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WSTĘP 

 

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

z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), Wójt  co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 

gminy raport o stanie gminy.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu gminy. Raport o stanie Gminy 

Turawa został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy  

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

wschód od miasta Opole. Wchodzi w skład powiatu opolskiego.  

Gmina Turawa liczy 9,5 tys. mieszkańców i 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. 
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 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 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 2008r. 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.  
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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. 

 

1.2. 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.  
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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.  

 

Pan Waldemar Kampa pełnił funkcję Wójta Gminy Turawa do 23 listopada 2018 r. Na Sesji 

Rady Gminy Turawa w tym samym dniu złożył ślubowanie Pan Dominik Pikos i od tego momentu 

pełni funkcję Wójta Gminy Turawa.  

 

1.3. Sołectwa Gminy 

 

W  skład Gminy Turawa wchodzi jedenaście wsi: 

Wieś 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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1.4. Ludność i dynamika zmian 

1.4.1. Liczba urodzeń 

Rok Chłopcy Dziewczynki Razem 

2013 47 45 78 

2014 47 42 97 

2015 38 47 86 

2016 45 41 85 

2017 63 34 89 

2018 35 43 92 

 

1.4.2. Liczba zgonów 

Rok Mężczyźni Kobiety Razem 

2013 36 46 83 

2014 46 49 95 

2015 51 42 93 

2016 47 32 79 

2017 61 47 108 

2018 59 41 100 
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1.4.3.  Zameldowania na terenie Gminy Turawa 

 

Liczba stałych i czasowych mieszkańców gminy Turawa, według stanu na dzień 31 

grudnia 2018 r., na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtowała 

się następująco:  

Miejscowość Liczba zameldowanych osób na 
pobyt stały i czasowy 

Pobyt stały Pobyt 
czasowy 

Bierdzany 903 885 18 

Kadłub Turawski 541 533 8 

Kotórz Mały 996 982 14 

Kotórz Wielki 376 371 5 

Ligota Turawska 688 681 7 

Osowiec ( w tym przysiółek 
Trzęsina) 

1382 1356 26 

Rzędów 337 337 0 

Turawa ( w tym przysiółek 
Marszałki) 

1393 1191 202 

Węgry 1014 1006 8 

Zakrzów Turawski 621 614 7 

Zawada 1599 1564 35 

RAZEM 9850 9520 330 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mężczyźni 

Kobiety 



8 

 

 

Liczba mieszkańców sołectw gminy Turawa w ujęciu graficznym 
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1.5. Działalność gospodarcza  

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

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają 

główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Turawa obejmowała 605 pozycji, z czego 

status „aktywny” posiadało 541 podmiotów,  status „zawieszony” posiadały 64 podmioty. 

Ponadto zarejestrowanych jest 24 ośrodków  wypoczynkowych oraz 5 gospodarstw 

agroturystycznych.  

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. Istotną rolę w rozwoju funkcji turystycznej odgrywa 

bogata baza hotelowo - gastronomiczna. 

II.  FINANSE  GMINY 

2.1. Wykonanie budżetu Gminy Turawa 

Budżet Gminy Turawa na rok 2018 został przyjęty uchwałą nr XXXII/188/17 Rady Gminy Turawa 

w dniu 18 grudnia 2017 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały  

10 uchwałami Rady Gminy oraz 27 zarządzeniami Wójta Gminy Turawa. 

2.1.1. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 39.814.223,39 zł, z tego: 

1) dochody bieżące wynoszą: 36.818.570,79 zł, w tym: 

- dochody z subwencji ogólnej wynoszą: 10.300.890,00 zł, 

- dochody z tytułu dotacji na cele bieżące wynoszą: 7.657.220,21 zł, 

- dochody z tytułu udziału we wpyłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz 

osób prawnych (CIT) wynoszą: 8.539.297,00 zł, 

- dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą: 7.334.413,65 zł, 

2) dochody majątkowe wynoszą: 2.995.652,60 zł, w tym: 

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą: 1.092.375,36 zł, 
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- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą: 1.903.277,24 zł. 

2.1.2. Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 41.443.549,80 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące wynoszą: 33.686.505,07 zł, w tym: 

- wydatki na obsuługę długu wynoszą: 238.003,22 zł, 

2) wydatki majątkowe wynoszą: 7.757.044,73 zł. 

3) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi: 19 %. 

2.1.3. Zadłużenie Gminy Turawa na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 8.100.000,00 zł, z tego:  

1) emisja obligacji komunalnych Gminy Turawa przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

Warszawie: 

a) Seria A16, B16, C16 na kwotę 3.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

inwestycji w Gminie Turawa oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup 

obligacji nastąpi po upływie odpowiednio: 

 4 lat od daty emisji w przypadku obligacji serii A16, 

 5 lat od daty emisji w przypadku obligacji serii B16, 

 6 lat od daty emisji w przypadku obligacji serii C16. 

b) Seria A17, B17, C17 na kwotę 3.900.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

inwestycji w Gminie Turawa oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup 

obligacji nastąpi po upływie odpowiednio: 

 5 lat od daty emisji w przypadku obligacji serii A17, 

 6 lat od daty emisji w przypadku obligacji serii B17, 

 7 lat od daty emisji w przypadku obligacji serii C17. 

2) Kredyt bankowy BS Łubniany - umowa nr 6/JST/163819/2014/ŁUB z dn. 12.12.2014 r. 

Aneks nr 1/2016 z dn. 04.01.2016 r. pozostała kwota do spłaty do 31.12.2019 r. to kwota 

1.000.000,00 zł. 
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2.1.4. Wykonanie budżetu Gminy Turawa na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknęło się ujemną 

różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. : deficytem budżetowym w wysokości 

1.629.326,41 zł. 

 2.1.5. Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi: 

3.132.065,72 zł. 

2.1.6. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy za 2018 rok wynoszą: 

3.835.490,45 zł. 

2.1.7. Wskaźnik planowanej łacznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 

ustawy   

w stosunku do dochodów ogółem Gminy Turawa na koniec 2018 r. wynosi: 20,3 %. 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy 

Turawa za 2018 rok obrazuje stabilną sytuację finansową gminy. Poziom zadłużenia wykazuje 

tendencję spadkową. 

Szczegółowe sprawozdanie Wójta Gminy Turawa z dnia 27.03.2019 r. z wykonania budżetu 

Gminy Turawa za 2018 r. opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Turawa (BIP) pod adresem:   http://bip.turawa.pl/download/attachment/21460/sprawozdanie-

z-budzetu-za-2018-r.pdf 

2.1.8. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Turawa na lata 2018 - 2025 przedstawia  

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

Analizę graficzną danych przedstawionych w Wieloletniej prognozie finansowej za 2018 r. 

przedstawiono poniżej: 

 

 

 

 

 

http://bip.turawa.pl/download/attachment/21460/sprawozdanie-z-budzetu-za-2018-r.pdf
http://bip.turawa.pl/download/attachment/21460/sprawozdanie-z-budzetu-za-2018-r.pdf
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1. Relacja dochodów bieżących do dochodów majątkowych 

 

  

 

2. Relacja wydatków bieżących do wydatków majątkowych 
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3. Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących 

 

 

 

4. Prognoza kwoty długu 

 

 

 

 

 

0  

5 000  

10 000  

15 000  

20 000  

25 000  

30 000  

35 000  

40 000  

45 000  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ty
si

ąc
e

 

 Dochody bieżące  Wydatki bieżące 

0  

1 000  

2 000  

3 000  

4 000  

5 000  

6 000  

7 000  

8 000  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ty
si

ąc
e

 

Kwota długu 

 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 

  wydatki na obsługę długu, w tym: 



14 

 

5. Prognoza spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek  

 

6. Rysunek z wskaźnikiem planistycznym 

 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

0  

2 000  

4 000  

6 000  

8 000  

10 000  

12 000  

14 000  

16 000  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ty
si

ąc
e

 

 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 

 Wydatki majątkowe 

 Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń (planistyczny)  

(R+O) / D (bez wyłączeń) 



15 

 

7. Rysunek z wskaźnikiem wykonania 

     

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         

     
        

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

 

Treść Plan Wykonanie 

Transport i łączność 2 235 548,31 664 692,15 

Drogi wewnętrzne 1 555 548,31 664 692,15 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 555 548,31 664 692,15 

Modernizacja  ul. Lipowej, parkingu i bocznych   w Osowcu 284 000,00 4 388,66 

Asfaltowanie ul. Ogrodowej w Kotorzu Małym 239 789,93 236 589,53 

Projekt ul. Brzozowej, ul. Klonowej i ul. Akacjowej 

w Kotorzu Małym 
15 000,00 15 000,00 

Modernizacja ul. Pływackiej – J. Duże I etap 207 000,00 186 281,75 

Projekt ul. Pogodnej  w Węgrach 26 000,00 5 700,00 

Dokumentacja i wykonanie chodnika w Ligocie Turawskiej 20 000,00 19 998,00 

Remont ul. Kolanowskiej  w Zawadzie 102 000,00 0,00 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń (wykonanie)  

(R+O) / D (bez wyłączeń) 



16 

 

Modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim 333 420,00  8 350,00 

Modernizacja  ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim 182 309,51 171 783,81 

Asfaltowanie ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim 50  000,00 4 500,00 

Remont ul. Polnej w Kotorzu Wielkim 65 000,00 6 400,00 

Przebudowa ul. Grabowej w Turawa-Marszałki 31 028,87 5 700,00 

Pozostała działalność 680 000,00 0,00 

Budowa  ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych 680 000,00 0,00 

Turystyka  784 159,73 784 159,73 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 784 159,73 784 159,73 

Zagospodarowanie terenu wokół J. Średniego w Turawie 299 887,00 299 887,00 

Zagospodarowanie terenu wokół J. Średniego w Turawie 484 272,73 484 272,73 

Administracja publiczna 85 097,24 23 475,50 

Rada Gminy 12 000,00 11 377,50 

Zakup kamery na Ssali narad 12 000,00 11 377,50 

Urząd gminy 73 097,24 12 098,00 

Przebudowa urzędu gminy- podniesienie standardów 

energetycznych  
60 000,00 0,00 

Zakup sprzętu informatycznego 13 097,24 12 098,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 192 000,00 179 985,90 

Komendy Powiatowe Policji 12 000,00 0,00 

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 12 000,00 0,00 

Ochotnicze straże pożarne 180 000,00 179 985,90 

Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Bierdzanach 180 000,00 179 985,90 

Oświata i wychowanie 117 124,97 117 019,97 

Szkoły podstawowe 72 124,97 72 124,97 

Zakup  pieca CO.  NSP Węgry 72 124,97 72 124,97 

„Laboratorium mobilne” dla Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Osowcu 
45 000,00 44 895,00 

Ochrona zdrowia 77 500,00 52 345,00 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77 500,00 52 345,00 

Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Kotorzu 20 000,00 19 995,00 
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Wielkim 

Zakup nagłośnienia na hali sportowej 35 000,00 32 350,00 

Zagospodarowanie boiska Kotórz Mały 22 500,00 0,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 182 002,00 116 343,05 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20 000,00 9 225,00 

Rekultywacja Kanału Osowiec 20 000,00 9 225,00 

Gospodarka odpadami 34 182,00 31 734,00 

Dokumentacja projektowa PSZOK 34 182,00 31 734,00 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 920,00 69 484,05 

Budowa punktów świetlnych 100 920,00 69 484,05 

Poprawa infrastruktury technicznej Zawada 26 900,00 5 900,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 194 236,00 194 180,00 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23 500,00 23 500,00 

Dokumentacja i budowa Klub Seniora 23 500,00 23 500,00 

Pozostała działalność 170 736,00 170 680,00 

Zwrot nakładów Bastion 161 780,00 161 780,00 

Zakup altany Osowiec 8 956,00 8 900,00 

Kultura fizyczna 5 707 317,35 5 624 843,43 

Obiekty sportowe 5 707 317,35 5 624 843,43 

Budowa hali sportowej w Turawie 5 609 604,35 5 604 244,44 

I Wyposażenie hala sportowa  74 713,00 0,00 

Zakup zmywarki do posadzki hala sportowa 23 000,00 20 598,99 

Razem 9 574 985,60 7 757 044,73 

 

2.3. Realizacja funduszu sołeckiego 

  

Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Plan 

ogółem 

Wykonanie 

ogółem 

Bierdzany Ogrzewanie Bastionu 5 000,00 5 000,00 

Bierdzany Doposażenie placu zabaw Stowarzyszenia 4 000,00 4 000,00 

Bierdzany Prace porządkowe i utrzymanie zieleni 6 000,00 2 622,24 
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Bierdzany LZS materiał do oświetlenia części boiska 3 000,00 3 000,00 

Bierdzany Remont siłowni 1 000,00 1 000,00 

Bierdzany Straż OSP Bierdzany prace remontowe 3 000,00 0,00 

Bierdzany Straż OSP Bierdzany doposażenie 1 000,00 999,94 

Bierdzany Szkoła doposażenie placu zabaw 3 000,00 2 999,99 

Bierdzany Naprawa podkaszarki spalinowej 246,00 246,00 

Bierdzany Imprezy kulturalne 5 000,00 4 850,04 

Bierdzany Paliwo do kosiarki 710,00 710,00 

Bierdzany  31 956,00 25 428,25 

Kotórz Mały 
Utwardzenie placu przy stawie w Kotorzu 

Małym-ul. 1 Maja 
6 000,00 6 000,00 

Kotórz Mały 
Zakup i montaż lampy solarnej na oświetlenie 

pomostu nad stawem 
3 620,00 3 620,00 

Kotórz Mały 
Zakup materiałów na wykonanie stołów i ławek 

na boisku LKS Silesius 
800,00 799,74 

Kotórz Mały 
Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Kotorzu 

Małym 
2 000,00  1 919,00 

Kotórz Mały 
Wykonanie ogrodzenia na obiekcie LKS Silesius 

Kotórz Mały 
4 000,00 4 000,00 

Kotórz Mały Utrzymanie terenów zielonych 6 886,00 6 660,20 

Kotórz Mały Aktywizacja Klubu Seniora  1 000,00 1 000,00 

Kotórz Mały Organizacja festynów 1 200,00 1 200,00 

Kotórz Mały 
Montaż dwóch progów zwalniających na ul. 

Polnej 
5 000,00 4 125,68 

Kotórz Mały Doświetlenie choinki 1 200,00  1 194,00 

Kotórz Mały Naprawa kosiarki 250,00 250,00 

Kotórz Mały  31 956,00 30 768,62 

Kadłub Turawski Płot-ogrodzenie w szkole  3 000,00 2 998,04 

Kadłub Turawski Utrzymanie terenów zielonych 3 500,00 3 468,00 

Kadłub Turawski Organizacja imprez kulturalnych 1 000,00 1 000,00 

Kadłub Turawski Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej 500,00 494,12 

Kadłub Turawski Melioracja 16 126,78 16 126,78 
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Kadłub Turawski  24 126,78 24 086,94 

Kotórz Wielki Melioracja rowów 1 500,00 1 497,68 

Kotórz Wielki Zakup sprzętu dla OSP 1 076,23 939,99 

Kotórz Wielki Uporządkowanie i utrzymanie zieleni 2 000,00 1 999,83 

Kotórz Wielki Organizacja imprez kulturalnych 1 000,00 750,14 

Kotórz Wielki Zakup stołów do Klubu pod Lipą 6 215,00 6 215,00 

Kotórz Wielki Remont i doposażenie obiektów wiejskich 1 200,00 1 200,00 

Kotórz Wielki Lustra drogowe 1 000,00 1 000,00 

Kotórz Wielki 
Utwardzenie placu z przeznaczeniem na 

siłownię 
4 000,00 4 000,00 

Kotórz Wielki  17 991,23 17 602,64 

Ligota Turawska 
Pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenie 

roślin, naprawa i zakup narzędzi ogrodniczych 
2 500,00 2 315,31 

Ligota Turawska 
Zakup materiałów i rozpoczęcie budowy 

chodnika przy ul. Głównej  
20 000,00 19 998,00 

Ligota Turawska 

Kultywowanie tradycji i pielęgnacja kultury 

Sołectwa, integracja mieszkańców i promocja 

wsi, wydanie albumów jubileuszowych 

2 500,00 2 500,00 

Ligota Turawska Doposażenie kuchni wiejskiej w remizie OSP 3 888,22 3 888,22 

Ligota Turawska  28 888,22 28 701,53 

Osowiec 
Pielęgnacja terenów zielonych i utrzymanie 

zimowe 
12 000,00 12 000,00 

Osowiec Zakup nożyc spalinowych do żywopłotu 2 000,00 2 000,00 

Osowiec Remont ogrodzenia  cmentarza komunalnego 4 000,00 4 000,00 

Osowiec Dofinansowanie remontu obiektu OSP 2 000,00 2 000,00 

Osowiec Działalność kulturalna (Dzień Seniora) 3 000,00 3 000,00 

Osowiec Zakup altany 8 956,00 8 900,00 

Osowiec  31 956,00 31 900,00 

Rzędów Remont chodnika przy ul. Wiejskiej 15 000,00 15 000,00 

Rzędów Pielęgnacja terenów zielonych 1 000,00 858,00 

Rzędów Zabezpieczenie środków na dożynki wiejskie 1 288,20 1 189,99 

Rzędów  17 288,20 17 047,99 
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Turawa Zakup i montaż luster drogowych 2 784,77 2 784,77 

Turawa Montaż progu spowalniającego 1 000,00  1 000,00 

Turawa Utrzymanie porządku we wsi 5 000,00 5 000,00 

Turawa Utrzymanie zieleni 2 000,00 2 000,00 

Turawa Organizacja dożynek gminnych 19 215,23 19 215,23 

Turawa Imprezy integracyjne 1 000,00 648,04 

Turawa Doposażenie klubu 956,00 896,62 

Turawa  31 956,00 31 544,66 

Węgry Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Osiedle  19 200,00 19 200,00 

Węgry Prace porządkowe  3 000,00 1 943,26 

Węgry Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 3 500,00 3 500,00 

Węgry Organizacja imprez kult. sport. i promocja wsi 1 500,00 1 500,00 

Węgry 
Doposażenie i utrzymanie “izby tradycji 

kulinarnej” 
406,00 406,00 

Węgry Wykonanie tablicy ogłoszeń 850,00 849,04 

Węgry Konserwacja sprzętu na placu zabaw 2 000,00 2 000,00 

Węgry 
Zakup i montaż żaluzji okiennych pionowych 

w świetlicy 
1 500,00 1 492,52 

Węgry  31 956,00 30 890,82 

ZakrzówTurawski Utrzymanie zieleni/zakup kosiarki bębnowej 8 300,00  

ZakrzówTurawski Montaż lampy ulicznej przy ul. Polnej 5 000,00 5 000,00 

ZakrzówTurawski Organizacja imprez kulturalnych, sportowych 4 459,57  

ZakrzówTurawski Remont chodników na placu obok świetlicy 3 700,00  

ZakrzówTurawski Wykonanie i ustawienie witaczy 4 000,00  

ZakrzówTurawski Wykonanie tablicy ogłoszeniowej 1 000,00  

ZakrzówTurawski  26 459,57 25 689,30 

Zawada Montaż progu zwalniającego 1 300,00 1 300,00 

Zawada Zakup defibrylatora dla OSP Zawada 2 000,00 1 995,00 

Zawada Zakup urządzeń w tym kosiarki spalinowej 1 656,00 1 656,00 

Zawada Poprawa infrastruktury technicznej  21 000,00 20 997,00 

Zawada Organizacja imprez lokalnych 6 000,00 6 000,00 
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Zawada  31 956,000 31 948,00 

Osiedle Zawada Utrzymanie zieleni, uporządkowanie terenu 3 000,00 3 000,00 

Osiedle Zawada Rozbudowa i remont infrastruktury 10 804,99 10 800,53 

Osiedle Zawada  13 804,99 13 800,53 

Ogółem 320 294,99 309 409,28 

 

III. MIENIE KOMUNALNE  

3.1.  Sprzedaż nieruchomości 

W roku 2018 Wójt Gminy Turawa ogłosił 15 przetargów na sprzedaż nieruchomości,  

w wyniku których zostało  sprzedanych 18 działek. Ponadto 4 działki, które nie mogą być 

zagospodarowane jako samodzielne nieruchomości zostały sprzedane w trybie 

bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległych. Łączna 

powierzchnia sprzedanych nieruchomości wyniosła 1,17 ha. Znaczna część, bo aż 18 ze 

sprzedanych nieruchomości położona jest w okolicy jezior turawskich, tylko 4 położone są  

w innych lokalizacjach, m.in. nieruchomość położona w Kotorzu Małym na której zlokalizowana 

była kiedyś baza zakładu komunalnego. 

Stan sprzedaży nieruchomości w roku 2018  przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Nr działki Położenie Cena zbycia 

1. 751/51  Zawada 53 640,00 

2. 2/122 Jezioro Turawskie 16 606,00 

3. 1/137 Jezioro Średnie 24 758,00 

4. 2/79 Jezioro Turawskie 19 190,00 

5. 2/210 Jezioro Średnie 7 880,00 

6. 
1/395 

1/407 
Jezioro Średnie 70 000,00 

7. 1/699 Jezioro Średnie 55 500,00 

8. 2/342 Jezioro Turawskie 54 300,00 

9. 1/666 Jezioro Średnie 35 850,00 

10. 2/354 Jezioro Turawskie 45 900,00 
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11. 1/697 Jezioro Średnie 56 500,00 

12. 1/507 Jezioro Średnie 23 740,00 

13. 1/400 Jezioro Średnie 17 680,00 

14. 
284 

285 
Kotórz Mały 181 440,00 

15. 933/153 Ligota Turawska 14 750,00 

16. 2/344 Jezioro Turawskie 106 000,00 

17. 1/713 Jezioro Średnie 66 500,00 

18. 1/712 Jezioro Średnie 18 464,00 

19. 2/127 Jezioro Turawskie 17 315,00 

20. 2/157 Jezioro Turawskie 15 965,00 

21. 68/167 Jezioro Turawskie 25 150,00 

  

SUMA 927 128,00 

 

 

3.2. Podziały nieruchomości 

W roku 2018 wydanych zostało 27 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. Dwie 

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

nieruchomości gminnych. Pozostałe decyzje dotyczyły działek prywatnych i wydane zostały na 

wniosek właścicieli nieruchomości. 

 

3.3. Gospodarka leśna  

 

Gmina Turawa posiada 247,48 ha lasów komunalnych, na których prowadzi gospodarkę 

leśną wg zapisów Uproszczonego Planu Urządzania Lasu, obowiązującego na lata 2013-2023. 

W ramach prowadzonej gospodarki w 2018 r., uzyskano 226 tys. zł ze sprzedaży drewna, przy 

łącznych kosztach poniesionych na pozyskanie i zrywkę drewna, oraz wykonania szeregu prac 

związanych z odnowieniem lasu (nasadzenia na powierzchniach zrębowych) i w dalszej kolejności 

przy pielęgnacji młodego pokolenia lasu wynoszących 51 tys. zł. 
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Zakres wykonanych prac: 

1. pozyskania drewna, w tym pozyskanie drzew trudnych, 

2. frezowanie pni na drogach leśnych ( północny brzeg jeziora), 

3. melioracje agrotechniczne na powierzchniach pozrębowych 3,5 ha, 

4. przygotowanie gleby 3,5 ha, 

5. odnowienie lasu 3,5 ha 

6. pielęgnacja gleby na uprawach leśnych 7,5 ha 

 

3.4. Dzierżawy   

Rok 2018 był rokiem kontynuacji dotychczasowych umów dzierżaw zawartych w latach 

2015- 2017. W 2018 r. zawarto 94 nowe umowy dzierżawy - (kontynuacje umów zawartych na 

okres do 3 lat), zwłaszcza na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich. Wszelkie stawki 

naliczane były na podstawie Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXXI/177/17 z dnia 23 listopada 

2017 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 2018 r. 

 Łącznie dzierżawi się około 18,5 ha terenu, na łączną kwotę około 305 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. 

 

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA i  GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Ochrona Środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Turawa 

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

 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

 Ustawy o odpadach, 

 Ustawy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko,  
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 Ustawy Prawo wodne, 

 Ustawy o ochronie przyrody,  

 oraz przepisów szczegółowych. 

W 2018 r. Gmina Turawa w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy: Prawo 

ochrony środowiska, opracowała „Program 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 24.08.2018r. 

Celem przygotowania 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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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 VII/29/19 z 17 maja 2019r.) 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 

30.01.2018r. 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. 

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; 

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. 

Aktualnie w nowym pozwoleniu wodnoprawnym wzięto pod uwagę 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)”. W pozwoleniu 

wodnoprawnym wydanym przez Marszałka Województwa Opolskiego na rzecz RZGW we 
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Wrocławiu na najbliższe 20 lat przyjęte zostały zapisy uwzględniające rzędne piętrzenia 

wody, które satysfakcjonują wszystkie strony zainteresowane użytkowaniem zbiornika. 

Piętrzenie wody przy zachowaniu pojemności zbiornika ok. 68-69 mln m³ pozwoli 

zachować wielofunkcyjność zbiornika. W wyniku działań Gminy Turawa w pozwoleniu 

wodnoprawnym wprowadzony został dodatkowy zapis, który dopuszcza rekreacyjne 

wykorzystanie zbiornika oraz prowadzenie gospodarki rybackiej na zbiorniku. 

5. współpraca z PZW Opole w zakresie uporządkowania gospodarki rybackiej na Jeziorze 

Średnim  w Turawie; 

6. współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę wód. 

Gospodarka wodno-ściekowa - zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie Gminy Turawa  realizuje Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp.z o. o. z siedzibą                 

w Turawie Małym ul. Opolska 43, 46-045 Turawa. Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa                  

Sp. z o.o. została powołana przez Gminę Turawa w celu efektywnego wykonywania zadań                   

z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru obrzeży Jezior Turawskich oraz miejscowości wcześniej nieskanalizowanych. 

Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp.z o. o. jest operatorem sieci wodno-

kanalizacyjnej i eksploatatorem gminnej oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym.  

 

Spółka WiK Turawa Sp. zo.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia                 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Działalność inwestycyjna i eksploatacyjna 

przedsiębiorstwa WiK Turawa Sp. z o. o określona jest w Wieloletnim Planie Rozwoju                              

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy Turawa na lata 

2018 -2021 przyjętym Uchwałą Nr XXIX/168/17 Rady Gminy Turawa z dnia 06.10.2017r. 

 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez WiK Turawa Sp. z o. o na terenie Gminy Turawa stan 

zwodociągowania i skanalizowania  - stan za 2018r. jest następujący: 

 

lp Długość sieci wodociągowej 

[km] 

Długość sieci kanalizacyjnej 

[km] 

1 134,86 194,03 

Źródło: WiK Turawa Sp. z o. o 
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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.  

 

4.1. Charakterystyka najważniejszych zrealizowanych projektów dotyczących ochrony 

środowiska w 2018 r. 

4.1.1. Zachowanie bioróżnorodności ekosystemu Jeziora Średniego  w Gminie Turawa  

 

Gmina Turawa realizowała projekt pn.: "Zachowanie bioróżnorodności ekosystemu wodnego 

Jeziora Średniego poprzez ograniczenie nadmiernego rozrostu wywłócznika kłosowego - zabieg 

koszenia makrofitów". W listopadzie 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                                 

i Gospodarki Wodnej w Opolu pozytywnie przyjął rozliczenie Projektu pn. "Zachowanie 

bioróżnorodności ekosystemu wodnego Jeziora Średniego poprzez ograniczenie nadmiernego 

rozrostu wywłócznika kłosowego - zabieg koszenia makrofitów".  

Projekt ten był objęty dotacją, którą Gmina Turawa pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wykonanie w latach 2017-2018 zabiegów 

koszenia wywłócznika kłosowego na Jeziorze Średnim. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW                 

w Opolu w ramach programu „Ochrona Przyrody oraz Krajobrazu i Leśnictwo” wyniosła: 

18 300,00 zł. W wyniku realizacji zadania tj. koszenia, zebrano i zagospodarowano łącznie po 

wcześniejszym odwodnieniu 16,50 ton biomasy (z czego w 2017 r. – 8,780 ton, w 2018r. – 7,720 

ton), która została przekazana przez Remondis 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 biologicznej środowiska 

przyrodniczego zbiornika i bioróżnorodności bez ingerencji w ekosystem wodny. 
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Fotografia z zabiegu koszenia wywłócznika kłosowego 

 

 

4.1.2. Realizacja projektu „Eko-edukacja to społeczna akcja!” 

  Gmina Turawa podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                      

i Gospodarki Wodnej w Opolu o dofinansowanie na zadanie „Eko-edukacja to społeczna akcja!” 

dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu na wykonanie „EKOKLASY POD CHMURKĄ”                       

– kwota dofinansowania 9 441,82 zł, koszt całkowity 9 938,76 zł. W ramach projektu dla PSP w 

Osowcu zakupione zostały pomoce dydaktyczne (stoły, ławki, tablice edukacyjne, tablica sucho 

ścieralna, kwietnik z przeznaczeniem do uprawy roślin przyjaznych pszczołom i owadom 

zapylającym, sadzonki roślin).  
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Zajęcia w EKOKLASIE POD CHMURKĄ w szkole w Osowcu 

 

4.1.3. Zarybianie  Jeziora Średniego w Turawie 

W dniu 12 października 2018r. nad Jeziorem Średnim w Turawie w ramach szerokiego programu 

rewitalizacji Jeziora Średniego w Turawie przy współpracy z Panem Prof. dr hab. Stanisławem 

Podsiadłowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Okręgiem Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Opolu przeprowadzono kolejne zarybianie. Pod nadzorem PZW Opole do 

zbiornika wpuszczono szczupaka, który w naturalny sposób wspomaga utrzymanie równowagi 

ekologicznej ekosystemu wodnego Jeziora Średniego. Dodatkowo zarybianie Jeziora Średniego 

w ramach tzw. biomanipulacji połączone było z akcją informacyjno-edukacyjną skierowaną do 

uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej. Uczniowie w/w placówki brali 

czynny udział w zarybianiu poprzez własnoręczne wpuszczenie szczupaka do jeziora.  

Nad brzegiem Jeziora Średniego odbyła się również prelekcja Pana Prof. dr hab. Stanisława 
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Podsiadłowskiego - pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z którym 

Gmina Turawa współpracuje od 2008 roku w zakresie rewitalizacji  przedmiotowego zbiornika. 

Profesor Podsiadłowski wytłumaczył dzieciom na czym polega zrównoważone podejście do 

przyrody, w tym ochrona wód.  Zdaniem Profesora Podsiadłowskiego niezwykle istotnym jest 

angażowanie młodych ludzi w działania ekologiczne, bowiem w ten sposób budowane jest 

poczucie odpowiedzialności za środowisko. Natomiast temat życia różnych gatunków ryb 

młodym ekologom ciekawie przedstawił uprawniony ichtiolog Pan Jakub Roszuk – Dyrektor 

Biura Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. W celu wzbogacania wiedzy 

uczniów na temat ichtiologii uczniowie otrzymali plansze edukacyjne z opisem rodzimych 

gatunków ryb. Program rewitalizacji Jeziora Średniego w Turawie trwa od 2008r. i był możliwy 

dzięki współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 

W ramach tego wydarzenia, uczniowie szkoły z Ligoty Turawskiej uczestniczyli w akcji 

„Sprzątania Świata”. Sprzątane były obrzeża Jeziora Średniego i Jeziora Małego. Głównym 

przesłaniem „Sprzątania Świata” jest promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz zasad 

segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas.  

 

Zarybianie Jeziora Średniego w 2018r. z udziałem PZW Opole 
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4.2. 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 2018r. dofinansowanie dla mieszkańców 

Gminy Turawa obejmowało prace: demontaż, transport, zbierania (wyrobów wcześniej 

zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Koszt zadania to                         

12 843,79 zł z czego 10 917,22 zł to dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowisk i Gospodarki Wodnej w Opolu. W wyniku zadania usunięto 1 867,00 m² (24,013 ton) 

płyt azbestowych. 

4.3. Gospodarka odpadami komunalnymi 

4.3.1. Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Turawa w 2018r. określały następujące uchwały: 

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

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

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

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 2012r.,  

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 2014r.,  

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

2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
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odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

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

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

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

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

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

4.3.2 System gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 W 2018r. 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 2017r. 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 
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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, 
opakowania 

wielomateriałowe, 

240 l 1 raz / 2 tygodnie 

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 

 

Ponadto w roku 2018 w Gminie Turawa funkcjonował tzw. „mobilny punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych”. W ramach mobilnego pszok’u od mieszkańców gminy 

odbierane były następujące frakcje odpadów: 

 

1. Odpady wielkogabarytowe „u źródła” – dwa razy w roku, 

2. 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 roku 2018 systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Turawa 

objętych było 3 109 nieruchomości.  

 

 W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie 

zadeklarowano 7 909 osób zamieszkujących nieruchomość. 

Zarejestrowanych zostało 271 deklaracji „zerowych” – nieruchomości niezamieszkałe. 

80 nieruchomości nie segreguje odpadów komunalnych – łącznie 149 osób.7760 osób deklaruje 

selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych, z czego 5039 osób kompostuje odpady 

biodegradowalne we własnym zakresie - w przydomowych kompostownikach, natomiast 2721 

osób korzysta z brązowego pojemnika z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. 

Z końcem grudnia 2018r. z brązowych pojemników korzystało 788 nieruchomości.  

 Zabudowa wielolokalowa w miejscowości Osowiec objęta została deklaracją zbiorczą 

złożoną przez zarządcę nieruchomością wspólną – Spółdzielnię Mieszkaniową  

w Strzelcach Opolskich. Łącznie zadeklarowano 530 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 2018r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Turawa 

wynosiła: 9 520. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba 

osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 7 909. Różnica w ilości 

1 611 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. 

 

4.3.3. Sprawozdawczość 

 

Na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania 

rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 Sprawozdanie jest przekazywane Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego 

dotyczy. 
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 Zgodnie z wydanym przez Ministra Środowiska Rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 

2017r. w sprawie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 

2017r. poz. 2412) – w roku 2018 dopuszczalny poziom składowania wspomnianych  

w rozporządzeniu odpadów wynosił 40%. 

 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania, osiągnięty przez Gminę Turawa w 2018r. wyniósł 0%, czyli poniżej 

poziomu dopuszczalnego. Tym samym w analizowanym okresie Gmina Turawa spełniła zapisy 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zgodnie z wydanym przez Ministra Środowiska Rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 

2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

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

w 2018r.: 

1. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła wynosił: 30%, 

2. wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych – wynosił: 50%. 

Ad. 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

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

Turawa w 2018r. – wyniósł: 37%, czyli powyżej wymaganego poziomu. Tym samym  

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

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Ad. 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, osiągnięty przez 

Gminę Turawa w 2018r. – wyniósł: 100%, czyli powyżej wymaganego poziomu. Tym samym  

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

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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4.3.4. Edukacja ekologiczna w Gminie Turawa  

 

 Gmina Turawa jest partnerem projektu pn. „Wspólna akcja segregacja– działania 

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

Komprachcice i Turawa”. W ramach projektu realizowane są m.in. ekopikniki, 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 to 120 079,50 zł, wkład własny 21.190,50 zł a wartość całkowita projektu to 

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 surowców wtórnych, zwiększenie świadomości mieszkańców  

w zakresie możliwości efektywnego prowadzenia indywidualnej gospodarki odpadami. 

 

Fotografia ze stanowiskiem ekologicznym na Ekopikniku w dniu 19.08.2018r. nad Jeziorem Średnim  
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Fotografia ze stanowiskiem ekologicznym na pikniku ekologicznym w dniu 08.09.2018r. w trakcie dożynek 

gminnych w Turawie 

 

Sprzątanie Świata 2018r.  
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4.4. Inwestycje związane z gospodarką odpadami 

Gmina Turawa w 2018 r. rozpoczęła 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 otrzyma unijne dofinansowanie – 

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. 

Całkowita wartość Projektu wynosi 790 210,86 zł.  

 

4.5. 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.  

 4.6. Monitorowanie Jezior Turawskich w zakresie utrzymania czystości i porządku 

 

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

posiada zawartą Umowę z firmą Remondis w przedmiocie utrzymania czystości i porządku nad 

Jeziorami Turawskimi: obsługa pojemników gminnych  dla turystów. W 2018r. na terenach 

ogólnodostępnych nad Jeziorami Turawskimi funkcjonował system do segregacji odpadów 

wytwarzanych przez turystów.  
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       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 oraz osadzonych Aresztu Śledczego                              

w Turawie.  

 

V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY  

 

W 2018 roku Rada Gminy podjęła łącznie 40  uchwał w kadencji  2014-2018 i 10 uchwał w nowej 

kadencji 2018-2023. 

Rada Gminy podjęła  wiele ważnych uchwał dotyczących rozwoju społeczno-

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

budżet Gminy na 2019 rok., stawek podatkowych, finansowanie 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.    

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. 

 

Podjęte przez Radę Gminy  uchwały można podzielić na : 

Uchwały finansowe, dotyczyły :  

- uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2019 rok 

- zmiany budżetu gminy, 

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,    

- zatwierdzenia  sprawozdań Gminy Turawa za 2017 rok, 

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa.  

- w sprawie  zmiany uchwały  dot. Uchwalenia Gminnego Programu Alkoholowego Gminny  

   Turawa w zakresie  planowanych wydatków finansowych. 
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Uchwały  oświatowe i dot. opieki społecznej w sprawie: 

- ustalenia opłaty za pobyt dziecka w  publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, 

- ustalenia regulaminu określającego  warunki wynagradzania  nauczycieli, 

- w sprawie trybu udzielenia dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych , szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych na terenie G. Turawa, zakresu kontroli  pobrania i wykorzystania dotacji -  

- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli 

 i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa  

-  w sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, 

psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Turawa  

- w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa. W stosunku 

do przedmiotowej uchwały Wojewoda Opolski wszczął postępowanie nadzorcze i została 

zmieniona we własnym zakresie przez Radę Gminy. 

- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w 

zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

Powyższe uchwały podlegały publikacji i weszły w życie  14 dni po publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Uchwały dot. ochrony zwierząt i środowiska: 

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2018 r. – Uchwała podjęta została w celu  

   zapobiegania bezdomności zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Turawa. W ramach  

  przyjętego programu zlecane są usługi odławiania,  leczenia i umieszczania w schronisku  

  bezdomnych zwierząt. 

- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla    

  osób bezdomnych - realizacja nastąpi w miarę potrzeby. Uchwała będzie miała  

  zastosowanie do osoby  bezdomnej, posiadającej dochód  przekraczający kryterium określające   
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  dochód osoby samotnie  gospodarującej,  zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w sytuacji  

  kiedy zajdzie konieczność  umieszczenia  w schronisku  dla osób bezdomnych. 

- sprawie zmiany uchwały   zatwierdzającej  dopłaty dla odbiorców  usług w zakresie   

  zbiorowego odprowadzania ścieków. 

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

   obowiązującego na terenie Gminy Turawa” , 

-  w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 

   z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”. 

 

Uchwały  przy organizacji wyborów  : 

- w sprawie  podziału Gminy Turawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz  

   liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  

- w sprawie  podziału Gminy Turawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  

  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

- w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek  

    samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

Uchwały dot. sportu  i turystyki : 

- w sprawie  określenia  sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Turawa i w sprawie   

  wyznaczenia  miejsc okazjonalnie  wykorzystywanego do kąpieli  obowiązywały będą  w  

  ustalonym terminie, tj. od 9.07. do 2.09.br., 

- w sprawie nadania imienia hali sportowej, 

- w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Turawie, 

 

Uchwały planistyczne: 

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru  

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

 

Organizacyjne dot. funkcjonowania Urzędu Gminy i Rady Gminy : 

- w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie  umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice -  

  zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji zadań Gminy Turawa z zakresu utrzymania  
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  gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym poprawy efektywności  

  energetycznej budynków użyteczności publicznej. 

- w sprawie  wyrażenia zgody na  przejęcie przez Gminę Turawa zadań  Powiatu Opolskiego, 

- w sprawie powołania Komisji  doraźnej do  zmiany Statutu Gminy Turawa, 

- w sprawie zmiany Statutu Gminy Turawa, 

- w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących  Rady Gminy Turawa, 

- w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turawa, 

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa, 

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

   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” 

- w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  

   zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy   

   Turawa. 

 

Uchwały określające wysokość podatku i opłat lokalnych  na terenie gminy: 

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od  

  1 stycznia 2019 r., 

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

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

   ścieków na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., 

- w sprawie 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 2019 r. 

 

VI. INFORMACJA O REALIZACJI  INWESTYCJI, PROJEKTÓW i PROGRAMÓW 

 

6.1.  Złożone wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych 

6.1.1. W roku 2018 kontynuowano i zakończono budowę hali sportowej w Turawie. Koszt 

inwestycji wyniósł 8 401 012,10 zł z czego 4 000 000 zł stanowiło dofinansowanie ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

6.1.2. Złożono wniosek o dofinasowanie operacji pn. Rekultywacja kanału fabrycznego oraz 

kanału ulgi w Osowcu. Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont Kanału Fabrycznego w km 
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1+394 ÷ 1+626 oraz remont Kanału Ulgi w km 0+000 ÷ 0+097 w Osowcu. Planowany koszt 

inwestycji 428 861,49 zł z czego 300 000 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego za pośrednictwem RLGD „Opolszczyzna”. Umowa o 

dofinansowane została podpisana w roku 2019. 

6.1.3.Złożono wniosek o dofinasowanie zadania pn. Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy 

Turawa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 

Funduszu Sprawiedliwości, w ramach VII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB). W ramach realizacji zadania 

zakupiono sprzęt do wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Turawa na kwotę 51 474,74 zł z 

czego dofinansowanie wyniosło 50 960 zł. 

6.1.4. Złożono wniosek o dofinansowanie operacji pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

na terenie Gminy Turawa. Przedmiotem przedsięwzięcia jest montaż nad Jeziorem Średnim: 

wiaty drewnianej o wym. 5x7m wraz z utwardzeniem z kostki betonowej niefazowanej; Ławka 

solarna ze stacją naprawczą i stojakiem na rowery; gry edukacyjnej kostka wiedzy dotycząca 

segregacji odpadów. Nad Jeziorem Dużym przewiduje się montaż stacji do samodzielnej 

naprawy rowerów. Planowany koszt inwestycji to 50 000 zł z czego 31 815 zł to dofinansowanie 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich za 

pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów”. Umowa o dofinansowane została podpisana w roku 

2018, realizacja w roku 2019. 

6.1.5. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w Gminie Turawa”. Całkowity koszt projektu to 790 210,86 zł. Wnioskowana 

kwota wsparcia to 671 679,18 zł. co stanowi 85%.  

Umowa o dofinansowane została podpisana w 2018r., realizacja w roku 2019. 

6.1.6. Złożono wniosek o płatność dotyczący operacji pn. Turystyczno-rekreacyjne 

zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie. Koszt inwestycji wyniósł 765 

846,63 zł z czego 299887 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego za pośrednictwem RLGD „Opolszczyzna”.  

6.1.7. Gmina Turawa jest partnerem w projekcie pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej 

w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski. 
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Ten partnerski projekt obejmuje budowę ścieżek pieszo‑rowerowych i parkingów bike&ride w 8 

gminach należących do aglomeracji opolskiej (Chrząstowice, Komprachcice, Lewin Brzeski, 

Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice i Turawa). Na dzień podpisania umowy o 

dofinansowanie koszt budowy infrastruktury pieszo‑rowerowej na terenie gminy Turawa to 12 

098 144,46 zł. Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w kwocie 10 258 347,79 złotych. Umowę o dofinansowanie podpisał Powiat 

Opolski w dniu 21.06.2018 r. 

6.1.8. Gmina Turawa jest partnerem w projekcie Obywatel IT w Gminie Turawa –kwota do 

pozyskania to 87 360 zł. W ramach tego projektu zostanie zakupionych 13 zestawów 

komputerowych oraz przeszkolonych 156 mieszkańców. 

6.1.9. Gmina Turawa jest partnerem projektu pn. „Wspólna akcja segregacja– działania 

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

Komprachcice i Turawa”. W ramach projektu realizowane są m.in. ekopikniki, 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 to 120 079,50 zł, a wartość całkowita projektu to 141 270 zł brutto. 

6.1.10. W ramach Umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na dofinansowanie koszenia wywłócznika kłosowego w Jeziorze Średnim, Gmina 

Turawa otrzymała dofinansowanie. Kwota dofinansowania wyniosła 50% wartości  – 18 300 zł, 

wkład własny 18 505,12 zł. Ilość usuniętej biomasy w 2018r. – 7,720 Mg. Łączna biomasa, która 

została usunięta w ramach zadania pn. ”Zachowanie bioróżnorodności ekosystemu wodnego 

Jeziora Średniego w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego rozrostu wywłócznika 

kłosowego – zabieg koszenia makrofitów” za 2017-2018 wyniosła: 16,50 Mg. 

6.1.11. Podpisano umowę z WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie na zadanie „Eko-edukacja to 

społeczna akcja!” dla PSP Osowiec na wykonanie „EKOKLASY POD CHMURKĄ” – kwota 

dofinansowania 9 441,82 zł, koszt całkowity 9 938,76 zł. W ramach projektu dla PSP w Osowcu 

zakupione zostały pomoce dydaktyczne (stoły, ławki, tablice edukacyjne, tablica sucho ścieralna, 

kwietnik z przeznaczeniem do uprawy roślin przyjaznych pszczołom i owadom zapylającym, 

sadzonki roślin).  
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6.1.12. Złożono wniosek o dotację na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  z terenu 

Gminy Turawa. Dofinansowanie obejmowało prace: demontaż, transport, zbierania (wyrobów 

wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla 

mieszkańców. Koszt zadania to 12 843,79 zł z czego  10 917,22 zł to dotacja ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W wyniku 

zadania usunięto 1 867,00 m² (24,013 ton) płyt azbestowych. 

6.1.13. Złożono wniosek o dofinansowanie w Programie rozwoju małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Wniosek nie 

otrzymał dofinasowania ponieważ kryterium decydującym o przyznaniu dofinansowania był 

wskaźnik zamożności gminy 

6.1.14. Przygotowano wniosek aplikacyjny we współpracy ze Stowarzyszeniem „Słoneczna 

Zatoka” i firmą Pampa Sp. z o. o. Delikatesy Centrum w konkursie „Herosi Przedsiębiorczości” na 

budowę placu zabaw przy promenadzie nad Jeziorem Dużym. Projekt nie uzyskał wymaganej 

ilości głosów w głosowani internetowym. 

6.1.15. Przygotowano wniosek o dofinansowanie dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej 

dotyczący publikacji historycznej.  

6.1.16. Przygotowano wniosek o dotację dla Jacht Klubu Opolskiego z przeznaczeniem na 

wsparcie Międzynarodowych Mistrzostw Polski Katamaranów TOPCAT Catamaran CUP 2018 

Turawa. 



46 

 

 

Hala Sportowa w Turawie 

 

6.2. Zrealizowane inwestycje w ramach zamówień publicznych  

 Przed przystąpieniem do udzielenia zamówienia obowiązkiem spoczywającym na 

zamawiającym jest oszacowanie wartości danego zamówienia. Trzeba solidnie i skrupulatnie 

policzyć kwotę zakupu. Od ustalonej wartości zamówienia zależy, jakie przepisy znajdą 

zastosowanie w danym postępowaniu. To z kolei przekłada się na zakres obowiązków oraz 

odpowiedzialności spoczywających na zamawiającym. Jeżeli kwota zakupu przekracza 

równowartość 30.000 euro, (w przeliczeniu 160 000 zł brutto) to zamawiający jest zobowiązany 

do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli ogłoszenia przetargu.  

 Do zamówień  o wartości mniejszej niż 30 000 euro nie stosuje się ustawy Prawo 

zamówień publicznych, jednak zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki publiczne 

powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, dlatego tzw. zamówienia 

podprogowych (o wartości szacunkowej powyżej 10 000 zł) udzielane są w trybie zapytania 

ofertowego. Zapytania wysyłane są do nie mniej niż trzech potencjalnych wykonawców.  
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 W przypadku braku informacji o ewentualnych wykonawcach, czy zamówieniach 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zapytania ofertowe publikowane zostają na 

stronie internetowej Urzędu Gminy. Ważnym jest, że wadliwe oszacowanie wartości 

zamówienia może prowadzić do wystąpienia w procedurze niemożliwych do usunięcia błędów, 

co z kolei czyni niemożliwym zawarcie ważnej umowy, albo poniesienie skutków prawnych po 

zawarciu takiej umowy. 

 W 2018r. zostało ogłoszonych 19 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego. 

Niektóre przetargi na remonty dróg zostały ogłoszone nawet 4 razy, gdyż poprzednie zostawały 

unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i nie wpłynął 

żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W 2018r. zostało wykonanych 23 zadań inwestycyjnych, zgodnie z poniższą tabelą. 

l.p. Przedmiot  zamówienia Tryb postępowania 

1. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora  
Średniego w Turawie 

Przetarg nieograniczony 

2. Modernizacja ul. Pływackiej  
Jezioro Duże I etap 

Przetarg nieograniczony 
2 razy ogłoszony 

3. Modernizacja ul. Leśnej  
w Kadłubie Turawskim 

Przetarg nieograniczony 
2 razy ogłoszony 

4. Asfaltowanie ul. Ogrodowej  
w Kotorzu Małym  

Przetarg nieograniczony  
2 razy unieważniony 
Umowa na podstawie art. 67 
ust.1 pkt 4 ustawy Pzp 

5.  Modernizacja ul. Kościelnej  
w Zakrzowie Turawskim  

Przetarg nieograniczony  
4 razy unieważniony 
Umowa na podstawie art. 67 
ust.1 pkt 4 ustawy Pzp 

6. Zakup samochodu dla OSP Bierdzany Przetarg nieograniczony  
 

7. Budowa hali sportowej w Turawie  Realizacja - wykonano  
 

8. Projekt ul. Ogrodowej w Kotorzu Małym Zapytanie ofertowe 
 

9. Projekt bocznej od ul. Opolskiej w Kotorzu 
Wielkim  

Zapytanie ofertowe 
 

10. Projekt ul. Polnej w Kotorzu Wielkim Zapytanie ofertowe 
 

11. Projekt ul. Grabowej  w Turawie  Zapytanie ofertowe 
 

12. Projekt chodnika w Ligocie Turawskiej Zapytanie ofertowe 
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13. Dodatkowy punkt świetlny ul. Dworcowa w 
Osowcu  

Zapytanie ofertowe 
 

14. Przebudowa oświetlenia ul. Polna Zakrzów 
Turawski 

Zapytanie ofertowe 
 

15. Budowa oświetlenia Węgry ul. Osiedle Zapytanie ofertowe 
 

16. Projekt klubu seniora Zapytanie ofertowe 
 

17. Projekt ul Brzozowej i ul. Klonowej (oraz ul. 
Akacjowej) w Kotorzu Małym 

Zapytanie ofertowe 
 

18.  Projekt ul. Pogodnej w Węgrach Zapytanie ofertowe 
 

19. Projekt ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim  Umowa 
 

20. Projekt zagospodarowania parku w Zawadzie  Umowa 
 

21. Projekt oświetlenia ul. Pływacka  Zlecenie 
 

22. Projekt oświetlenia ul. Polna Zakrzów Turawski Zlecenie 
 

23. Aktualizacja projektu kanału w Osowcu Zlecenie 
 

 

Dodatkowo w 2018r. udzielono 76, tzw. zamówień podprogowych do kwoty 30 000 euro, 

przeprowadzonych w ramach zapytań ofertowych i zleceń.  

 

Zrealizowane  inwestycje w 2018r. do których stosuje się ustawę Prawo zamówień 

publicznych. 

1. Budowa hali sportowej w Turawie. 

Budowa rozpoczęła się w  październiku 2016 roku, a została oddana do użytkowania w 

październiku 2018r. 

        Charakterystyczne parametry techniczne: 

1) Powierzchnia zabudowy: 2 557,4 m2 

2) Powierzchnia użytkowa: 2 747,5 m2 

3) Powierzchnia całkowita: 3 008,33 m2 

4) Kubatura: 18 615,9 m3 

5) Wysokość budynku: 11,31m 
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6) Wymiary budynku: 65,18 x 40,44 m 

7) Liczba kondygnacji: 2 nadziemne 

8) Wymiary areny to 44,42 x 26,09 m, 7,82 m. 

 

2. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie – Etap III 

Zamówienie zostało wykonane w terminie od maja do sierpnia 2018r. 

     Zakres zamówienia: 

1) Ciągi piesze (nowe): 1990,6 m2 ( kostka betonowa gr. 8 cm); 

2) Wycinka drzew; 

3) Roboty montażowe (branża sanitarna); 

4) Dostawa i montaż elementów małej architektury; 

5) Dostawa i montaż budynku toalety publicznej wraz z zabudową drewnianą oraz 

instalacją wewnętrzną i wyposażeniem; 

6) Budowa oświetlenia parkowego oraz zasilanie toalety publicznej; 

7) Umocnienie brzegu – kosze gabionowe 

 

3. Modernizacja ul. Pływackiej, Jezioro Duże - Etap I  

Zamówienie zostało wykonane w terminie od 10.04.2018 do 29.06.2018r. 

 Zakres zamówienia:     

1) Odcinek A-B - CHODNIK – 464 m2 - nawierzchnia z kostki betonowej koloru 
szarego prostokątnej – gr.8cm 

2) Odcinek C-D 0+528 – 0+612 - DEPTAK – 690 m2 - nawierzchnia z kostki 
betonowej koloru szarego – gr. 8 cm 
 

4. Modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim 

Zamówienie zostało wykonane w terminie od września do października 2018r. (roboty 

budowlane).   

Ogólny obmiar inwestycji: 

1) Długość odcinka – 452 mb; 
2) Szerokość jezdni – 5,0m;   
3) Rodzaj nawierzchni jezdni – masa bitumiczna 

 

5. Asfaltowanie ul. Ogrodowej w Kotorzu Małym 

Zamówienie zostało wykonane w terminie od listopada do grudnia 2018r 
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Ogólny obmiar inwestycji: 

1) Długość odcinka  -210 m 
2) Szerokość jezdni – 3,0- 5,0m   
3) Szerokość pobocza z kamienia - 0,75m 
4) Rodzaj nawierzchni jezdni – beton asfaltowy 

 

6. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim 

             Ogólny obmiar inwestycji: 

Odcinek A-B ul. Kościelna -  Długość (km 0+000 do km 0+076) 

Odcinek C-D (ul. Kolonia) - Długość (km 0+000 do km 0+144.50) 

Rodzaj nawierzchni jezdni – beton asfaltowy 

6.3. Planowanie przestrzenne  

 W 2018 roku przeprowadzono 34 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 polegającej na przykład na 

przebudowie przepompowni ścieków.  

 W ramach wydawanych zaświadczeń, których łącznie wydano w ciągu roku 355 sztuk 

znalazły się zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania 

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). Procedura 
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dotyczy podziału nieruchomości, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, a które nie są przeznaczone w tym planie na cele rolne i leśne. W 2018 roku 

wykonano 31 takich postępowań. 

 Nadzór nad procedurą planistyczną miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla północnej części obszaru wsi Turawa oraz odrębnie dla południowej części 

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. 

 

6.4. Zarządzanie drogami gminnymi 

 

Zarządzanie drogami gminnymi dotyczy 175 ulic o łącznej długości około 79,5 km we wszystkich 

11 miejscowościach Gminy Turawa i obejmuje również drogi nad jeziorami Turawskimi z 

równoczesnym nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia tych dróg.   

1. Przeprowadzono w 2018 roku 183 postępowania w zakresie uzgodnień, które zostały wydane 

na wniosek o wydanie:  

 a/ uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 

b/ uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy kablowych elektroenergetycznych  średniego i niskiego  

      napięcia, 

c/uzgodnień lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia w  pasach  drogowych dróg gminnych,  

    w tym; 

- na zajęcie pasa drogowego; sporządzono z kontrahentami i osobami prywatnymi 33 umowy  

- umowy na umieszczenie infrastruktury  technicznej; sporządzono z kontrahentami i osobami      

   prywatnymi 24 umowy  
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Przychody uzyskane w 2018 roku z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie 

infrastruktury technicznej, a pobrane na podstawie umów wyniosły 126500 zł. 

2. Na podstawie ustawy Prawo budowlane zlecono i przeprowadzono 5 letnie przeglądy dróg i 

mostów.   

3. Wykonano coroczne przeglądy dróg gminnych po sezonie zimowym 2017/2018 w  miesiącu 

kwietniu 2018r. 

Dokonano oceny stanu dróg o nawierzchniach gruntowych i asfaltowych oraz zakwalifikowano 

do przeprowadzenia remontów  cząstkowych.  

4. Przeprowadzono remonty bieżące dróg gruntowych na terenie wszystkich miejscowości 

Gminy Turawa na wartość 92 000 zł.  

5. Przeprowadzono remonty bieżące dróg asfaltowych w m. Ligota Turawska oraz  w rejonie 

Jeziora Dużego na wartość 50 000 zł.   

6. Dokonano rozbudowę oświetlenia ulicznego na drogach gminnych o 39 nowych punktów 

świetlnych, a w tym:  

-  na ul. Fabrycznej w Osowcu – jeden punkt świetlny,  

-  ul. Osiedle w Węgrach – dwie nowe lampy oświetlenia ulicznego,  

-  dowieszono dodatkowe lampy na istniejących słupach w następujących miejscowościach;    

    Bierdzany, Kadłub Turawski, Osowiec, Trzęsiona, Marszałki, Zawada, Ligota Turawska,    

    Węgry – łącznie dziewiętnaście punktów świetlnych, 

- oświetlenie na ścieżce nad Jeziorem Średnim – siedemnaście nowych lamp, które  

    oświetlają teren wokół Jeziora Średniego w Turawie, który został zagospodarowany w   

    ramach zamówienia wykonanego w terminie od maja do sierpnia 2018 r.  
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VII. TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA 

 Gmina Turawa z uwagi na swoje malownicze położenie pośród jezior i lasów jest 

znakomitym miejscem na wypoczynek, rekreację i uprawianie sportów. Od wielu lat czyni się 

starania by ulepszać bazę sportową i poszerzać ofertę imprez sportowych i kulturalnych. 

Imprezy cykliczne, które na stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń to konkurs kroszonkarski. 

Jest to wspaniała, wielopokoleniowa inicjatywa integrująca mieszkańców naszej gminy, a jej 

głównym celem jest kultywowanie wspaniałej, śląskiej tradycji zdobienia jaj wielkanocnych. Od 

kilku lat konkurs odbywa się w Ligocie Turawskiej w sąsiedztwie Wiejskiej Izby Regionalnej. 

Cykliczną imprezą rozgrywaną od dwudziestu lat są Turawskie Biegi przełajowe. Bieg ten 

początkowo poświęcony był pamięci tragicznie zmarłego kolegi, zawodnika miejscowego klubu 

piłkarskiego i nosił nazwę „Biegu po Życie”. Obecnie jest biegiem przełajowym, skupiającym na 

starcie co roku około 200 zawodników - głównie dzieci, rozgrywanym od trzech lat na bieżniach 

boiska piłkarskiego w Kotorzu Małym. Bardzo długą historię ma również Gminny Turniej tenisa 

stołowego dla młodzieży szkolnej. W 2018 r. pierwszy raz turniej został zorganizowany w nowej 

hali sportowej w Turawie. Impreza cieszy się sporym zainteresowaniem turawskiej młodzieży. 

Spośród wydarzeń kulturalnych największą cykliczną imprezą jest konkurs wokalny „Nas Łączy 

muzyka” – organizowany przez działającą na terenie gminy Turawa Młodzieżową Radę Gminy 

Turawa. W swojej długiej historii, konkurs organizowany w Węgrach na Sali OSP, gościł bardzo 

wielu artystów, a co roku przyciąga miłośników śpiewu w każdym wieku. Gmina Turawa jest 

również organizatorem cyklicznej imprezy z okazji rozpoczęcia sezonu turystycznego „Piknik 

rodzinny” nad Jeziorem Średnim, gdzie oprócz dobrej zabawy prowadzone są również działania 

prewencyjne dotyczące uzależnień i bezpieczeństwa nad wodą. Cyklicznie rozgrywany jest też 

turniej piłkarski o puchar Wójta Gminy Turawa oraz zawody wędkarskie. Na stałe wpisały się 

zawody żeglarskie o puchar wójta połączone z Pucharem Śląska w klasie omega,. W roku 2018 

zorganizowano międzynarodowe mistrzostwa Polski Catamaran Cup, które były również 

eliminacją mistrzostw Europy. Ciekawymi zawodami sportowymi są organizowane od 2018 r. 

Zawody kynologiczne Agilty Tur – dwudniowa impreza, gdzie współrywalizują ze sobą psy 

różnych ras. Nie brakuje w kalendarzu imprez również imprez cyklicznych o charakterze 

kulturalnym jak Dożynki Gminne, Wiejskie,  czy też Dni Zawady. W 2018 r. , podobnie jak w 

latach poprzednich utworzone zostały kolejne miejsca do poprawy kondycji sportowej. 

Stworzono siłownię na powietrzu w Kotorzu Wielkim, nowy plac zabaw przy szkole w Ligocie 

Turawskiej, ukończono budowę hali sportowej w Turawie. Poprawiono również infrastrukturę 



54 

 

wokół Jeziora Średniego tworząc kolejny odcinek ciągu pieszo rowerowego wokół tego jeziora. 

Baza turystyczna wokół jezior rozwija się też dzięki współpracy władz gminy z lokalnymi 

przedsiębiorcami. Tworzone są nowe wypożyczalnie sprzętu pływającego, powstają kolejne 

obiekty gastronomiczne, rozwija się baza noclegowa. Turyści mogą korzystać z wypożyczalni 

rowerów, czy też wziąć udział w spływach kajakowych Małą Panwią. Zasobność wód jezior 

turawskich w ryby owocuje organizacją ogólnopolskich zawodów wędkarskich rozgrywanych na 

Jeziorze Turawskim. 

  Obecnie na terenie gminy działa 5 klubów sportowych prowadzących rozgrywki na 

gminnych obiektach sportowych w Zawadzie, Kotorzu Małym, Turawie, Ligocie Turawskiej i 

Bierdzanach. Dodatkowo obiekt w Kotorzu Małym posiada dookólną bieżnię, z której korzystają 

również druhowie straży pożarnych. 

 

 

Fotografia z Turawskiego biegu przełajowego 
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Katamarany 2018 – Jezioro Duże w Turawie 

 

Marsz nornic walking 2018 
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VIII. EDUKACJA 

8.1. Tendencje demograficzne w Gminie Turawa 

 Poniżej przedstawiono wykaz liczby urodzeń w latach 2004-2018 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 2011 to 

obecne siedmiolatki – I klasa.  

miejscowość 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PSP 
Bierdzany 

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

Kadłub 
Turawski 

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

Ligota 
Turawska 

6 3 7 4 5 5 4 4 11 5 4 8 7 3 2 

Zakrzów 
Turawski 

6 6 5 2 4 5 3 5 8 7 7 3 4 8 9 

PSP Ligota 19 16 18 10 11 13 11 11 24 19 13 20 14 13 17 

PSP Ligota 
(L+B) 

30 27 24 16 20 18 15 16 29 26 16 31 20 20 24 

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

Marszałki 4 3 5 2 6 8 11 5 7 9 7 1 6 5 2 

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

Kotórz Wielki 3 2 1 1 3 3 2 3 5 3 3 2 1 10 2 

Rzędów 3 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 7 3 2 3 

PSP Turawa 24 23 29 23 28 34 37 23 31 33 33 27 26 34 21 

PSP Zawada 19 10 9 19 12 20 20 14 13 18 24 11 24 14 13 

Zawada bez 
Osiedla 
Zawada 

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

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

Trzęsina 1 5 1 1 3 2 2 2 3 1 0 2 0 2 2 

PSP Osowiec 14 14 8 10 15 15 17 18 9 11 7 11 9 15 12 

Węgry 16 11 8 9 13 12 11 13 9 9 13 9 12 19 8 

Razem 
Gmina bez 

Osiedla 
Zawada 

97 84 78 73 87 97 99 82 90 96 87 88 88 102 78 

 

Dzieci z Osiedla Zawada uczęszczają do szkół opolskich dlatego liczba dzieci w gminie 

obejmuje te które uczęszczają do szkół Gminy. 
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8.2. Charakterystyka oświaty w Gminie Turawa 

 

 W Prawie oświatowym ustawodawca definiuje zadania oświatowe jednostek samorządu 

terytorialnego jako zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki 

społecznej. W sposób szczegółowy zadania poszczególnych j.s.t. w dziedzinie oświaty określają 

przepisy Prawa oświatowego oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze. 

Zadania oświatowe gmin stanowią ich obligatoryjne zadania własne. W ustalaniu zasad 

gospodarki finansowej w stosunku do prowadzonych szkół i placówek gmina zachowuje daleko 

posuniętą samodzielność. Wynika to z faktu, że obowiązki gminy, składające się na ogólną 

kategorię zadań oświatowych, należą do jej zadań własnych. Zadania własne są zaś wykonywane 

we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, w sposób samodzielny i z własnych środków, 

a zatem zakres autonomii przy ich realizacji jest z zasady daleko większy niż w wypadku zadań 

zleconych (zob. wyrok TK z dn. 9.06.2010 r., K 29/07). 

 Podstawowym zadaniem własnym poszczególnych j.s.t. jest zakładanie i prowadzenie 

szkół i placówek oświatowych. 

Do zadań samorządu gminnego należy m.in. ustalanie sieci publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów, 

a także określenie granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych.  

8.3. Sieć szkół i przedszkoli w Gminie Turawa. 

W roku szkolnym 2019/2020 sieć szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę obejmuje: 

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 
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1. Publiczną Szkołę Podstawową w Turawie (z oddziałami gimnazjalnymi) 

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 

 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. 

 

8.4. Analiza finansowa funkcjonowania przedszkoli 

Publiczne Przedszkola w Gminie Turawa 

Przedszkole 
Ilość 

dzieci 
Ilość 

oddziałów 
Pracownicy 

obsługi 
Nauczyciele 
ilość etatów 

Koszty 

PP Zawada 43,00 2,00 4,50 3,81 543 343,53 

PP Kotórz  Mały 45,00 2,00 4,50 5,23 556 363,51 

PP Turawa 50,00 2,00 4,86 5,02 625 413,33 

PP Bierdzany 33,00 2,00 4,00 3,62 529 490,58 

PP Węgry 50,00 2,00 5,00 4,72 604 644,82 

Razem 221,00 10,00 22,86 22,40 2 859 255,77 

  

Do trzech oddziałów przedszkolnych uczęszcza 27 w Osowcu i 25 w Zakrzowie Turawskim. 

Koszt utrzymania oddziałów gminnych 472 815,94 zł 

Odział przedszkolny w Kadłubie 21 dzieci koszt 206 580,14 zł 

Niepubliczne Przedszkole w Rzędowie  15 dzieci 164 657,88 zł 
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Zróżnicowane zatrudnienie w przedszkolach gminnych wynika z różnic w czasie otwarcia 

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

psychologiem, terapeutą). 

Nazwa przedszkola Koszt utrzymania 1 dziecka 

PP Zawada 12 635,90 

PP Kotórz  Mały 12 363,63 

PP Turawa 12 508,27 

PP Bierdzany 16 045,17 

PP Węgry 12 092,90 

Średnia gminy 12 937,81 

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu 

 

 

Średnia liczba dzieci przypadającą na jednego nauczyciela pracującego w przedszkolu 
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W poniższej tabeli przedstawiono wymiary etatów pracowników administracji i obsługi 
zatrudnionych w PP: 

Nazwa przedszkola Etat obsługi 

PP Zawada 9,56 

PP Kotórz  Mały 10,00 

PP Turawa 10,29 

PP Bierdzany 8,25 

PP Węgry 10,00 

Razem 9,67 

 Wymiary etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach  

 

Poniższy wykres przedstawia średnią liczbę dzieci przypadającą na jednego pracownika 

administracji i obsługi  

Wykres 3. Średnia liczba dzieci przypadającą na jednego pracownika administracji i obsługi 

pracującego w przedszkolu  

 

 

 Przedszkola publiczne objęte są ustawą o systemie oświaty, obowiązuje w nich Karta 

Nauczyciela, nie są jednak finansowane ze subwencji oświatowej, lecz z dochodów własnych 

gminy.  
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 Utrzymanie przedszkoli stanowi istotną pozycję w budżecie Gminy Turawa. Roczne 

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

i gimnazjach. 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.  

8.5. Analiza finansowa funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjum 

Liczba dzieci w szkołach i oddziałach (bez klas gimnazjalnych) 

    
              PSP  Kl. I Kl. II Kl. III Kl. 

IV 
IV b Kl. 

V 
Vb Kl. VI Kl. 

VII 
Kl. 
VIII 

Il 
ucz 

Il. 
Oddz. 

Il. 
Uczn./oddz. 

Turawa 13 20 0 16 15 15 13 0 5 16 113 8 12,875 

Zawada 9 12 6 16 0 20 0 13 15 13 104 8 13 

 Osowiec 11 5 11 21 0 18 0 17 19 17 119 8 14,875 

 Ligota 8 7 0 17 0 15 0 19 15 15 96 7 13,714 

Bierdzany 0 10 0 9 0 7 0 7 10 7 50 6 8,333 

  41 54 17 79 15 75 13 56 64 68 472 37 12,757 

 

 

 

 Szkoły podstawowe i gimnazja objęte są ustawą o systemie oświaty, obowiązuje w nich 

Karta Nauczyciela i są finansowane ze środków subwencji oświatowej. W 2018 roku subwencja 

na placówki w Gminie Turawa wyniosła 10 255 886,00 zł. W poniższej tabeli przedstawiono 
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wysokość wydatków poniesionych w placówkach w przeliczeniu na koszt utrzymania jednego 

ucznia. 

Wysokość wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe i gimnazja  

 

 

Średnia liczba dzieci przypadającą na jeden etat nauczyciela  

 

Średnia liczba dzieci przypadającą na jeden etat pracowników administracji i obsługi 
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IX.  POLITYKA SPOŁECZNA 

9.1. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie : 

1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w 

warunkach odpowiadających godności człowieka, 

2) doprowadzanie do możliwie pełnego, życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem, 

3) pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

4) Świadczenie osobom i rodzinom pracy socjalnej, celem wzmacniania lub odzyskiwania 

zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.     

5) wsparcie rodzin wychowujących dzieci – praca Asystenta rodziny, którego celem jest 

osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej 

wychowywanie dzieci. 

Zadania GOPS obejmowały: 

1) zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę, w tym zadania o 

charakterze obowiązkowym, 

2) zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie przez administrację rządową, 
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3) zadania powierzone na podstawie innych niż ustawa o pomocy społecznej, obowiązujących 

przepisów oraz zawartych porozumień i umów (zlecanych przez organy administracji rządowej i 

organy jednostek samorządu terytorialnego), 

4) prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także wydawanie w tych 

sprawach decyzji administracyjnych i wypłata świadczeń, 

5) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w zakresie 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawanie w tych sprawach decyzji 

administracyjnych i wypłata świadczeń, 

6) prowadzenie postępowań w zakresie świadczenia szkolnego „Dobry Start”-300+, a także 

wydawanie w tych sprawach informacji o przyznanych świadczeniach i wypłata świadczeń. 

W realizacji zadań Ośrodek współdziałał z innymi jednostkami organizacyjnymi  działającymi na 

terenie gminy, organizacjami społecznymi, Sądami, Kościołem Katolickim,  stowarzyszeniami, 

pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu 

pomocy społecznej. 

 

9.2.  Pomoc społeczna 

przyznawanie i wypłacanie świadczeń, opłaty za usługi, praca socjalna,  

Rodzaj świadczeń Kwota świadczeń 

Zasiłek celowy 23.680,00 zł 

Zasiłek okresowy 100.661,71 zł 

Zasiłek stały (13 osób ) 80.938,03 zł 

Dożywianie dzieci w szkole (75 dzieci) 
oraz wypłata zasiłków jednorazowych na zakup 
posiłku  (23 zasiłki ) 

 
54.912,91 

Domy pomocy społecznej - pokrycie kosztów 
pobytu podopiecznych umieszczonych w DPS  
( 13 osób )  

 
228.923,55 zł 

Schroniska dla bezdomnych- zapłata za pobyt 
bezdomnych z terenu naszej gminy, 
przebywających w schroniskach ( 4 osoby -329 
świadczeń )   

 
15.375,00 zł 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze – zatrudnione 2 opiekunki do osób 

45.845,50 zł całość ( w tym ) 
7.712,40 zł kwota świadczeń 
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starszych (6 osób objętych ww. pomocą)  

 
Wspieranie rodziny -Asysta rodziny  
zatrudniony 1 Asystent rodziny 
( objęcie opieką 11 rodzin )   
 

46.561,43 zł  
kwota wynagrodzenia + ekwiwalent za 

używanie samochodu prywatnego do celów 
służbowych 

świadczenia dla rodzin- bezpłatne 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane składki ubezpieczenia społecznego za 
osoby pobierające zasiłek stały 
( dla 13 osób ) 

 
7.424,71 zł 

Wydanie decyzji przez gminę  
dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 
spełniających kryterium dochodowe zgodnie z 
art.7 ust.4 ustawy o świadczeniu opieki 
zdrowotnej 

 
wydano 5 decyzji przyznających  

ubezpieczenie zdrowotne 

Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych  
( 9 dzieci) 

37.358,73 zł 

Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych – Domy Dziecka ( 13 dzieci ) 

 
278.787,88 zł 

Praca socjalna  
(bez przyznawanych świadczeń ) 

31 rodzin  bez kosztów 

                                           Łącznie wystawiono       317 decyzji 

 

9.3.  Pozostałe świadczenia 

Bank Żywności 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 
( kwalifikacje osób i rodzin zgodnie z kryterium do 
otrzymania bezpłatnej pomocy )  

 
Zakwalifikowanych 187 osób wydano 374 
paczki rozdysponowano łącznie w tonach 

9.693,66  

Prowadzenie prac społecznie – użytecznych 
( Współpraca z PUP Opole ) program aktywizacji osób 
bezrobotnych z Gminy Turawa ( udział brało 6 osób ) 

 
11.074.40 zł 

Dodatki mieszkaniowe 
Sporządzenie decyzji i wypłaty dodatków mieszkaniowych 
dla mieszkańców gminy wydano 21 decyzji 

 
24.988,43 zł 

Karta Dużej Rodziny 
rządowy program dla rodzin wielodzietnych 
( wychowujących co najmniej troje dzieci ) 
systemowa obsługa złożonych wniosków 
Złożono 37 wniosków     

 
karty otrzymało 149 osób 

Świadczenia Rodzinne 
przyjmowanie wniosków i ich systemowa obsługa. 
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Koordynacja świadczeń – wysyłka dokumentów do 
Urz.Wojew. Wydawanie decyzji, sporządzanie 
comiesięcznych list wypłat, informacji i sprawozdań.  
Wydano 329 decyzji w tym 23 odmowne 
wypłata z decyzji o koordynacji – 39 decyzji 

wypłacono świadczenia na kwotę  
1.580.921,30 zł 

Fundusz alimentacyjny 
obsługa osób uprawnionych do alimentów,  
przyjmowanie wniosków i ich systemowa obsługa. 
Wydawanie decyzji, sporządzanie comiesięcznych list 
wypłat, informacji i sprawozdań.   
Wydano 29 decyzji 

 
 

wypłacono świadczenia na kwotę  
111.500,00 zł 

Świadczenia wychowawcze ( 500 + ) 
obsługa osób uprawnionych do pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci,  
przyjmowanie wniosków i ich systemowa obsługa. 
Wydawanie decyzji, sporządzanie comiesięcznych list 
wypłat, informacji i sprawozdań.   
Wydano 667 decyzji w tym 14 odmownych 
wypłata z decyzji o koordynacji – 17 decyzji 

 
wypłacono świadczenia na kwotę  

4.651,961,51 zł 
 
 
 
 
 

Program „Dobry Start” - 300 +_ 
jednorazowe świadczenie na dziecko rozpoczynające rok 
szkolny 
 ( od 01.06.2018r.) 

wypłacono 301.800 zł  
( 1006 świadczeń x 300 zł ) 

 

Opolska Karta Rodziny i Seniora 
systemowa obsługa złożonych wniosków 
Złożono 60 wniosków     

wydano 184 karty 

Łącznie GOPS wydał  1.363  decyzje przyznające świadczenia 

 

Kwalifikowanie i przygotowanie dzieci do wyjazdu na bezpłatne kolonie letnie. W 2018r. kolonie 

letnie odbywały się w OW „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach  - z naszej gminy skorzystała 6. 

dzieci. ( współpraca z Kuratorium Oświaty w Opolu ). 

X. WSPÓŁPRACA PARTNERSKA 

 

 Pierwsze spotkanie w roku 2018 odbyło się w dniach 25-27 maj w Wetter (Ruhr)  

w Niemczech. Okazją do spotkania były uroczyste obchody 20-lecia podpisania układu  

o współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Wetter (Ruhr) a Gminą Turawa. W pierwszym dniu 

wizyty, po przywitaniu w Ratuszu odbył się rejs statkiem po rzece, w czasie którego można było 

podziwiać panoramę miasta. 

 W sobotę od godzin porannych rozpoczął się turniej sportowy w nietypowym 

dziesięcioboju. Obok typowo sportowych dyscyplin były również śmieszne i zwariowane, jak np. 
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wyścigi w taczkach czy na pięcioosobowych nartach. W turnieju tym uczestniczyły dwie drużyny 

reprezentujące naszą gminę. Drużyna młodzieży, która zajęła I miejsce oraz drużyna 

pracowników urzędu, która uplasowała się na III miejscu. Po krótkiej przerwie odbył się mecz 

piłki nożnej między drużynami z Polski i Niemiec, który wygrała reprezentacja naszej gminy. 

Wieczorem odbyła się oficjalna część jubileuszu, w której udział wzięło wielu zaproszonych 

gości, osób – które tworzyły to partnerstwo. 

 W dniach 28-29 lipca 2018r. na zaproszenie Starosty Gminy Dřevohostice przedstawiciele 

Gminy Turawa wzięli udział w ich corocznej paradzie orkiestr dętych w Czechach.  

Podczas obchodów „Dożynek Gminnych” w Turawie w dniach od 08 do 09 września 2018r. 

towarzyszyli nam nasi przyjaciele z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich z Czech z gminy 

Dřevohostice  i z Niemiec z Saalfelder Höhe, którzy brali czynny udział w tych uroczystościach.  

 

 

 

 

 

 

Uroczyste obchody 20-lecia podpisania układu o współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Wetter (Ruhr)  
a Gminą Turawa 
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Mecz pomiędzy drużynami partnerskich gmin w trakcie obchodów 20-lecia partnerstwa 

 

 

 

 

 

Dożynki Gminne 2018 w Turawie – udział Partnerów zagranicznych Gminy Turawa  

 

 

          Wójt Gminy Turawa 

          /-/ Dominik Pikos 
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