym: w budżecie GOPS  50 37 832 

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 51 0 

w tym: w budżecie GOPS  52 0 

855 - RODZINA 

85501 - Świadczenie wychowawcze 53 6 838 083 

w tym: w budżecie GOPS 54 6 838 083 

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

55 1 856 355 

w tym: w budżecie GOPS 56 1 856 355 

85504 - Wspieranie rodziny 57 370 894 

w tym: w budżecie GOPS 58 370 894 

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 59 36 400 

w tym: w budżecie GOPS 60 36 400 
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85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 61 0 

w tym: w budżecie GOPS 62 0 

85507 - Dzienni opiekunowie 63 0 

w tym: w budżecie GOPS  64 0 

85508 - Rodziny zastępcze 65 34 038 

w tym: w budżecie GOPS 66 34 038 

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 67 320 089 

w tym: w budżecie GOPS 68 320 089 

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów 

69 7 676 

w tym: w budżecie GOPS 70 7 676 

85514 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako 

nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem 

71 0 

w tym: w budżecie GOPS  72 0 

 

11. OŚWIATA 

W Gminie Turawa działa 5 przedszkoli i 5 szkół podstawowych (w tym dwie  z 

oddziałami przedszkolnymi) prowadzonych przez Gminę, jedna szkoła podstawowa dla klas 

I-VIII i jedna szkoła podstawowa dla klas I-III z oddziałem przedszkolnym prowadzone przez 

stowarzyszenia. 

Tabela obrazująca liczbę urodzeń na terenie Gminy Turawa w latach 2004-2019. 
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W roku szkolnym 2019/2020 sieć szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę 

obejmowała: 

Przedszkola: 

1. Publiczne Przedszkole w Zawadzie 

2. Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym 

3. Publiczne Przedszkole w Turawie 

4. Publiczne Przedszkole w Bierdzanach 

5. Publiczne Przedszkole w Węgrach 

Szkoły: 

1. Publiczną Szkołę Podstawową w Turawie  

2. Publiczną Szkołę Podstawową w Zawadzie 

3. Publiczną Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi w Osowcu 

4. Publiczną Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi w Ligocie Turawskiej 

5. Publiczną Szkołę Podstawową w Bierdzanach 

Poniżej przedstawiono wykaz liczby urodzeń w latach 2006-2019 z podziałem na obwody 

szkół gminy. Najwięcej dzieci urodziło się w 2004 i 2017 roku 103 i 102. Najmniejszy 

przyrost urodzeń obserwowany był w 2007 i 2018 roku – urodziło się tylko po 78 dzieci. 

Rocznik 2013 to obecne siedmiolatki – I klasa. 
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PSP 

Bierdzany 
6 6 9 5 4 5 5 7 3 11 6 7 7 11 

Kadłub 

Turawski 
6 4 2 3 4 2 5 7 2 9 3 2 6 6 

Ligota 

Turawska 
7 4 5 5 4 4 11 5 4 8 7 3 2 7 

Zakrzów 

Turawski 
5 2 4 5 3 5 8 7 7 3 4 8 9 4 

PSP Ligota 18 10 11 13 11 11 24 19 13 20 14 13 17 17 

PSP Ligota 

(L+B) 
24 16 20 18 15 16 29 26 16 31 20 20 24 28 

Turawa 12 6 7 11 6 5 8 4 9 4 6 5 7 9 

Marszałki 5 2 6 8 11 5 7 9 7 1 6 5 2 4 
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Kotórz 

Mały 
9 11 9 11 16 7 7 15 12 13 10 12 7 17 

Kotórz 

Wielki 
1 1 3 3 2 3 5 3 3 2 1 10 2 4 

Rzędów 2 3 3 1 2 3 4 2 2 7 3 2 3 2 

PSP 

Turawa 
29 23 28 34 37 23 31 33 33 27 26 34 21 36 

PSP 

Zawada 
9 19 12 20 20 14 13 18 24 11 24 14 13 16 

Zawada bez 

dzielnicy 

Zawada 

9 15 11 18 19 12 12 17 18 10 21 14 13 15 

Osowiec 7 9 12 13 15 16 6 10 7 9 9 13 10 7 

Trzęsina 1 1 3 2 2 2 3 1 0 2 0 2 2 3 

PSP 

Osowiec 
8 10 15 15 17 18 9 11 7 11 9 15 12 10 

Węgry 8 9 13 12 11 13 9 9 13 9 12 19 8 6 

Razem 

Gmina bez 

Dzielnicy 

Zawada  

78 73 87 97 99 82 90 96 87 88 88 102 78 95 

 

Utrzymanie przedszkoli stanowi istotną pozycję w budżecie Gminy Turawa. Roczne 

wydatki na 1 dziecko pochłaniają kwoty porównywalne, z wydatkami w szkołach 

podstawowych. Pomimo, że przedszkola publiczne, dla których gmina jest organem 

prowadzącym, objęte są systemem oświaty i obowiązuje w nich Karta Nauczyciela, nie są one 

finansowane ze subwencji oświatowej, lecz z dochodów własnych gminy.  

Przedszkole Ilość dzieci 
Ilość 

oddziałów 

Pracownicy 

obsługi 

Nauczyciele 

ilość etatów 
Koszty 

PP Zawada 43 2,00 4,57 3,65 661 920,10 

PP Kotórz  Mały 44 2,00 5,00 5,10 685 488,58 

PP Turawa 50 2,00 4,87 4,73 761 884,04 
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PP Bierdzany 41 2,00 4,00 3,92 615 382,72 

PP Węgry 47 2,00 5,48 4,55 710 093,62 

Razem  225,00 10,00 23,92 21,95 3 434 769,06 

 

 

 

 

 

Poniższy wykres przedstawia średnią liczbę dzieci przypadającą na jednego pracownika 

administracji i obsługi 

Zróżnicowane zatrudnienie w przedszkolach gminnych wynika z różnic w czasie otwarcia 

placówek i różnej ilości zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (zajęcia z logopedą, 

psychologiem, terapeutą). 
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Szkoły podstawowe i gimnazja objęte są ustawą o systemie oświaty, obowiązuje w nich Karta 

Nauczyciela i są finansowane ze środków subwencji oświatowej. W 2019 roku subwencja na 

placówki w Gminie Turawa wyniosła 7 295 832,30 zł. W poniższej tabeli przedstawiono 

wysokość wydatków poniesionych w placówkach w przeliczeniu na koszt utrzymania jednego 

ucznia. 
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Dopłata ze środków własnych gminy do szkół 

Analiza finansowa funkcjonowania szkół podstawowych  

Szkoła Wydatek Ilość 

uczniów 

2019/202

0 

Ilość 

oddzia

łów 

Pracownicy 

obsługi 

i 

administracj

i 

Nauczyciele 

ilość etatów 

Subwencja 

PSP 

Turawa 
2 316 312,55 117,33 9 7,75 18,80 1 993 933,49 

PSP 

Zawada 
1 782 625,72 105,33 8 3,07 16,21 1 450 390,06 

PSP 

Osowiec 
2 152 301,45 112,67 8 7,44 16,92 1 733 978,80 

PSP 

Bierdzany 
1 198 696,45 45,00 6 3,00 11,26 728 277,00 

PSP 

Ligota 

Turawska 
1 339 977,46 95,67 7 3,40 12,88 1 389 252,95 

Razem 
8 789 913,63 476,00 38 24,66 76,07 7 295 832,30 
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Większość samorządów boryka się z problemem finansowania edukacji szkolnej i 

przedszkolnej dzieci. Wzrost wydatków na oświatę, pokrywanych z dochodów własnych 

gminy,   spowodowany jest przede wszystkim obniżeniem wysokości subwencji oświatowej 

oraz koniecznością zapewnienia średnich ustawowych wynagrodzeń nauczycieli. Ilość 

środków przekazywanych samorządom z budżetu państwa w ramach części oświatowej 

subwencji ogólnej zależy przede wszystkim od liczby dzieci/uczniów/wychowanków 

uczęszczających do poszczególnych typów szkół. Niezależnie więc, czy nauczanie 

zorganizowane zostanie w grupach 5 -osobowych, czy 30 -osobowych, gmina otrzyma 

zawsze subwencję tej samej wysokości. Ze względu na konstrukcję subwencji nie będzie też 

mogła skutecznie domagać się podniesienia wysokości subwencji ze względu na wysokie 

koszty utrzymania szkół. Jeśli samorządowi brakuje środków na utrzymanie placówek, to 

pieniądze niezbędne do ich utrzymania musi wygospodarować z dochodów własnych lub 

pożyczyć. 

Wskaźnik stopnia awansu zawodowego nauczycieli sprawia, że dwie gminy z identycznymi 

liczbami uczniów oraz identyczną organizacją oświaty, a różniących się rozkładem stopni 

awansu zawodowego, otrzymają subwencję proporcjonalnie do różnicy wynikającej z kosztu 

wynagrodzeń nauczycielskich. 
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STYPENDIUM WÓJTA GMINY TURAWA 

W 2019 roku Wójt Gminy Turawa przedstawił Radzie Gminy Turawa projekt 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy 

Turawa pod nazwą: "Stypendium Wójta Gminy Turawa”. Lokalny program wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 

osiągających indywidualne sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne. Jego celem będzie 

promowanie uzdolnionych uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich do 

reprezentowania Gminy Turawa na różnych szczeblach rywalizacji oraz doprowadzanie do 

wzrostu aspiracji edukacyjnych, sportowych lub artystycznych i aktywności uczniów oraz 

stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej. Program przyczyni się 

również do promocji szkolnictwa Gminy Turawa. 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący Gminę Turawa, 

którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce lub mają wysokie osiągnięcia w dziedzinach 

artystycznych czy w sporcie będą mogli otrzymać jednorazowe stypendium. 
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12. BIBLIOTEKI 

 

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań i 

należności wobec innych podmiotów, ponieważ wszystkie zobowiązania realizowane są na 

bieżąco.                      

 Na   zaplanowane dochody GBP Turawa w wysokości 385.000 zł wykonano  kwotę 

391.499,30 zł, na które składała się dotacja w wysokości 385.000 zł i środki własne 1859,30 

zł oraz nieplanowana dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w wysokości 4.640zł na zakup 

książek. 

W 2019 roku biblioteka zakupiła 2147 woluminów dla GBP i jej filii za łączną kwotę 61.844 

zł.  Zakup ten był  duży dzięki dotacji z Biblioteki Narodowej , która była dodatkową kwotą 

na zakup nowości wydawniczych. W naszych bibliotekach są dostępne najnowsze wydania 

literatury  dla dzieci , dorosłych  jak również duży wybór literatury niebeletrystycznej. 

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników co przekłada się na statystyki. 

Liczba czytelników ogółem zarejestrowanych na koniec 2019 roku wyniosła 726, co  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców naszej gminy wynosi 7,6. 

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem w 2019 roku – 13177 odwiedzających.  

Stan księgozbioru na koniec 2018 roku – 34434, w roku 2019 zakupiono 2147 woluminów. 

Stan księgozbioru na koniec 2019 roku to 35173 woluminy.  

Liczba wypożyczeń ogółem wyniosła 32180 woluminów – a więc na 100 mieszkańców 

gminy to 338 woluminów i czasopism.  

W czasie ferii zimowych filia biblioteczna w Ligocie Turawskiej zorganizowała warsztaty 

teatralne, które prowadził pan Tomasz Stochniał.  

12 maja GBP była współorganizatorem w projekcie pt. 15 lat Unii Europejskiej ‘’Zjednoczeni 

w różnorodności, który  miał miejsce w Ligocie Turawskiej. Było to wielkie przedsięwzięcie i 

bardzo udana impreza. Tam również były zorganizowane mini warsztaty teatralne 

prowadzone przez pana Tomasza Stochniała i wieczorem dzieci zaprezentowały -  mini 

przedstawienie. 

21 maja w siedzibie GBP w Turawie odbyło się szkolenie dla seniorów na temat 

bezpiecznego internetu. 

24 maja tradycyjnie już w z okazji Tygodnia Bibliotek miało miejsce – pasowanie na 

czytelnika uczniów klas pierwszych  w filii w Ligocie Turawskiej i w GBP Turawa połączone 

z występem aktorów z Teatru Maska z przedstawieniem edukacyjnym pt. Prastara książnica – 
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skarb i tajemnica, bo mądrość tkwi nie tylko w WiFi. Przedstawienie odbyło się również w 

filii bibliotecznej w Zawadzie. 

12- 15 sierpnia – warsztaty teatralne w Filii w Ligocie Turawskiej.  

3 listopada odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby filii bibliotecznej w Ligocie 

Turawskiej połączone z wystawą książek Doktor Faust-  różne wydania z XIX wieku po 

prostu perełki udostępnionych nam przez ks. Proboszcza Sławomira Pawińskiego oraz  

bardzo ciekawą prelekcją pana Jerzego Farysa na temat - Ksiądz Proboszcz Józef Christen- 50 

rocznica jego śmierci- pasjonat książek i Goethego. 

5 listopada odbyły się już ostanie imprezy czytelnicze w naszych bibliotekach.  

  Z okazji Dnia Pluszowego Misia-  przedstawienie w filii w Ligocie Turawskie, 

Zawadzie i GBP Turawa – występ Teatrzyku Maska pt. W leśnym sądzie niejeden bohater 

dziś zasiądzie w oparciu o wiersze Brzechwy i Tuwima. 

W grudniu GBP wykupiła licencję na dostęp do e-książki- IBUK Libra.  
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13. PROMOCJA I KULTURA 

 

Działania promocyjne na terenie gminy Turawa odbywają się za pośrednictwem procedur 

zmierzających do poinformowania i zachęcenia osób prawnych i fizycznych do takiej 

aktywności gospodarczej i tak ukierunkowanej, aby dawała efekty pożądane przez władze 

gminy. Na terenie gminy Turawa informacje przekazywane są za pomocą różnych środków 

komunikacyjnych między innymi lokalnymi gazetami, telewizją, stroną internetową. W 2019 

roku zostały zakupione gadżety symbolizujące gminę Turawę. Organizowane były różne 

konkursy.  

Odbył się XV jubileuszowy gminny Konkurs Kroszonkarski  do którego przystąpiło 70 

uczestników z terenu gminy Turawa.  

 

 

 

Zorganizowany został konkurs Turawskie Ogrody mający na celu zachęcenie mieszkańców 

do poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji oraz 

pokazanie, że stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, ale 

również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną oraz promocję całej Gminy Turawa wśród 

odwiedzających. 
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Hala sportowa w Turawie przyciągnęła zawody o randze wojewódzkiej w tenisie stołowym. 
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Na hali odbyła się również dziesiąta edycja zawodów sportowych osób niepełnosprawnych "Igrzyska 

bez barier". Wojewódzkie rozgrywki odbyły się w tym roku w Turawie. 

Zawody pożarnicze Gminy Turawa w ubiegłym roku odbyły się w Bierdzanach.. 

 

Odbyła się również druga edycja zawodów psiego sportu w Turawie. Turawia Open o tytuł Tura 

Agility przyciągnęła w 2019 roku ponad 60 czworonogich uczestników wraz z opiekunami. 

 

W ramach Garmin Fishing League w Turawie rozegrano jeden z etapów Mikado 

Fishing Challenge. Zawody wyłoniły najlepszy zespół wędkarski w Polsce. 68 łodzi z całego 

https://www.facebook.com/GarminFishingLeague/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDZGeGOwlt4DdR0JV0CQE7JDwVvjGY-oHtSLjTtLoJqFAXc6Bihu_14qTt_2Pw3yth5bWdlJ997oLvwYyJyAMH3LxdTJ3tO-3-Big-kfp0ptnpDzEOAIoFa009INHhQ0otUycNTem6OvTg8Oaqqu4Y5lQeNeBFDdqd3JLwjcQ-x7BJNgzB00TEOKn5hru-BwYSnGlZGl7TiQjvHfutotFaGLAtLCN_5lIyL6pzGlgYPVdTcwKG-xFGtolpKMsFDvgKDLzwS79qRyWOxA5FXO8wE_XCtMAawXjeM5M5Mw4XSAdzawo7bwvX2T7SgCZKF9RPVxQiwL_NuCuu7EC268oM8_MoKg87jNic&__tn__=K-R
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kraju wypłynęło 13 lipca na Jezioro Turawskie, aby w dwa dni złowić 267 sandaczy. Były to 

zawody na żywej rybie. 

 

Zorganizowany został kiermasz świąteczny i wiele innych działań na rzecz gminy i tutejszych 

mieszkańców.   

Mieszkańcy Gminy Turawa podziękowali za tegoroczne zbiory. Impreza dożynkowa odbyła się w 

Kadłubie Turawskim. 
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  Za nami kolejna edycja konkursu wokalnego "Nas łączy muzyka" w Węgrach 

Pierwsza niedziela adwentu stała się okazją do zorganizowania kiermaszu 

świątecznego w Węgrach. Impreza o charakterze kulturalnym powoli na stałe wpisuje się w 

kalendarz wydarzeń naszej gminy. W tym roku pierwszy raz korzystaliśmy z gościnności 

mieszkańców i strażaków z Węgier. Sala OSP w pierwsze grudniowe popołudnie niemal 

pękała w szwach. Przed  remizą, na straganach, w ogrzewanym namiocie można było kupić 

ozdoby świąteczne, kulinarne specjały i wieńce adwentowe. Na scenie, w sali OSP, od 

godziny piętnastej rozpoczęły się występy artystyczne. Pierwsze, przed licznie zgromadzoną 

publicznością, wystąpiły dzieci z przedszkola w Węgrach. Kolejnym punktem programu był 

występ taneczny o tematyce świątecznej zespołów z Turawy: Cyraneczek i Jezioranek. Po 

nich przyszedł czas na prezentacje umiejętności dzieci i dorosłych ze Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Węgrach. Piękne przedstawienie o tym, jak trudno wejść do nieba, skupiło 

przed sceną bardzo wiele osób. Dzieci prezentowały również talenty wokalne. Dodatkowo 

szkoła zaprosiła do pokazu grupę trenującą Capoeirę – brazylijską sztukę walki, przybliżając 

równocześnie i zachęcając do uprawiania tego sportu. Po występach przeprowadzone zostały 

warsztaty dla dzieci. Kulminacyjnym momentem kiermaszu było spotkanie z Mikołajem, 

który wspaniale w swoim programie animacyjnym, zabawił wszystkie zgromadzone dzieci. 

Na uśmiechniętych twarzach dzieciom malowały się rumieńce od zabaw i konkursów. 

Zwieńczeniem kiermaszu był klimatyczny występ orkiestry dętej OSP Węgry. 

 

MIASTA PARTNERSKIE 

Miasto Wetter w Niemczech, w Nadrenii-Westfalii jest pierwszą gminą, z którą 

została podpisana umowa partnerska. Kolejny układ partnerski został zawarty z niemiecką 

gminą położoną w Turyngii – Saalfelder-Höhe. Gmina Dřevohostice położona jest w 

powiecie Prerov w kraju ołomunieckim jest trzecią gminą, z którą została podpisana umowa 

partnerska. 

Jubileuszu ciąg dalszy 

W dniach od 30 maja do 2 czerwca 2019 r. gościliśmy delegację z naszej gminy partnerskiej z 

Wetter (Ruhr). Celem wizytacji, na której czele stał Burmistrz miasta Wetter (Ruhr) Pan 

Frank Hasenberg była kontynuacja jubileuszu 20-lecia podpisania układu o współpracy 

pomiędzy gminą Turawa, a miastem Wetter (Ruhr). W 2018 roku delegacja z Turawy gościła 

w Niemczech. W tym roku nasi przyjaciele odwiedzili nas. Ponieważ zależy nam, aby to 

partnerstwo nie polegało tylko na wizytacjach na szczeblu urzędowym, zaprosiliśmy grupę 

młodzieży, która wspólnie z naszymi dziećmi spędziła aktywny dzień nad Jeziorem Średnim, 
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gdzie zorganizowaliśmy festyn sportowy. Drużyny były mieszane, co skutkowało doskonałą 

współpracą naszych nastolatków. Również Burmistrz z Wetter (Ruhr)oraz Pan Wójt Gminy 

Turawa Dominik Pikos utworzyli wspólną drużynę i pokonywali różne zadania. Po tak 

aktywnym popołudniu nasi goście zwiedzili jeszcze remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Osowcu i w Węgrach, gdzie oglądali sprzęt oraz nawiązywali kontakty. Wieczorem odbył się 

grill, podczas którego przygrywała orkiestra dęta działająca przy OSP Węgry. Sobotni dzień 

minął na wycieczkach. Pierwszym miejscem, do którego zabraliśmy naszych gości było 

Muzeum Wsi Opolskiej, a następnie udaliśmy się do zamku w Mosznej, który bardzo 

zachwycił naszych przyjaciół z Niemiec. Wieczorem natomiast odbyła się uroczysta kolacja z 

zaproszonymi gośćmi  połączona z  przemówieniami. W ten oto sposób minął nam ciepły i 

słoneczny weekend spędzony z naszymi przyjaciółmi z Niemiec. 
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PODSUMOWANIE 

 

Lektura Raportu powinna uświadomić nam, jak ważną sprawą jest zaangażowanie w 

sprawy gminy i sprawne zarządzanie. Niniejszy Raport obejmuje tylko część działań  

podejmowanych przez administrację samorządową i trudno je wszystkie opisać na 

kilkudziesięciu stronach. W kolejnych latach planujemy m.in. wypracować nową Strategię 

Rozwoju Gminy Turawa, która związana jest z nowym okres programowania budżetu Unii 

Europejskiej oraz dokonać przeglądu aktualności planów zagospodarowania przestrzennego. 

Zamierzamy kontynuować działania mające na celu gazyfikację gminy, zwiększenie 

efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz wsparcie mieszkańców 

w wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne. Jednym z najważniejszych zadań jest poprawa 

infrastruktury drogowej na terenie Gminy Turawa, poprawa dostępu do usług zdrowotnych i 

opieki społecznej, podejmowanie nowych inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, sportu, 

kultury i turystyki. Trudności, które napotykamy w codziennej pracy mobilizują nas do 

większej kreatywności, solidarności i odpowiedzialności za los i warunki życia każdego 

mieszkańca naszej Gminy. 

 

Z poważaniem 

Dominik Pikos 

Wójt Gminy Turawa 

 

 


