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RAPORT O STANIE GMINY 

ZA 2020r.  

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 Stosownie do art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedkładam 

Raport o stanie Gminy Izbicko za 2020rok. Ubiegły rok był dla naszej lokalnej społeczności 

czasem próby. Zmierzyliśmy się z nowymi wyzwaniami. Epidemia koronawirusa postawiła nas 

w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Nasze życie zostało podporządkowane wielu zakazom                

i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin życia. Zamknięto  placówki oświatowe, 

świetlice wiejskie i ogniska opiekuńcze. Odwołano wszystkie uroczystości i imprezy kulturalne. 

Wprowadzono również ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu i naszych jednostek. Staraliśmy 

się pracować tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z naszych usług bez dużych komplikacji. 

Mając na uwadze zdrowie i życie pracowników oraz klientów wydzielone zostały miejsca 

obsługi oraz umieszczono dzwonki do przywołania. Zmiany te ograniczały swobodne 

przemieszczanie się klientów po budynku urzędu. Pracownicy mieli za zadanie obsługiwać 

mieszkańców zachowując reżim i wymogi sanitarne. 

W związku z zdalną nauką nasze szkoły otrzymały sprzęt komputerowy, przeznaczony do 

prowadzenia zdalnej nauki. Z dostarczonego sprzętu korzystali zarówno uczniowie jak                              

i nauczyciele podczas prowadzenia zajęć.   

Mam nadzieje, że przedłożony Państwu dokument będzie okazją do lepszego poznania 

lokalnego samorządu oraz inspiracją do dyskusji o naszej gminie i kierunkach jej rozwoju. 

 

 

Wójt Gminy  

Brygida Pytel  
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I. Wstęp  

 

Gmina Izbicko położona jest w województwie opolskim, na południowo-wschodnich 

krańcach Niziny Śląskiej, przy drodze krajowej nr 94, łączącej Zgorzelec z Medyką –                              

w połowie trasy pomiędzy Opolem, a Strzelcami Opolskimi,  jest jedną z najmniejszych gmin 

Opolszczyzny. Składa się z jedenastu sołectw: Borycz, Grabów, Izbicko, Krośnica, Ligota 

Czamborowa, Otmice, Poznowice, Siedlec, Sprzęcice, Suchodaniec i Utrata. Gmina Izbicko 

jest miejscem godnego i bezpiecznego zamieszkiwania oraz wypoczynku w czystym 

środowisku przyrodniczym, w której mieszkają przyjaźni, pracowici, odpowiedzialni                                

i tolerancyjni ludzie. 

 

Powierzchnię gminy z podziałem na sołectwa  

 

Lp. Obręb Powierzchnia(ha) 

 
1 Borycz 498,9550 

 
2 Suchodaniec 1223,6300 

 
3 Ligota Czamborowa 306,4500 

 
4 Grabów 185,0100 

 
5 Krośnica 1336,8200 

 
6 Otmice 1288,1400 

 
7 Poznowice 770,6300 

 
8 Siedlec 923,0000 

 
9 Sprzęcice 612,5100 

 
10 Izbicko 1281,5600 

 
Razem 8426,7050 

 

 

Położona na krańcu Niziny Śląskiej gmina stanowi teren mało zróżnicowany pod względem 

krajobrazowym. Ciągnąca się równina urozmaicona jest pasmami lasów i małymi pagórkami. 

Bogactwem turystycznym gminy są lasy i wody położone z dala od terenów przemysłowych. 

Czysta woda, powietrze przesycone, szczególnie w ciepłe letnie dni, zapachem ziół i świeżo 

skoszonej trawy są dobrodziejstwem gminy. Wędrując po leśnych, jak i polnych drogach 

możemy spotkać rzadkie współczesne zjawiska oraz ciekawe okazy roślin i zwierząt. 

Przez tereny gminy przebiega szlak turystyczny „Białego Łabędzia”, trasa nr 52 biegnąca 

„Szlakiem sanktuariów” oraz międzynarodowy, pieszo – rowerowy szlak kulturowy i pątniczy 

Droga Św. Jakuba „Via Regia”.  
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Na terenie gminy Izbicko funkcjonują dwa Zespoły Szkolno - Przedszkolne w Krośnicy                           

i Otmicach, Szkoła Podstawowa w Izbicku i Przedszkole w Izbicku. 1 września zaczęło 

funkcjonować Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej.  Władze gminy kładą duży nacisk na 

stworzenie dzieciom i młodzieży dobrych warunków do nauczania i wypoczynku. Od ponad  

25 lat Szkoła Podstawowa w Izbicku jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu 

Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”, w którym z roku na rok bierze udział coraz więcej 

uczestników. Niestety w 2020r. z powodu koronawirusa wydarzenie to zostało odwołane. 

Jednym z wyróżników tożsamości regionalnej, a zarazem najwspanialszą pamiątką na izbickiej 

ziemi jest gwara, dlatego też Gmina Izbicko to „Kraina Śląskiego Berania”. Tradycją  

przekazywaną z pokolenia na pokolenie jest skrobanie wielkanocnych kroszonek, co sprawiło, 

że Szkoła Podstawowa w Otmicach organizuje każdego roku „Kiermasz Wielkanocny”,                         

w którym kunsztownie zdobione jajka wielkanocne poddawane są ocenie. Również to 

wydarzenie kulturalne z powodu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 nie odbyło się. 

Szkoła Podstawowa w Krośnicy słynie  z organizacji konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym. Uczniowie około 20   lat są przygotowywani do turnieju przez Pana Piotra Besza 

i osiągają duże sukcesy. W 2016r. krośnicka szkoła organizowała Ogólnopolski Finał konkursu 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Od 2017r. w PSP w Krośnicy rozpoczęła również 

działalność szkółka kolarska (jedyna w powiecie strzeleckim), także szkolona przez Pana Piotra 

Besza, w której systematycznie ćwiczy 20 uczniów z klas 4-8.  

Na terenie gminy prężnie działają dwa Koła Gospodyń Wiejskich: w Krośnicy i Siedlcu.  

Kultywują one stare zwyczaje i obrzędy. Istnieją również dwa zespoły śpiewacze: „Echo 

Krośnicy” i „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny”, które uczestnicząc w imprezach gminnych                

i nie tylko, prezentują utwory ludowe i folklorystyczne Śląska. Rady Sołeckie, Mniejszość 

Niemiecka, Ochotnicze Straże Pożarne oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy są 

organizatorami imprez kulturalnych takich jak: wodzenie niedźwiedzia, babskie combry, 

majówka, zawody sportowo-pożarnicze, obchody nocy świętojańskiej, festyny wiejskie, izbicki 

wyścig rowerowy, jarmarki świąteczne i wielu innych. 

W gminie jest dobrze rozwinięta sieć handlowa i różnego rodzaju usługi dla mieszkańców. 

Dzięki środkom unijnym gmina w ostatnich latach znacznie poprawiła swoją bazę rekreacyjno-

sportową oraz utworzyła miejsca zabaw dla dzieci we wszystkich sołectwach. Gmina Izbicko 

należy do Stowarzyszeń: „Kraina Św. Anny”, „Aglomeracja Opolska”, „Euroregion Pradziad” 

i ma podpisane cztery umowy partnerskie z gminami zagranicznymi – Orebić, Teicha, 

Florstadt, Osoblaha. Perłą gminy jest Pałac w Izbicku. Odrestaurowany zabytkowy obiekt, 

który odzyskał swoją świetność dzięki prywatnemu inwestorowi, co sprawiło, że gmina 

odwiedzana jest przez wielu gości z kraju i zagranicy. Obok zespołu parkowo – pałacowego 

znajduje się piękny odnowiony teren rekreacyjny, który Gmina Izbicko w 2020r. udostępniła 

swoim mieszkańcom. Inwestycja ta szczegółowo przedstawiona jest w dziale VII Ochrona 

środowiska.  
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Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach z podziałem na kobiety i mężczyzn – stan na 31 

grudnia 2020r. 

 

Lp. Nazwa miejscowości Kobiety Mężczyźni Razem 

1. Borycz 203 194 397 

2. Grabów 43 39 82 

3. Izbicko 575 568 1143 

4. Krośnica 468 444 912 

5. Ligota Czamborowa 244 225 469 

6. Otmice 615 543 1158 

7. Poznowice 162 157 319 

8. Siedlec 190 203 393 

9. Sprzęcice 57 60 117 

10 Suchodaniec 244 238 482 

 

 

 

Liczba ludności w gminie Izbicko z podziałem na grupy wiekowe 

– stan na 31 grudnia 2020 r. 

 

 
Liczba ludności  w Gminie Izbicko  - 5472 

 

1. 0-2 lat 167 

2. 4-5 lat 119 

3. 8-12 lat 295 

4. 13-15 lat 136 

5. 16-17 lat 84 

6. 19-20 lat 93 

7. 21-40 lat 1648 

8. 41-60 lat 1541 

9. 61-64 lata 305 

10. 65-70 lat 311 

11. 71-81 lat 350 

12. 82-130 212 

13. Spoza przedziału wiekowego 211 

 

 

Spoza przedziału wiekowego - 211 

1. 3 lata  53 

2. 6 lat  61 

3. 7 lat 52 

4. 18 lat 45 
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W Gminie Izbicko w 2020 r.  zmarło  68 osób 

 

Lp. 
 

Nazwa miejscowości Liczba zgonów 

1. Izbicko 17 

2. Otmice 10 

3. Krośnica 9 

4. Borycz 4 

5. Poznowice 8 

6. Siedlec 7 

 7. Suchodaniec 4 

8. Ligota Czamborowa 7 

9. Grabów 1 

10. Sprzęcice 1 

 

 
Liczba zgonów w gminie Izbicko z podziałem na grupy wiekowe 

– stan na 31 grudnia 2020 r. 
 

1. 0-49 lat 6 

2. 50-69 lat 18 

3. 70-100 lat 44 

 

 
W Gminie Izbicko w 2020 r. urodziło się 53 dzieci 

 

 
Lp. 

 
Nazwa miejscowości 

 
Ilość urodzeń 

1. Izbicko 9 

2. Borycz 3 

3. Krośnica 8 

4. Ligota Czamborowa 3 

5. Otmice 14 

6. Poznowice 5 

7. Siedlec 5 

8. Sprzęcice 4 

9. Suchodaniec 1 

10. Grabów 1 

 

 

II. Informacje finansowe 

 

1. Udział dochodów wykonanych własnych w dochodach ogółem      70,9% 
 
2. Udział wydatków wykonanych majątkowych w wydatkach ogółem     9,0% 
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3. Zadłużenie ogółem na 31.12.2020 r.         12.119.978,21 zł 
 

4. Wykonanie dochodów       24.087.668,72 zł 
 
5. Wykonanie wydatków       24.835.540,21 zł 
 
6. Wynik operacyjny – deficyt         747.871,49 zł 
 
7. Dochody ze sprzedaży majątku          69.562,50  zł 
 
8. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu         87,9 % 
 
9. Wykonanie inwestycji   patrz tabela ze sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 
rok „Wydatki na zadania inwestycyjne – 2020 rok” 

 
10. 

Lp. Rok Harmonogram spłat zadłużenia – 
rozchody (kwota w zł) 

Wydatki na obsługę 
zadłużenia 

Wynik budżetu 

1. 2021 1.500.000,00 420.000,00 -1.560.000,00 

2. 2022 1.500.000,00 400.000,00 1.500.000,00 

3. 2023 1.540.000,00 370.000,00 1.540.000,00 

4. 2024 1.530.000,00 340.000,00 1.530.000,00 

5. 2025 1.530.000,00 300.000,00 1.530.000,00 

6. 2026 1.500.000,00 270.000,00 1.500.000,00 

7. 2027 1.499.978,21 230.000,00 1.499.978,21 

8. 2028 1.200.000,00 200.000,00 1.200.000,00 

9. 2029 1.100.000,00 150.000,00 1.100.000,00 

10. 2030 800.000,00 120.000,00 800.000,00 

11. 2031 620.000,00 80.000,00 620.000,00 

 
 

III. Oświata w Gminie Izbicko  

 

 

W gminie funkcjonują:  

 

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krośnicy – 105 uczniów (7 oddziałów) , 61 

przedszkolaków ( 3 oddziały)  

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otmicach – 124 uczniów (8 oddziałów) , 50 

przedszkolaków (2 oddziały)  

3. Szkoła Podstawowa w Izbicku – 156 uczniów    

4. Przedszkole w Izbicku – 67 przedszkolaków ( 3 oddziały)  

 

Koszty utrzymania oświaty w 2020r.  -     8.932.181,00 zł.  

Subwencja oświatowa plus dotacje otrzymane z państwa – 5.113.126,98zł.  

Środki gminy Izbicko  -    3.819.054,02zł.  

Koszty dowozu uczniów do szkół – 230.892,17zł.  

Koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – 43.268,87zł. 



7 
 

Opłata za pobyt dzieci z Gminy Izbicko w przedszkolach poza gminą. -    211.511,94zł.  

 

 

Całkowita kwota środków własnych gminy wydatkowanych na oświatę w 2020 roku 

wyniosła   4.304.727,00zł. 

 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.  

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

URZĄD 

L.p. Mienie komunalne Kwota brutto Umorzenie 

ogółem 

Kwota netto 

1. Grunty 5.166.669,34 
__ 

 
5.166.669,34 

2. Środki Trwałe 36.704.804,52 14.333.861,03 22.370.943,49 

3. 
Środki trwałe w 

użytkowaniu 
1.107.744,79 1.107.744,79 __ 

4. 
Wartości niematerialne i 

prawne 
60.779,94 60.779,94 

__ 

 

5. Księgozbiór 446.873,84 446.873,84 __ 

 
Ogółem: 43.486.872,43 15.949.259,60 27.537.612,83 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Szkoły podstawowej im Franciszka Myśliwca w Izbicku   

 

L.p. Mienie komunalne Kwota brutto Umorzenie 

ogółem 

Kwota netto 

1. Grunty - 
__ 

 
- 

2. Środki Trwałe (Szkoła) 2.246.535,97 1.394.487,85 852.048,12 

3. 
Środki Trwałe 

(Świetlica) 
6.207,50 2.607,15 3.600,35 

4. 
Środki trwałe w 

użytkowaniu 
847.863,09 847.863,09 __ 

5. 
Wartości niematerialne i 

prawne 
25.500,65 25.500,65 

__ 
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6. Księgozbiór 124.017,18 124.017,18 __ 

 
Ogółem: 3.250.124,39 2.394.475,92 855.648,47 

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnicy 

 

L.p. Mienie komunalne Kwota brutto Umorzenie 

ogółem 

Kwota netto 

1. Grunty - 
__ 

 
- 

2. Środki Trwałe (Szkoła) 3.172.711,83      986.670,91 2.186.040,92 

3. 
Środki Trwałe 

(Przedszkole) 
76.108,51 52.286,48 23.822,03 

 
Środki Trwałe 

(Świetlica) 
7.827,72 4.383,52 3.444,20 

4. 

Środki trwałe w 

użytkowaniu  

(Szkoła) 

350.537,29 350.537,29 __ 

5. 

Środki Trwałe w 

użytkowaniu 

(Przedszkole) 

79.927,94 79.927,94 __ 

6. 
Wartości niematerialne i 

prawne (Szkoła) 
14.004,69 14.004,69 

__ 

 

7. 
Wartości niematerialne i 

prawne (Przedszkole) 
178,20 178,20 __ 

8. Księgozbiór 44.417,40 44.417,40 __ 

 

Ogółem: 3.745.713,58 

 

1.532.406,43 

 

2.213.307,15 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otmicach 

 

L.p. Mienie komunalne Kwota brutto Umorzenie 

ogółem 

Kwota netto 

1. Grunty - 
__ 

 
- 

2. Środki Trwałe (Szkoła) 328.362,14 250.536,29 77.825,85 
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Środki Trwałe 

(Świetlica) 
5.820,00 5.820,00 - 

3. 
Środki trwałe w 

użytkowaniu(Szkoła) 
426.491,23 426.491,23 __ 

 

Środki trwałe w 

użytkowaniu(Szkoła-

świetlica) 

624,84 624,84  

4. 
Środki trwałe w 

używaniu (Przedszkole) 
71.041,00 71.041,00 - 

5. 
Wartości niematerialne i 

prawne (Szkoła) 
6.996,93 6.996,93  

6. 
Wartości niematerialne i 

prawne (Przedszkole) 
7.997,00 7.997,00 

__ 

 

7. Księgozbiór 58.990,42 58.990,42 __ 

 
Ogółem: 906.323,56 828.497,71 77.825,85 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Przedszkole w Izbicku 

 

L.p. Mienie komunalne Kwota brutto Umorzenie 

ogółem 

Kwota netto 

1. Grunty - 
__ 

 
- 

2. Środki Trwałe - - - 

3. 
Środki trwałe w 

użytkowaniu 
137.433,68 137.433,68 __ 

4. 
Wartości niematerialne i 

prawne 
- - 

__ 

 

5. Księgozbiór - - __ 

 
Ogółem: 137.433,68 137.433,68  

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku  

 

L.p. Mienie komunalne Kwota brutto Umorzenie 

ogółem 

Kwota netto 

1. Grunty - 
__ 

 
- 

2. Środki Trwałe - -  
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3. 
Środki trwałe w 

użytkowaniu 
15.880,04 15.880,04 __ 

4. 
Wartości niematerialne i 

prawne 
1.099,00 1.099,00 

__ 

 

5. Księgozbiór - - __ 

 
Ogółem: 16.979,04 16.979,04 - 

 

 

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku  

 

L.p.  Nazwa środka Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

1. Środki trwałe 

011 

9 895,90 9 895,90 0,00 

2. Pozostałe środki 

trwałe 013 

106 133,31 106 133,31 0,00 

3. Wartości 

niematerialne i 

prawne – 

umarzane wg 

stawek 020-1 

Duże 

8 540,00 8 540,00 0,00 

4. Wartości 

niematerialne i 

prawne 

umarzane  020-2 

Małe 

2 677,19 2 677,19 0,00 

 Razem 127 246,40 127 246,40 0,00 

 

  

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ W IZBICKU   

 

 wartość 

brutto 
umorzenie wartość netto 

 Środki trwałe 13.713.306,31 8.032.092,19 5.681.214,12 

Pozostałe środki trwałe w używaniu 136.923,77 136.923,77 0,00 

Wartości niematerialne i prawne 18.639,64 18.639,64 0,00 

Ogółem 13.868.869,72 8.187.655,60 5.681.214,12 
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V.  Ład przestrzenny  

Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 

W 2020 roku przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Izbicko, dla obrębu Ligota Czamborowa oraz 

dla miejscowości Krośnica, Borycz.  

Pokrycie Gminy planami – 100% powierzchni zabudowanej i przewidzianej pod 

zagospodarowanie. 

 

VI. Zasoby materialne 

1. Brak programu rewitalizacji 

2. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 

a. łączna powierzchnia zasobu nieruchomości 217,953 ha 

b. stan ewidencji nieruchomości   217,2764 ha  – gmina Izbicko  

                                                      0,6766 ha – nieruchomości w użytkowaniu wieczystym 

3. Sposób zarządzania nieruchomościami  - na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej 

działalności inwestycyjnej 

4. Główne kierunki gospodarowania- sprzedaż lub zamiana, oddanie w trwały zarząd, 

komunalizacja, użyczenie, najem i dzierżawa. 

5. W roku 2020 zbyto 0,4366 ha  

6. W roku 2020 nabyto 2,2673 ha  

7. Gminny Program opieki nad zabytkami – Uchwała Nr XXIII.135.2016 z 24.10.2016 na lata 

2016-2019. 

8. W roku 2020 nadano 18 adresów dla budynków w gminie Izbicko.  

 

 

 

VII.  Infrastruktura komunalna 

 

Gmina Izbicko jest członkiem Związku Celowego Powiatowo  - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z 

siedzibą w Strzelcach Opolskich, związek wykonuje zadania publiczne obejmujące ogół spraw 

dotyczących lokalnego transportu zbiorowego pełniąc rolę  organizatora  publicznego  

transportu  zbiorowego  w  rozumieniu ustawy  z  dnia  16  grudnia 2010  r. o publicznym 

transporcie zbiorowym i realizując zadania zdefiniowane w tej ustawie: 

W szczególności do zadań Związku realizowanych na terenie Gminy Izbicko należy 

realizowanie zadań w zakresie: 

1) zapewnienia funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej 

2) koordynowania rozkładów jazdy linii przebiegających przez obszar gminy; 

3) zapewniania funkcjonowania pasażerskiej komunikacji w zakresie dowozu uczniów do szkół 

i przedszkoli. 

4) zapewnia transport osób niepełnosprawnych. 
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Szczegółowy zakres i cele działania Związku zostały o kreślone w powiatowo – gminnym 

planie zrównoważonego transportu zbiorowego, który to obejmuje swym zakresem teren całego 

powiatu, przyjęcie takiego rozwiązania umożliwia nam kompleksową obsługę osób 

korzystających z transportu publicznego na terenie powiatu.  

W 2020 roku gmina realizowała zadania związane z transportem publicznym w oparciu o 

działalność Związku. 

 

 

VIII.    Środowisko  

Gmina Izbicko zgodnie z podjętą uchwałą Nr  V.37.2019 RADY GMINY IZBICKO z dnia 25 

lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 

Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza udziela dotacji  osobom 

fizycznym na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach 

mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych 

Gminy Izbicko, ze środków budżetu gminy Izbicko. 

Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, który przyczyni się do ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza w wyniku dokonanej inwestycji, poprzez trwałą zmianę 

istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczny, to jest na 

wymianę kotła węglowego na:  

1) kocioł c.o. gazowy;  

2) kocioł c.o. elektryczny;  

3) kocioł c.o. olejowy;  

4) kocioł c.o. opalany pelletem 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 z koszem 

zasypowym i podajnikiem, nieposiadający rusztu awaryjnego  

5) kocioł c.o. opalany ekogroszkiem 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 z koszem 

zasypowym i podajnikiem, nieposiadający rusztu awaryjnego;  

6) pompę ciepła. 

Dotację przyznaje się o wartości:  

1) 2 000 zł – w przypadku montażu kotła;  

2) 3 000 zł – w przypadku montażu pompy ciepła. 

W 2020 roku podpisano 17 umów na wymianę tzw. kopciuchów na piece ekologiczne z czego 

wysokość dofinansowania wyniosła 40 tyś. zł. 

 

W ramach ogłoszonego konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                                 

i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi 

programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa 

opolskiego na terenie Gminy Izbicko w 2020 r. udało się zutylizować 2 185 m2 płyt 

azbestowych o łącznej masie 28,49 Mg. 

 

Na terenie Gminy Izbicko w 2020 r. posadzono 75 drzew gatunku lipa oraz klon z myślą                        

o poprawie powietrza. 
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Teren rekreacyjny przy zespole parkowo – pałacowym w Izbicku:  

 

Gmina Izbicko w 2020 r. oficjalnie oddała do użytkowania  zrealizowaną z końcem roku 

2019 inwestycję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020. 

Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działania 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej 

 

Projekt pn. „Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez 

zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku 

w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej” był projektem partnerskim 

realizowanym przez Gminę Izbicko oraz partnerów: Stowarzyszenie „Nasza Wieś” oraz 

Stowarzyszenie Miłośników Otmic.  

Celem projektu było wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w gminie Izbicko 

poprzez odbudowę i ochronę zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych 

usytuowanych na terenie gminnym położonym przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku, 

stanowiącym część Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. Projekt 

podchodzi do ochrony bioróżnorodności w sposób kompleksowy obejmując swym zakresem: 

odbudowę rodzimych siedlisk przyrodniczych, ich ochronę poprzez ograniczenie antropopresji, 

a także działania edukacyjne na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.  

Obszar realizacji projektu zlokalizowany jest w granicach wsi Izbicko. Od strony wschodniej 

sąsiaduje z założeniem parkowo-pałacowym w Izbicku. Cechą charakterystyczną obszaru jest 

jego trójpodział pod względem występujących tu siedlisk i typów roślinności: 2,5 ha zajmuje 

staw, 0,6 ha las grądowy Galio-Carpinetum – siedlisko objęte Dyrektywą Rady 92/43/EWG          

z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,                         

1 ha to łąka świeża stosunkowo ekstensywnie użytkowana Arrhenatherion elatioris. Zakres 

projektu objął regenerację zagrożonego siedliska przyrodniczego objętego Dyrektywą 

Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory: grądu środkowoeuropejski Galio-Carpinetum oraz regenerację 

zdegradowanych siedlisk objętych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 

2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, tj. : 

1. Eutroficzne zbiorniki wodne w dolinach nizinnych rzek – kod siedliska 3150 (objęty 

projektem staw o powierzchni 2,5ha),  

2. Ekstensywnie użytkowane łąki (Arrhenatherion elatioris) - kod siedliska 6510 (objęta 

projektem łąka o powierzchni 1 ha). 

Dominujący typ dla projektu – typ 1 „Reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ 

gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk 

przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w 

tym położonych na obszarach Natura 2000)” . 
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Typ 3: „Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury 

towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności 

biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej. 

W ramach zadania wykonano ścieżki piesze o łącznej powierzchni 4 948,4 m2 przy których 

ustawiono 11 tablic edukacyjno-przyrodniczych, dokonano nasadzeń w ilości 4 112 szt. 

zamontowano małą architekturę (kosze na odpadki, ławki, ławostoły, odnowiono aleje lipową, 

wybudowano wiatę edukacyjną, pomost i dwie kładki. 

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 1 820 635,54 zł 

 

Nielegalne składowisko odpadów w Otmicach  

 

Wobec właścicielki działek nr 815/2, 814/3, 791/1 obręb Izbicko było prowadzone 

postępowanie administracyjne. Po wydaniu decyzji nakazującej usuniecie odpadów, która to 

nie została wykonana, wystosowano upomnienie w sprawie wykonania obowiązku 

wynikającego z decyzji. Stosowne upomnienie, podobnie jak i decyzja, nie zostały wykonane. 

Wójt Gminy wydał tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze 

niepieniężnym oraz została nałożona grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku 

określonego w tytule wykonawczym. 

Wobec właścicielki działek nr 815/1, 814/2, 791/2 obręb Izbicko cały czas jest 

prowadzone postepowanie administracyjne. Po wydaniu decyzji nakazującej usunięcie 

odpadów właścicielka odwołała się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu. W dniu 8 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy w Izbicku wpłynęło 

postanowienie z SKO w Opolu stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania 

jednakże strona miała prawo wnieść w terminie 30 dni skargę do WSA w Opolu. W dniu                         

8 stycznia 2020 r. zostało wystosowane upomnienie dot. wykonania obowiązku wynikającego 

z wydanej decyzji. Stosowne upomnienie podobnie jak decyzja nie zostały wykonane. Wójt 

Gminy wydał tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze 

niepieniężnym.  

Gmina Izbicko ogrodziła teren na którym są składowane odpady w celu zabezpieczenia 

przed dostępem osób.  

W dniu 22 kwietnia 2021 r. został złożony wniosek o wznowienie prawomocnie 

umorzonego postepowania do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich. 

Gmina Izbicko na zabezpieczenie terenu oraz badania poniosła już koszty w wysokości 

30 280,21 zł (badanie gleby, zakup drewna i siatki, wynajem kabin TOI TOI, usługi 

geodezyjne, badanie odpadów pod katem paliwa alternatywnego, opłaty sądowe). 

Została również podpisana umowa na wykonanie inwentaryzacji odpadów znajdujących 

się na zewnątrz jak również w środku budynku na kwotę 35 000,00 zł 

 

 

 



15 
 

IX.   Polityka społeczna  

 

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Uchwałą Nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. uchwalono 

Gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020. Głównym 

zadaniem strategii jest zapewnienie mieszkańcom gminy Izbicko odpowiedniej jakości życia 

oraz zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb. Główne cele strategii przedstawiają się 

następująco: 

1. Skuteczne wspieranie i działanie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 

2. Działania mające na celu wspomaganie rodzin i zapobieganie występowania trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

3. Dążenie do zminimalizowania zjawisk społecznych takich jak ubóstwo, bezrobocie, 

uzależnienia, bezdomność oraz promowanie zdrowego stylu życia. 

4. Działania mające na celu ograniczenie zjawiska przemocy oraz zminimalizowanie 

dysfunkcyjności tych rodzin. 

 

Ad 1. Realizacją wszelkich działań związanych z polityką społeczną zajmuje się Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Izbicku, który poprzez różne działania stara się realizować cele strategii 

zmierzające do poprawy sytuacji życiowej mieszkańców gminy.  

Narzędziem służącym do oceny stopnia realizacji celów a także wskazującym kierunki 

podejmowanych działań jest Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. Zawiera ona dane dotyczące 

osób korzystających z pomocy społecznej takich jak wiek , płeć oraz liczba i rodzaj świadczeń. 

W 2020 roku ze wsparcia i pomocy tutejszego Ośrodka skorzystało 25 seniorów tj. 16 

kobiet i 9 mężczyzn oraz 110 osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Najczęstszymi formami pomocy z których korzystają osoby w wieku poprodukcyjnym oraz 

osoby niepełnosprawne są zasiłki stałe, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 

zamieszkania beneficjenta oraz kierowanie i umieszczanie w domach pomocy społecznej.  

W poprzednim roku zasiłek stały pobierało 14 osób na łączną kwotę 870367,38 zł. Z pomocy 

w formie usług opiekuńczych skorzystało 11 osób na łączną kwotę 610378,50 zł.  W ubiegłym 

roku gmina Izbicko pokrywała koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 12 osób na łączną 

kwotę 280 951,78 zł. Jednej osobie wypłacano zasiłek dla opiekuna na kwotę 7440,00 zł , 5 

osobom wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 21 100,00 zł, 14 osobom wypłacono 

świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 219 600,00 zł oraz dla 91 osób wypłacono zasiłek 

pielęgnacyjny na kwotę 213 650,00 zł. 

    Ad 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku w celu zapobieganiu występowania 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej prowadzi szeroko rozumianą 

prace socjalną dla około 24 rodzin. Tut. Ośrodek wspomaga rodziny mające w/w trudności 

poprzez świadczenia finansowe w formie zasiłków celowych i okresowych. Z powodu 

problemów w sprawach opiekuńczo-wychowawczych pomocy finansowej udzielono 10 

rodzinom. Rodziny mające w/w problemy są pod stałą opieką i kontrolą pracowników 

socjalnych, którzy na bieżąco pomagają im rozwiązywać problemy związane z trudnościami  

z wychowaniem dzieci.   

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku pozostaje również w stałym kontakcie  

ze szkołami do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy, w celu  monitorowania 

postępów w nauce oraz problemów wychowawczych. 
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 Realizowanie przez tut. Ośrodek programu rządowego „Pomoc Państwa w wychowaniu 

dzieci” – świadczenie 500 plus. OPS w Izbicku w 2020 r. zrealizował wypłatę świadczeń 

wychowawczych na kwotę 5.073.271,58 zł. Pomocą i wsparciem dla rodzin z dziećmi było 

również udzielanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. W ubiegłym roku wydatki na ten cel wyniosły 1.097.592,85 zł. 

Ad 3. W celu zminimalizowania zjawisk społecznych takich jak ubóstwo, bezrobocie, 

uzależnienia, bezdomność w ubiegłym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku udzielił 

pomocy dla 31 rodzin z powodu ubóstwa, 23 z powodu bezrobocia, 4 z powodu bezdomności, 

3 z powodu alkoholizmu.  

 Tut. Ośrodek realizował program rządowy „ Posiłek w szkole i w domu”  

i w roku 2020 r. z tej pomocy skorzystało  24 dzieci z terenu naszej gminy i udzielono świadczeń 

na kwotę 2 7878,00 zł. Z w/w programu skorzystało również 13 osób dorosłych, którym 

przyznano świadczenia na łączną kwotę 5.840,00 zł.  

Ponadto tut. Ośrodek otrzymał 200 sztuk kopert życia, które na bieżącą rozprowadza wśród 

swoich podopiecznych jednocześnie objaśniając cel ich posiadania. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku zajmuje się kwalifikacją, transportem oraz 

dystrybucją żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W roku 2020 wydano 

6,07 ton dla 107 osób. 

 

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                                               

i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii  za 2020 r  
 

W okresie od stycznia 2020 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki                                       

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowano wiele ciekawych inicjatyw 

profilaktycznych. Wprowadzenie stanu epidemii od marca 2020 r. w związku z zagrożeniem 

chorobą Covid-19 spowodowało znaczne ograniczenia związane z realizacją zadań gminnych 

programów przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowego i narkotykowego).  

 Od stycznia br. prowadzone były dwa ogniska opiekuńczo – wychowawcze w: Siedlcu  

i w Poznowicach. Dopiero od lipca 2020 r. rozpoczęło działalność ognisko w Boryczy. Na płace 

w ogniskach przeznaczono 7 810,68 zł. Natomiast co miesiąc (za wyjątkiem wakacji letnich) 

dla każdego ogniska przeznaczano 100 zł na drobne wydatki np. na nagrody w konkursach, 

poczęstunek, żywność. Poza tym systematycznie wydawane były niezbędne materiały biurowe 

i edukacyjne potrzebne w czasie zajęć. Na bieżąco opłacane były wszelkie koszty związane                   

z utrzymaniem ognisk. Natomiast dzieci miały zagospodarowany czas wolny oraz uzyskiwały 

pomoc w odrabianiu lekcji czy nadrabianiu zaległości edukacyjnych. Wyposażono plac zabaw 

w Boryczy, z którego korzystają dzieci z ogniska opiekuńczo-wychowawczego w urządzenie 

sportowe na kwotę 2 000,28 zł. Ponadto opłacono ubezpieczenie OC dla opiekunek 

prowadzących zajęcia w ramach gminnego programu na kwotę 390 zł (za 4 osoby). 

 W ramach gminnego programu przydzielono dodatkowe 5 godzin zajęć w świetlicy 

wiejskiej w Suchodańcu (oraz 100 zł miesięcznie przez okres roku szkolnego na drobne zakupy 

związane z bieżącymi potrzebami). Koszt wynagrodzenia to 1 398,70 zł.  

 Podpisano umowę z Panią Krystyną Kowalską prowadzącą Centrum Terapii                                  

i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich na prowadzenie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla 
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osób współuzależnionych z terenu gminy Izbicko. Koszt zajęć wyniósł 2 660 zł. Podpisano 

również umowę z psychologiem Panem Wacławem Mitorajem na prowadzenie konsultacji 

motywacyjno – psychologicznych dla mieszkańców gminy w Punkcie Konsultacyjnym dla 

osób uzależnionych i ich rodzin w związku z przemocą w rodzinie wraz z wizytami domowymi 

zleconymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku. Koszt konsultacji i wizyt domowych 

wyniósł: 455 zł.   

 Podpisano również umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Bezdomnym                                          

i Uzależnionym w Opolu na prowadzenie działań profilaktycznych wobec mieszkańców gminy 

umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień w Opolu. W okresie od stycznia do grudnia br. z pomocy 

Izby skorzystało 4 mieszkańców (koszt 520 zł). 

Zorganizowano wyjazd dzieci na spektakl profilaktyczny do Strzelec Opolskich „Żyj                           

i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie”. Uczestniczyło w nim 50 dzieci. Koszt 

organizacji wyniósł 540 zł. 

Dofinansowano szkołom podstawowym do zakupu materiałów edukacyjnych do 

prowadzenia zajęć profilaktycznych i psychologicznych na zajęciach związanych z szeroko 

pojętą profilaktyką. Poznawanie siebie, swoich emocji, doskonalenie umiejętności rozmowy, 

wypowiadania się na różne tematy, rozwiązywanie problemów oraz profilaktyka uzależnień 

(alkohol, papierosy, e-papierosy, napoje energetyzujące) oraz dotyczące zdrowia psychicznego 

(depresje, nerwice, lęki, budowanie zdrowych relacji w grupie). Zakupiono filmy, gadżety 

profilaktyczne, gry edukacyjne. Ich koszt wyniósł 3 589,78 zł (ZSP Otmice 1189,78, ZSP 

Krośnica 1200 zł, SP Izbicko 1 200 zł).   

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się 7 razy na co 

wydano kwotę 5 760 zł. Złożono 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich                       

o zobowiązanie do pojęcia leczenia odwykowego (koszt 400 zł). Biegli sądowi nie 

przeprowadzili żadnego badania odnośnie uzależnienia od alkoholu. Wpłacono do Sądu kwotę 

762 zł za przeprowadzenie badań odnoście uzależnienia przez biegłych sądowych w ramach 

prowadzonego postępowania o leczenie odwykowe wobec dwóch mieszkańców gminy. 

Wynagrodzenie koordynatora gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych wyniosło 8 933,11 zł. Zakupiono komputer do obsługi Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki                                       

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 3  099 zł.   

  Ponadto wykorzystano środki przydzielone na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 449,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych do 

prowadzenia zajęć dla dzieci.  

 

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko                                                                          

z organizacjami pozarządowymi  w 2020 roku. 
 

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą NR XIII.95.2019 z dnia 25.11.2019r. Rady Gminy  

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi                   

i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego                      
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i o wolontariacie na rok 2020, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie 

później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu jest sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady oraz formy 

współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi a także zawiera wykaz zadań 

priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi 

na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości 

samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

Celem nadrzędnym programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych 

gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich realizację oraz 

budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi 

WSPÓŁPRACA 

Współpraca Gminy Izbicko z podmiotami Programu w roku 2020 obejmowała                                          

w szczególności: 

Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy, 

zadań publicznych, poprzez wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji                                      

na dofinansowanie ich realizacji; 

Na  rok 2020 Gmina Izbicko ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert obejmujących zadania                        

w następujących obszarach: 

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: wspieranie usług w zakresie udzielania 

świadczeń  

zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone 

z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko. 

b) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży 

aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji 

tych celów. 

c) Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społeczności lokalnej  

d)  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Na podstawie uchwały  LXI/ 298/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 08.11.2010 r. w sprawie 

sposobu konsultowania  się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa                     

w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                     

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji                                                                                                                 

W  dniach 05.10.2019r. – 19.11.2019r. przeprowadzono konsultacje społeczne niniejszego 

projektu uchwały: Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.                                                                                                                                                                                

Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do proponowanego Projektu uchwały. 

Projekt uchwały został poddany pod obrady Rady Gminy Izbicko i został przyjęty dnia 

13.11.2018r. – Uchwała Nr XLVII.273.2018 z dnia 25 listopada 2019r. 
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WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT                                       

Organizacje pozarządowe złożyły w otwartym  konkursie ofert na rok 2020  łącznie 6 ofert. 

Wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone i otrzymały dofinansowanie na realizację zadań  - 

zostało podpisanych  6 umów. 

Gmina Izbicko na realizację zadań zabezpieczyła kwotę w wysokości: 192.000,00 zł  

W otwartym konkursie ofert, organizacje złożyły łącznie zapotrzebowanie na kwotę:  

192.000,00 zł. 

Gmina Izbicko w drodze otwartego konkursu ofert, przyznała łącznie organizacjom dotację na 

sumę: 192.000,00 zł. 

 

 Wyniki otwartego konkursu ofert w 2020r.; 

Z obszaru – Pomocy społecznej: 1 organizacja 

Nazwa zadania – pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: wspieranie usług w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu 

pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko przyznaje się 

Organizacji Pozarządowej – CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ, ul. Szpitalna 5a, 45-010 

Opole, dotację w kwocie: 80.000,00 zł,  

Z obszaru- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:   3 organizacje                                                        

Nazwa zadania – Organizacji sportu w zakresie  piłki nożnej i skata dla dzieci, młodzieży                

i dorosłych,  przyznaje się Organizacji Pozarządowej – GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE 

ZESPOŁY SPORTOWE IZBICKO,  ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko,  dotację w kwocie:  

45.000,00 zł, 

Nazwa zadania – Organizacji sportu w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

przyznaje się Organizacji Pozarządowej – LUDOWY KLUB SPORTOWY „ŹRÓDŁO”, ul. 

Kani 3, 47-180 Krośnica dotację w kwocie: 45 000,00 000 zł,  

Nazwa zadania – Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów,  przyznaje się Organizacji 

Pozarządowej – LUDOWY KLUB SPORTOWY  ZIEMIA OPOLSKA w Opolu, ul. 

Wyczółkowskiego 11, 45-755 Opole dotację w kwocie: 8.000,00 zł,  

Z obszaru- Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społeczności lokalnej: 1 organizacja 

Nazwa zadania – Wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju 

tożsamości Kulturowej Mniejszości w roku 2020 w Gminie Izbicko, przyznaje się Organizacji 

Pozarządowej – TOWARZTSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA 

ŚLĄSKU OPOLSKIM w  Opolu, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole, dotację w kwocie: 

10.000,00 zł,  

Z obszaru- Wspieranie Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1 organizacja 

Nazwa zadania – Aktywny Senior, 
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przyznaje się Organizacji Pozarządowej – Polski Związek Emerytów Rencistów  i Inwalidów 

Zarząd oddziału rejonowego, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 16, dotację w kwocie: 

2.000,00 zł. 

 

 Polski Związek Emerytów Rencistów  i Inwalidów Zarząd oddziału rejonowego, 47-

100 Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 16, wystąpił z prośbą o rozwiązanie umowy  na 

mocy porozumienie stron w związku wystąpieniem  pandemii COVID-19 która 

uniemożliwiła wykonanie zadania Aktywny Senior 

 

 Pozostałe organizacje złożyły sprawozdania z  wykonania zadania i otrzymanej dotacji. 

 

KONTROLA ZADANIA PUBLICZNEGO  

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach z organizacjami pozarządowymi            

z dnia 31.01.2020r. w § 9 Kontrola zadania publicznego, Zleceniodawca – Gmina Izbicko 

sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę.                  

W ramach kontroli Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty                    

i inne nośniki informacji CD, oraz jeśli zajdzie potrzeba udzielić wyjaśnień i informacji 

potwierdzające realizację zadania. 

Pismem z dnia 28.10.2020r., nr sprawy: OP.526.4.2020 Gmina Izbicko wystąpiła  do 

Organizacji Pozarządowych  z prośbą o dostarczenie materiałów dokumentujących działania 

faktyczne podjęte przy realizacji zadań publicznych.  

Organizacje przedstawiły  wymagane dowody realizacji zadań, które zostały 

rozpatrzone pozytywnie  pod względem  jakości, rzetelności  i efektywności.  

Organizacje zostały powiadomione o wynikach kontroli. 

Kontrolę uznano za  zakończoną gdyż nie stwierdzono  żadnych nieprawidłowości, nie 

było zaleceń czy wad do usunięcia. 

 

 
POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI  

 
Zgodnie z przyjętym, Programem Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                 

i o wolontariacie na rok 2020, Wójt Gminy Izbicko- oprócz współfinansowania zadań 

publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione – wspierał 

sektor pozarządowy także w innych formach:  

-   porady  np. w przygotowaniu oferty na otwarty  konkurs ofert 

-   konsultacje społeczne 

-   w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Izbicku istnieje stanowisko pełnomocnika ds. 

organizacji pozarządowych;  

-  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izbicko (BIP) pod adresem 

www.bip.izbicko.pl 
 -  informowanie drogą elektroniczną Organizacje o szkoleniach, konferencjach, seminariach  

skierowanych do nich w celu efektywnego poruszania się w obszarze III sektora  (min.: doradztwo                   

i udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu 

http://www.bip.izbicko.pl/
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wniosków, udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących                              

z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji) 

-  prowadzona jest zakładka przeznaczona dla organizacji pozarządowych. Na stronie 

internetowej BIP oraz na stronie www.izbicko.pl  umieszczane są m.in.: bieżące informacje 

dotyczące III sektora, ogłoszenia o otwartych konkursach na realizację zadań publicznych, ich 

rozstrzygnięcia, informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych, a także terminy 

składania wniosków i obowiązujące formularze.  
 

Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do 

zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz 

mieszkańców. 

Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa 

udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje 

z trzecim sektorem. 

Realizacja Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi w roku 

2020 daje podstawę do wniosku, iż przyczynia się on do większej aktywności społecznej 

organizacji pozarządowych. Wspierając zadania publiczne Gmina może w pełni wykorzystać 

potencjał Organizacji aby efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności.  

 
 

KARTA DUŻEJ  RODZINY 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. 

Gmina Izbicko w roku 2020 wydała karty: 

- rodzinom  które w chwili składania wniosku nie mieli na utrzymaniu co najmniej trojga 

dzieci – 6 kart 

- nowym rodzinom które po raz pierwszy składały wnioski – 5 kart 

- wydanie duplikatu – 1 kart 

- przedłużenie karty – 2 karty 

 

 

XI. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi:  

 

Gmina należy do:  

 Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny –  wysokość składki 8 678,40zł.  

 Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – wysokość składki 10 705,20zł. 

 Euroregion Pradziad – wysokość składki   3 362,88zł.  

 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe - wysokość składki  200,00zł.  

 Związek Powiatowo – Gminny „Jedź z nami” – wysokość składki  8 374,00 zł.  

 Gospodarkę ściekową z ramienia gminy prowadzi spółka Wodociągi i Kanalizacja w 

Opolu 

 Gospodarkę odpadami gmina przekazała do Związku  Międzygminnego „Czysty Region” 

–  wysokość składki  37 968,00 zł.  

http://www.izbicko.pl/
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XII. Realizacja uchwał rady gminy  

 
Uchwały podjęte w 2020 roku 

Lp
. 

Numer Data 
podjęcia 

W sprawie: 

1 XV.111.2020 27.01.2020 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi SIEDLEC 

2 XV.112.2020 27.01.2020 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 

3 XV.113.2020 27.01.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

4 XV.114.2020 27.01.2020 rozwiązania Zespołu Szkół Gminy Izbicko 

5 XV.115.2020 27.01.2020 zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka 
Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego 

6 XV.116.2020 27.01.2020 zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha 
von Eichendorffa w Krośnicy i zmiany jej aktu 
założycielskiego 

7 XV.117.2020 27.01.2020 zmiany nazwy Podstawowej im. Janusza Korczaka w 
Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego 

8 XV.118.2020 27.01.2020 zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Izbicku i zmiany 
jego aktu założycielskiego 

9 XV.119.2020 27.01.2020 zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Krośnicy i zmiany 
jego aktu założycielskiego 

10 XV.120.2020 27.01.2020 zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Otmicach i zmiany 
jego aktu założycielskiego 

11 XV.121.2020 27.01.2020 wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego 

12 XV.122.2020 27.01.2020 utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnicy 

13 XV.123.2020 27.01.2020 utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach 

14 XVI.124.2020 24.02.2020 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice 

15 XVI.125.2020 24.02.2020 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3 

16 XVI.126.2020 24.02.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po 
umowach zawartych na czas oznaczony 

17 XVI.127.2020 24.02.2020 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Izbicko na 2020 rok 

18 XVI.128.2020 24.02.2020 rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego 
oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu 
Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na 
Króla Polski 

19 XVI.129.2020 24.02.2020 zmiany uchwał 

20 XVII.130.2020 27.04.2020 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 

21 XVII.131.2020 27.04.2020 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

22 XVII.132.2020 27.04.2020 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3 
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23 XVII.133.2020 27.04.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po 
umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat 

24 XVII.134.2020 27.04.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

25 XVII.135.2020 27.04.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

26 XVII.136.2020 27.04.2020 wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o 
zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska 
(kolonia) 

27 XVII.137.2020 27.04.2020 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na terenie gminy Izbicko na cele niezwiązane z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego 

28 XVII.138.2020 27.04.2020 zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków 

29 XVII.139.2020 27.04.2020 zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Izbicko 

30 XVII.140.2020 27.04.2020 zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i 
organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina 
Izbicko jest organem prowadzącym 

31 XVII.141.2020 27.04.2020 upoważnienia zastępcy wójta 

32 XVII.142.2020 27.04.2020 wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej 
na terenie Gminy Izbicko 

33 XVII.143.2020 27.04.2020 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy 
Izbicko na lata 2020-2022 

34 XVIII.144.2020 29.06.2020 udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania 

35 XVIII.145.2020 29.06.2020 zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2019 rok 

36 XVIII.146.2020 29.06.2020 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Izbicko z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2019 

37 XVIII.147.2020 29.06.2020 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 

38 XVIII.148.2020 29.06.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

39 XVIII.149.2020 29.06.2020 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

40 XVIII.150.2020 29.06.2020 przekazania środków finansowych dla Policji 

41 XVIII.151.2020 29.06.2020 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w 
formie dotacji celowej 

42 XVIII.152.2020 29.06.2020 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez 
Gminę Izbicko 

43 XVIII.153.2020 29.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 
MSWiA za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o 
zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska 
(kolonia) 

44 XVIII.154.2020 29.06.2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas 
oznaczony do 3 lat 

45 XIX.155.2020 24.08.2020 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 
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46 XIX.156.2020 24.08.2020 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota 
Czamborowa 

47 XIX.157.2020 24.08.2020 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych 
we wsi Izbicko 

48 XIX.158.2020 24.08.2020 określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od 
ustalonej ceny 

49 XIX.159.2020 24.08.2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas 
oznaczony do 3 lat 

50 XIX.160.2020 24.08.2020 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
położonej w miejscowości Suchodaniec 

51 XIX.161.2020 24.08.2020 uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków 

52 XIX.162.2020 24.08.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko 
w roku szkolnym 2020/2021 

53 XX.163.2020 28.09.2020 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 
2020 r. 

54 XX.164.2020 28.09.2020 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 

55 XX.165.2020 28.09.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

56 XX.166.2020 28.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, 
psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy 
zawodowego w szkołach i przedszkolach ZSGI 

57 XX.167.2020 28.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 

58 XX.168.2020 28.09.2020  zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej 
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla 
szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem 
prowadzącym 

59 XX.169.2020 28.09.2020 opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Izbicko 

60 XX.170.2020 28.09.2020 uchylenia uchwały (uch. Nr XIX.159.2020) 

61 XX.171.2020 28.09.2020 uchylenia uchwały (uch. Nr XVIII.154.2020) 

62 XX.172.2020 28.09.2020 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych 
we wsi Izbicko 

63 XX.173.2020 28.09.2020 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota 
Czamborowa 

64 XXI.174.2020 26.10.2020 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 

65 XXI.175.2020 26.10.2020 nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko” 

66 XXI.176.2020 26.10.2020 nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko” 
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67 XXII.177.2020 23.11.2020 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 

68 XXII.178.2020 23.11.2020 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2021 

69 XXII.179.2020 23.11.2020 określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2021 

70 XXII.180.2020 23.11.2020 przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego 

71 XXII.181.2020 23.11.2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas 
oznaczony do 3 lat 

72 XXIII.182.2020 21.12.2020 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 

73 XXIII.183.2020 21.12.2020 uchwały budżetowej na 2021 rok 

74 XXIII.184.2020 21.12.2020 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

75 XXIII.185.2020 21.12.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 
umowie zawartej na czas oznaczony 

76 XXIII.186.2020 21.12.2020 organizacji wspólnej obsługi finansowej – kasa, 
administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych 
jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko 

77 XXIII.187.2020 21.12.2020 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

78 XXIII.188.2020 21.12.2020 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 

79 XXIII.189.2020 21.12.2020 zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji 
Tarnów Opolski przy realizacji zadania polegającego na 
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Tarnów Opolski” 

80 XXIII.190.2020 21.12.2020 ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Przedszkola 
w Izbicku, Przedszkola  w Krośnicy w  Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Krośnicy, Przedszkola w Otmicach  
w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Izbicko 

 

XIII. Zamówienia publiczne  

 

Postępowania przetargowe w 2020r. w Gminie Izbicko zakończone podpisaniem umowy; 

1. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej tworzącej układ pierścieniowy między ulicami 

Gogolińską, i 15-go Grudnia w Izbicku. 

2. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek 

budowlanych ulic: H. Bieńka,  M. Strachwitza w m. Otmice. 
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3. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep branży 

meblowej) na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

postaci ciągów komunikacyjnych. 

4. Przebudowa części budynku szkoły podstawowej  w Izbicku z przeznaczeniem na 

przedszkole. 

5. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.640.000,00 zł na 

sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020r. oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

6. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek 

organizacyjnych.  

7. Zakup energii elektrycznej na potrzeb zasilania obiektów oraz oświetlenia przestrzeni 

publicznej.   

 

 

XIV. Wydatki na zadania inwestycyjne – 2020 r. 

 

Lp. Program Zakres wykonanych prac 

Kwota 

poniesionych 

wydatków w roku 

sprawozdawczym  

(w zł) 

Stopień 

zaawansowa

nia 

inwestycji 

(%) 

1 2 3 4 5 

1. 
Adaptacja budynku na Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Izbicku 

Rozstrzygnięto procedurę przetargową i 

rozpoczęto prace budowlane. 
538 349,47 zł 45 

2. 

Adaptacja budynku szkoły 

podstawowej na publiczne 

przedszkole w Izbicku 

Rozstrzygnięto procedurę przetargową i 

rozpoczęto prace budowlane. 
390 759,60 zł 35 

3. 
Budowa boiska przy PSP w 

Otmicach 
Opracowano dokumentację zadania 6 180,00 zł 1,5 

4. 
Budowa dróg osiedlowych w 

Otmicach 

Zakończono budowę dróg ul. 

Strachwitza, i Bienka 
462 133,71 zł 100 

5. 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 

z wymianą sieci wodociągowej w 

m. Suchodaniec. 

Zakończono opracowanie dokumentacji 

budowlanej dotyczącej kanalizacji 

sanitarnej wraz z wymianą sieci 

wodociągowej. 

104 123,64 zł 1 

 

6 

Budowa odcinka oświetlenia 

ulicznego w Otmicach przy ul. 

Kopernika 

Zakończono opracowanie dokumentacji 

budowy odcinka oświetlenia przy ul. 

Klonowej w Otmicach. 

6 203,33 zł 20 

 

7 

 

Budowa odcinka oświetlenia 

ulicznego ul.15-Grudnia w Ligocie 

Czamborowej 

Uzyskano pozwolenie na budowę  5,52 zł 0,5 

 

8 

Remont instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z wymianą pieca 

w budynku zlokalizowanym przy 

Zakończono remont. Wykonano nowa 

instalację centralnego ogrzewania wraz 
39 925,21 zł 

 

100 
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ulicy Wojska Polskiego 12 w 

Boryczy 

z wymianą pieca na piec z podajnikiem 

na paliwo stałe 

9 
Przebudowa drogi gminnej Izbicko 

– Grabów 
Opracowano dokumentację zadania. 9 225,00 zł 0,5 

10 
Budowa nowej kotłowni ul. 

Stawowa 1 w Izbicku 
Opracowano dokumentację zadania 24 108,00 zł 20 

11 
Budowa oświetlenia boiska do piłki 

nożnej w Izbicku 
Opracowano dokumentację zadania 6 000,00zł 10 

12 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. 

Ligonia w Suchodańcu. 
Opracowano dokumentację zadania 6 150,00zł 8 

13 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. 

Polna w Izbicku. 
Opracowano dokumentację zadania 2 500,00zł 15 

14 

Poprawa efektywności 

energetycznej w budynku PSP w 

Izbicku – II etap 

Opracowano program funkcjonalno-

użytkowy, audyt, studium wykonalności 

oraz założono wniosek od 

dofinansowanie  

25 747,00zł 1 

15 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w 

Izbicku, ul. Parkowa. 

Opracowano dokumentację oraz 

wykonano rozbudowę 
48 456,50zł 100 

16 

Budowa tranzytowej sieci 

wodociągowej w miejscowości 

Izbicko 

Zakończono realizację zadania. 279 566,24 zł 100 

17 
Termomodernizacja budynku 

urzędu gminy. 

Opracowano inwentaryzację obiektów 

objętych zadaniem. 
16 943,85zł 5 

18 
Zakup ciągnika rolniczego Zetor 

Major 
Dokonano zakupu ciągnika 121 968,58zł 100 

19 
Zakup przyczepy rolniczej oraz 

pługu do odśnieżania 

Dokonano zakupu przyczepy i pługu od 

odśnieżania. 
40 710,14zł 100 

20 
Zakup traktorka do koszenia traw w 

Otmicach 
Dokonano zakupu traktorka 12 712,00zł 100 

    OGÓŁEM       2 141 767,79 zł       

 

 

XV. Promocja gminy, kultura i imprezy 

 

Z początkiem 2020 roku zawarto umowę z Panem Patrykiem Ibromem prowadzącym 

działalność gospodarczą pn. „Lokalna TV Patryk Ibrom”, w ramach której Wykonawca 

zobowiązał się do przygotowywania multimedialnych materiałów dziennikarskich w jakości 

Full HD z bieżących spraw i wydarzeń, które odbywają się na terenie całej gminy.                      

Promocyjne materiały multimedialne od stycznia do grudnia ubiegłego roku publikowane były 

na naszej stronie internetowej, serwisie YouTube oraz Facebookach. W ramach umowy 

powstały następujące materiały dziennikarskie: „Kolędowanie w Gminie Izbicko”, „Babski 

Comber w Krośnicy 2020”, „Klub Seniora w Boryczy”, „Wiosna w cieniu Koronawirusa 

Izbicko 2020”, „Szyją maseczki dla szpitala w Strzelcach Opolskich”, „Wandale niszczą nowy 
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park w Izbicku”, „Od dyskoteki do drogi małżeńskiej – reportaż o Panu Hubercie Radziej”,                         

„Na Boryczy Krowa ryczy. Reportaż o sołectwie Borycz”, „Nowy park w Izbicku oficjalnie 

otwarty”, „Spis Rolny 2020!”, „Jan Krawczyk – Piłka nożna to jego uzależnienie! – Reportaż”, 

„Mikołajki w Otmicach”, „Boże Narodzenie 2020” -  na łączną kwotę 12 972,00 zł. 

W styczniu minionego roku została również zawarta umowa z Radiową Agencją 

Reklamową dotyczącą obsługi medialnej Gminy Izbicko na antenie Radia Park FM. 

Zrealizowane audycje dotyczyły: bieżących spraw i wydarzeń, funkcjonowania gminy                             

w okresie epidemii, odwołania wszystkich gminnych i sołeckich imprez – w tym Konkursu 

Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”, Wirtualnego Charytatywnego Biegu Izbickiego, 

inwestycji, zmian w oświacie, wyróżnienia  miejscowości Borycz w konkursie „Piękna Wieś 

Opolska”, Dziennego Klubu Seniora, przyszłorocznych planów budżetowych, życzeń 

świątecznych bożonarodzeniowych dla Mieszkańców Gminy Izbicko. Promocja gminy                        

na antenie radia Park FM w 2020 roku wyniosła  5 000,04 zł.    

Od sierpnia 2017 roku dostępna jest aplikacja mobilna na telefony dla Mieszkańców 

Gminy Izbicko, koszt utrzymania funkcjonowania aplikacji w 2020 roku to 3 321,00 zł. 

Z początkiem 2020 roku została podpisana umowa z Wydawnictwem Camvid                    

na prezentację Gminy Izbicko w albumie pt.: „Województwo Opolskie – gospodarka, turystyka, 

kultura”. Wydanie albumu to jeden z elementów kampanii reklamowej województwa 

opolskiego w tym gminy Izbicko, dotyczącej zagadnień związanych z promocją gospodarczą 

jak i turystyczną regionu. Koszt zamieszczenia prezentacji w publikacji to 3 075,00 zł. 

W minionym roku razem z Wydawnictwem Pro Media Sp. z o.o. – Nowa Trybuna Opolska 

zrealizowano projekt „Rowerem przez Polskę” promujący turystykę rowerową, koszt akcji                  

to 3 075,00 zł, zaś w Wydawnictwie Silesiana Sp. z o.o. – Strzelec Opolski zlecono 

zamieszczenie materiałów promujących gminę w „Magazynie Świątecznym” za 615,00 zł. 

Pod koniec 2020 roku została wydana książka pt.: „Poznowice, Siedlec i Sprzęcice. Dzieje wsi 

i parafii”, autorstwa Pana Piotra Smykała. Koszt opracowania (napisania) i wydania dzieła                      

(800 egzemplarzy) to 33 950,00 zł. 

 

W 2020 roku z budżetu przeznaczonego na promocję gminy zakupiono, sfinansowano                          

lub wsparto następujące inicjatywy: 

 

zakupiono:  

a. upominek i kwiaty dla Pana Huberta Grabowskiego z Krośnicy, który z końcem 2019 

roku otrzymał odznaczenie „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” – 203,79 zł, 

b. bony upominkowe i bombonierki rafaello dla wyróżniających się Rolników z Gminy 

Izbicko, którzy wzięli udział w podsumowaniu działalności upowszechnieniowo-

doradczej,                      którego organizatorem jest Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie – 1 060,20 zł,  

c. znicz pod pomnik Powstańców Śląskich w Siedlcu – 31,90 zł,  

d. pamiątkowe trofea i kwiaty z okazji 70-lecia Banku Spółdzielczego w Leśnicy – 215,00 

zł, - pamiątkowe trofea z grawerem dla wieloletniego Burmistrza naszego miasta 

partnerskiego Teicha w Niemczech – Ulliego Leipnitz – 208,20 zł, 
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e. kwiaty na takie okazje jak: 90-te lub 95-te urodziny i powyżej naszych Najstarszych 

Mieszkańców, podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Opolska” oraz Dzień 

Nauczyciela – 1 974,00 zł, 

f. artykuły spożywcze: cukierki dla dzieci uczestniczących w Akcji Wakacyjnej Redakcji                      

w Boryczy, kosze ze słodyczami dla Najstarszych Mieszkańców Gminy – 393,84 zł, 

g. kartki świąteczne bożonarodzeniowe – 401,40 zł, 

h. przygotowano poczęstunek na otwarcie terenu rekreacyjno-parkowego przy stawie                             

w Izbicku – 500,00 zł, 

i. zlecono wykonanie materiałów promocyjnych (teczki 150 szt., notesy 100 szt.) – 

2 434,17 zł, 

j. dofinansowano zakup koszy – serduszek na nakrętki – 1 375,60 zł, 

k. wydrukowano 20 sztuk fotoksiążki  „Gmina Izbicko na starej fotografii” – 1 599,80 zł. 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych zlecono publikację życzeń świątecznych dla mieszkańców 

Gminy Izbicko i ich gości na łamach lokalnej gazety „Strzelec Opolski” oraz tygodnika 

„Wochenblatt”, zaś życzenia bożonarodzeniowe zostały zamieszczone tylko w „Strzelcu 

Opolskim”. Całoroczny koszt publikacji życzeń świątecznych w gazetach to 1 008,60 zł. 

 

Podsumowując w 2020 roku na PROMOCJĘ GMINY wydano   73 414, 54 zł. 

 

 

 

Działalność Klubu Seniora w 2020 r. 

 

W styczniu oraz lutym Klub Seniora zorganizował wszystkie zaplanowane zajęcia. Seniorzy 

chętnie uczęszczali w zajęciach. W tym czasie odbywały się warsztaty manualne, gimnastyka 

rekreacyjna, warsztaty kulinarne, kawiarenka, Nordic walking, spotkania przy darciu pierza, 

kurs udzielania pierwszej pomocy oraz kurs komputerowy .  

Od 16 marca do 15 czerwca z powodu epidemii koronawirusa Kluby zostały zawieszone,             

a z dniem 23 marca –  przekształcone w Centrum Wolontariatu, w którym prowadzony był 

Punkt Pomocy Sąsiedzkiej. Wolontariat oferował pomoc: w zakupach, w realizacji recept,           

w pracach domowych itp. Centrum wolontariatu działało w godzinach dotychczasowej pracy 

Klubu. Animatorka – Ewelina Lipok udzielała wsparcia psychicznego dla osób chętnych oraz 

szyła maseczki ochronne dla osób starszych. Wolontariusze również nie zawiedli i zadbali o to, 

aby osoby starsze nie czuły się osamotnione w tym trudnym dla wszystkich czasie izolacji 

społecznej. Aby podtrzymać powstałą więź pomiędzy seniorami oraz wypełnić ich wolny czas      

w okresie epidemii, animatorka przesyłała propozycje zajęć dla seniorów za pomocą telefonu 

oraz komunikatora społecznościowego. 

Po wznowieniu działalności Klubu Seniora początkowo zajęcia odbywały się online. Z czasem 

seniorzy zostali podzieleni na mniejsze grupy, aby mogli bezpiecznie uczestniczyć w zajęciach. 

Zorganizowane zostały warsztaty muzyczne, zajęcia sportowe, zajęcia świetlicowe oraz zajęcia 

edukacyjne a także zajęcia kulinarne. Latem zorganizowany został wyjazd do Sanktuarium         
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św. Rity w Głębinowie oraz do teatru w Opolu. W jesiennych miesiącach zajęcia często 

odbywały się na świeżym powietrzu. Klubowicze uczestniczyli w wycieczce rowerowej do 

Kamienia Śląskiego oraz do Tężni w Tarnowie Opolskim. Pod koniec roku ponownie 

realizowano zajęcia  w formie zdalnej. 

Do klubu uczęszczają głównie seniorzy z Otmic, Izbicka, Siedlca, Boryczy i Suchodańca.      

Oferta jest skierowana do osób z całej Gminy. Aktywnie w bezpłatnych formach wsparcia 

uczestniczy 55 osób powyżej 50 roku życia. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu. 

W czasie zawieszenia Klubu planowano zorganizować spektakl teatralny, spotkanie                                 

z policjantami oraz pokaz florystyczny, niestety z powodu pandemii wszystkie te spotkania 

zostały odwołane. 

 

Wójt Gminy  

Brygida Pytel  


