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1. Wstęp  
 

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

Gminy Reńska Wieś przedstawia raport o stanie Gminy za 2018 rok. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku 2018, a jego celem jest 

uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Reńska Wieś. 

Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane o różnych aspektach funkcjonowania gminy  

w roku 2018, zgodnie ze wskazaniami Rady Gminy Reńska Wieś wyrażonymi w uchwale  

nr V/46/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu  

o stanie gminy. 

 

2. Sytuacja demograficzna gminy Reńska Wieś  
 

W okresie roku 2018 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 26 osób i na dzień 31 grudnia 

2018 r. wynosiła 8258 osób, w tym 4281 kobiet i 3977 mężczyzn.  
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W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  

- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 317 osób, a liczba 

mieszkańców 323; 

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2259 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2436;  

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej) wynosiła 1028, a liczba 

mieszkańców (w wieku 65 i więcej) 513; 

W 2018 r. urodziło się w gminie 66 osób, w tym 34 dziewczynki i 32 chłopców. Zmarło 

natomiast 98 osób, w tym 50 kobiet i 48 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. 

wyniósł -32. Najczęstszą  przyczyną zgonów był nowotwór. W roku 2018 r. odnotowano 

również zgon jednego niemowlęcia. Poza teren gminy wymeldowało się 36 osób,  

a zameldowały się w naszej gminie 73 osoby spoza niej.  
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3. Funkcjonowanie Urzędu Gminy Reńska Wieś 
 

3.1 Struktura zatrudnienia oraz koszty  
Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi w roku 2018 wynosiło 25 osób w pełnym 

wymiarze czasu pracy i 1 osoba wymiarze ¾ etatu.  

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy w budżecie zarezerwowano 3.164.375 zł,  

z czego wydano 2.686.287 zł, (84,89%)  m.in. na: 

-  wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.080.376 zł 

- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, olej opałowy, 

woda – 101.334 zł 

- zakup energii, wody – 14.561 zł 

- usługi telekomunikacyjne – 10.641 zł 

- wszelkie inne usługi oraz usługi remontowe – 402.941 zł 

- podróże służbowe – 18.514 zł 

- szkolenia pracowników – 16.074 zł 

 

3.2 Wydane decyzje 

3.2.1.Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska 

• Decyzje o warunkach zabudowy – 44 w tym 14 decyzji na budowę budynków 

mieszkalnych. Odwołań brak. Średni czas oczekiwania - 45 dni. 

• Decyzje zatwierdzające podział nieruchomości – 21. Odwołanie - 1, Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Średni czas oczekiwania - na 

bieżąco. 

• Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4.  Odwołań brak, czas 

oczekiwania – 65 dni. 

• Gmina posiada 13 planów zagospodarowania przestrzennego; 

• Nadano 32 numery porządkowe nowym budynkom mieszkalnym; 

• Decyzje zezwalające usunięcie drzew/krzewów – 15, czas oczekiwania do 2 miesięcy 

Rozpatrzenie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew – 38 – realizowane na bieżąco; 

• Decyzje umarzające postępowanie w całości wobec bezprzedmiotowości (wycofanie 

wniosku przez wnioskodawcę dot. wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa) – 1; 

• Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 4; 
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• Decyzje umarzające postępowanie w całości wobec przedmiotowości (dot. wniosków o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) – 2 

• Decyzja ustalająca zwrot opłaty skarbowej wniesionej na konto Urzędu Gminy za 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dot. wycofania wniosku) – 1;  

 

3.2.2 Referat podatkowy 

• Decyzje wymiarowe – 3557; 

• Decyzje zwrot podatku akcyzowego -321; 

• Decyzje umorzenia podatku, uznaniowe – 24; 

• Decyzje zmieniające wymiar podatku w ciągu roku – 336; 

• Decyzje - zwolnienie z tytułu kupna gruntu – 13; 

• Decyzja - ulga inwestycyjna – 1; 

Brak odwołań i skarg.  

 

3.2.3 Urząd Stanu Cywilnego 

Sprawy administracyjne 

W 2018r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wyniósł na dzień  

1 stycznia 2018r. - 16 dni, a na dzień 31 grudnia 2018r. 14 dni.  

Decyzje wydane w 2018 roku: 

1. Decyzja o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego -17. Odwołania do Wojewody 

Opolskiego – 0. Przeciętny czas prowadzonego postępowania wyjaśniającego – 2 miesiące.  

2. Decyzja zmiana imion i nazwisk – 14. Czas  oczekiwania – 2 dni. 

 

3.3 Uchwały Rady Gminy 
W roku 2018 Rada Gminy podjęła 81 uchwał, z czego tylko jedna (Uchwała nr XLIII/260/18  

z dn. 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dotyczącego zasad udzielania 

dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków)  została unieważniona przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową.  

Zrealizowano 77 uchwał. 3 uchwały (XXXVIII/224/18, XXXVIII/225/18, XLI/250/18 dotyczące 

zbycia przez gminę nieruchomości) nie zostały zrealizowane.  
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4. Mienie gminy, inwestycje, gospodarka komunalna 
Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się 

następująco: 

4.1  Grunty ogółem   

- 483,7385 ha  na wartość 6 582 656,10 zł w tym: 

-  rowy   -    33,3728 ha  na wartość 137 451,63 zł 

- drogi  -  219,4108 ha  na wartość 2 257 569,94 zł 

- pozostałe  -  230,9549 ha  na wartość 4 187 634,53 zł 

Poza w/w gruntami Gmina użytkuje – zarządza nieruchomością stanowiącą las i użytek rolny  

o powierzchni 12,7800 ha położoną w Dębowej. Użytkowana ona jest przez Gminę na 

podstawie umowy użyczenia zawartej z Nadleśnictwem Kędzierzyn-Koźle na czas 

nieokreślony. 

 

4.2 Budynki i lokale stanowiące własność Gminy 

Ogółem budynki i lokale: 88 szt. O wartości 21 437 503,63 zł, w tym: 

- budynki mieszkalne (1 budynek własność 5/8),  

- budynki szkolne,  

- lokale w budynkach ośrodków zdrowia,  

- budynki dworców oraz przylegające do nich budynki gospodarcze,  

- dworek w Komornie,  

- biurowiec Urzędu Gminy,  

- Gminny Ośrodek Kultury 

-  przedszkola,  

- świetlice wiejskie,  

- remizy strażackie,  

- stanica W.O.P.R-u przy akwenie Dębowa,  

- szatnie na boiskach sportowych,  

- budynki stacji uzdatniania wody,  

- pompownie wody. 

Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 16 budynków, w których znajdują się  63 lokale 

mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 3 030,08 m2. 
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Lokale mieszkalne znajdują się w budynkach:  

Lp. Adres budynku 

Powierzchnia  
lokali łącznie 

Liczba  lokali 

(w m2) 

OGÓŁEM 

w tym z: 

  
INSTALACJĄ 

WODNĄ 
W.C ŁAZIENKĄ C.O. 

1. 
Długomiłowice   

220,31 7 7 2 2 0 
ul. Główna 57 

2. 
Długomiłowice 

124,58 3 3 3 3 0 
ul. Stara 14 

3. 
Gierałtowice  

ul. Strażaków 13 
64 1 1 1 1 1 

4. 
Gierałtowice 

231,16 8 8 8 6 5 
ul. Główna 14* 

5. 
Gierałtowice 

216,5 4 4 4 4 0 
ul. Główna 5 

6. 
Kamionka ul. Szkolna 

2 
64,57 1 1 1 1 0 

7. 
Komorno  

ul. Harcerska 1 
102,63 2 2 2 2 2 

8. 
Pokrzywnica 

146,4 2 2 2 2 0 
ul. 1 - go Maja 12 

9. 
Reńska Wieś  
ul. Rajska 2 

143,46 4 4 4 2 0 

10. 
Reńska Wieś 

172 3 3 3 3 0 
ul. Kozielska 12 

11. 
Reńska Wieś 

218,34 3 3 3 3 3 
ul. Pawłowicka 6 

12. 
Reńska Wieś 

536,45 9 9 9 9 0 
ul. Fabryczna 3 

13. 
Reńska Wieś 

160,63 2 2 2 2 0 
ul. Kolejowa 2 

14. 
Większyce 

374,83 9 9 9 9 0 
ul. Kozielska 36 

15. 
Większyce  

ul. Kozielska 5 
99,5 1 1 1 1 1 

16. 
Większyce,  

ul. Szkolna 4 
154,72 4 4 4 4 4 

  Ogółem: 3 030,08 63 63 58 54 16 

*lok ale  so c j a lne  
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4.3 Infrastruktura drogowa  

 

Infrastruktura drogowa w Gminie na dzień 1 stycznia 2018 obejmowała 77,151 

km dróg. Na dzień 31 grudnia 2018 długość dróg wynosi ła 79,715 km, w tym:  

 dróg klasy Z-  5.755 

 dróg klasy L -  47.258 

 dróg klasy D -  26.702 

w tym o nawierzchni ulepszonej (bitumiczne, betonowe, kostki)  66.964 km, 

nieulepszonej 0.410 km, grun towej (wzmocnione żwirem, żużlem, naturalne) 

12.335 km.  

Na terenie gminy na początku 2018 roku funkcjonowało ok 5 km ścieżek 

rowerowych (wokół  akwenu Dębowa). W roku 2018 rozpoczęto inwestycję 

mającą na celu wybudowanie ok. 8 km ścieżek rowerowych. Zakońc zenie 

zadania planuje się na rok 2020. Zadanie f inansowane będzie ze środków 

RPOWO w kwocie ok. 2,7 mn.  

 

4.4  Sieć wodno-kanalizacyjna 

 

Gmina jest w 100% zwodociągowana. Ewentualny przyrost sieci wodociągowej 

w danym roku wiąże się głównie z dobudową siec i wodociągowej w związku  

z rozwojem budownictwa mieszkaniowego. W roku 2018 dobudowano ok                  

200 m.b. s ieci wodociągowej.  

Długość czynnej sieci kanalizacji  sanitarnej na 1 styczeń 2018 r. wyniosła                

83,64 km, zaś długość przyłąc zy to 25,058 km. Na koniec 31 grudnia 2018  

długość sieci kanal izacji  sanitarnej  wyniosła 91,131 km, zaś przyłączy 

kanalizacyjnych 26,493 km.  

W roku 2018 do kanalizacj i  sanitarnej  podłączyło s ię około 100 posesji  

(głównie w sołectwie Łężce).  
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  Stan na 

31.12.2017 r.  

Przyrost  

w 2018 r.  

Stan na 

31.12.2018 r.  

drogi 77,157  km 2,558 79,715  km 

wodociągi wiejskie: 

- długość sieć rozdzielczej 

- długość przyłączy  

15 szt. 

119,313 km 

68,264 km 

 

0,0 km 

0,200 km 

15 szt. 

119,313 km 

68,464 km 

oczyszczalnia ścieków 0  0 

kanalizacja sanitarna: 

- długość sieci  

- długość przyłączy 

 

83,640 km 

25,058 km 

 

7,491 km 

1,435 km 

 

 

91,131 km 

26,493 km 

boiska sportowe   9 szt. - 9 szt. 

boiska „ORLIK” 1 - 1 

boiska dla dzieci i młodzieży 3 szt. - 3 szt. 

place zabaw 13 szt. 1 14 szt. 

 

Wartość obiektów inżynierii  lądowej i  wodnej, t j .  studni, przepompowni, ujęć 

wodnych, sieci  wodociągowej, kanal izacji  burzowej, kanalizacji  sanitarnej, 

dróg i  innych, wynosi  124 846 471,72 zł .   
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4.5. Mienie nabyte i sprzedane  

Wartość mienia przyjętego w 2018 r. do ewidencj i  mienia komunalnego:  

Lp.  Nazwa  Wartość w z ł  

1 .   Budowa przyłącza wody i  kanalizacji sanitarnej w Reńskiej Wsi 80 175,85  

2.   Budowa odcinka drogi ul. Polna w Większycach 27 345,61  

3.   Budowa ulicy Przyjaciół w Reńskiej Wsi 301 700,49  

4.   Kanalizacja sanitarna w Łężcach 3  686  627,27  

5.   Kanalizacja sanitarna tłoczna Łężce-Bytków 469 870,95  

6.   Budowa drogi wewnętrznej od ul. Długiej do ul. Leśnej w Większycach 170 783,01  

7.   Przebudowa  ulicy  Szkolnej w Większycach 212 970,10  

8.   Przebudowa  ulicy  Dolnej w Reńskiej Wsi 172 461,25  

9.   Rewitalizacja budynku byłego dworca w Długomiłowicach – etap I 271 605,77  

10.   Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Łężcach 212 401,60  

11.   Zakup pomp dla przepompowni przy ul. Głogowskiej w Większycach 9  766,20  

12.   Budowa ogrodzenia boiska  w Większycach 154 380,01  

13.   Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w Reńskiej Wsi 169 455,02  

14.   Przebudowa ul. Szkolnej  w Łężcach 74 844,76  

15.   Budowa drogi wewnętrznej w Większycach, odcinek ul. Sportowej 95 538,94  

16.   
Budowa kana l izacj i  sani tarnej  w Dębowej -  przy łącza do poses j i   

ul .  Główna 2a .  
16 605,00  

17.   Odnowienie e lewacj i  budynku świet l i cy  wiejsk ie j  73 030,62  

18.   Rewita l izacja  budynku byłego dworca w Długomi łowicach –  etap I  7  111,25  

19.   Przebudowa boiska szko lnego w Pokrzywnicy  409 345,15  

20.   Przebudowa przy łącza wodociągowego w Reńsk iej  Ws i  9  963,00  

21.   Otwarte S trefy  Aktywnośc i  -  Gierał towice  49 737,14  

 Ogółem:  6  675  718,99  

 

Gmina w 2018 r. powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące 

nieruchomości :  

a) nabyte z mocy prawa –  ustawa o drogach publ icznych:  

-  działka nr 175/1 o  pow. 0,0289 ha obręb Pociękarb;  

b) nabyte z mocy prawa decyzją podziałową:  
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-  działka nr 1073/23 o  pow. 0,0288 ha obręb Większyce;  

-  działka nr 770/17 o  pow. 0,2220 ha obręb Większyce ;  

-  działka nr 250/4 o  pow. 0,0143 ha obręb Większyce;  

-  działka nr 551/1 o  pow. 0,0037 ha obręb Poborszów;  

-  działka nr 552/1 o  pow. 0,0017 ha obręb Poborszów;  

c) nabyte w formie zakupu:  

-  działka nr 257/1 o pow. 0,0003 ha obręb Większyce;  

-  działka nr 100/1 o pow. 0,0283 ha obręb Dębowa;  

-  działka nr 207 o pow. 0,2519 ha obręb Mechnica.  

d) nabyta w formie spadku:  

-  5/8 udziałów w działce nr 181 o pow. 0,1670 ha obręb Dębowa;  

-  5/8 udziałów w działce nr 279 o pow. 0,0500 ha obręb Dębowa;  

-  5/8 udziałów w działce zabudowanej nr 280 o pow. 0,1600 ha obręb 

Dębowa;  

-  5/8 udziałów w działce nr 473 o pow. 0,1100 ha obręb Dębowa;  

Gmina w 2018 r. sprzedała mienie komunalne:  

a) w formie przetargowej:  

 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka  

nr 381 o powierzchni  4,9719 ha położoną w obrębie Większyce za kwotę 

272 700,00 zł .  

b) w formie bezprzetargowej :  

 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka  

nr 974/2 o powierzchni 0,0618 ha położoną w obrębie Łężce za kwotę 

20 445,90 zł;  

 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 

339/4 o powierzchni  0,0049 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za 

kwotę 25 660,00 zł;  

 nieruchomość zabudowaną garażem oznaczoną geodezyjnie jako 

działka nr 31/26 o  powierzchni 0,0046 ha położoną w obrębie 

Komorno za kwotę 6 400,00 zł .  

Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu oraz z tytułu 

użytkowania wieczystego w 2018 r wyniósł. :  
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 dochód uzyskany z tytułu najmu i dzierżawy –  321 112,80 zł  

 dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczyst ego –  9 169,28 zł  

   4.6 Wydatki na inwestycje 

Nakłady poniesione na zadania inwestycyjne od 01.01.2018 do 31.12.2018  

Dział  

Nazwa zadań  

Wydatki 

poniesione - 

zł  
Rozdział  

10 Rolnictwo i łowiectwo  9 963,00 

1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  wsi  9 963,00 

1 1 Przebudowa przyłącza wodociągowego w Reńskiej Wsi  9 963,00 

600 Transport i  łączność  1 262 290,91  

60016 Drogi publ iczne gminne  940 702,35 

2 1 Przebudowa ul . Szkolnej w Większycach  204 290,60 

3 2 Budowa ul . Przyjaciół w Reńskiej Wsi  267 409,54 

4 3 
Opracowanie dokumentacji  na budowę chodnika przy 

ul. Nowy Dwór w Radziejowie  
4 305,00 

5 4 
Opracowanie dokumentacji  na budowę drogi ul . Lipowa 

w Naczysławkach  
4 920,00 

6 5 Przebudowa ul . Dolnej w Reńskiej Wsi  142 058,85 

7 6 
Przebudowa drogi gminnej nr107690 -0- tereny 

inwestycyjne w Pociękarbiu -  Bytków  
0,00 

8 7 Przebudowa drogi gminnej -  ul. Kościelnej w Łężcach  212 401,60 

9 8 Przebudowa ul . Szkolnej w Łężcach  74 844,76 

10 9 Zakup gruntu  30 472,00 

60017 Drogi wewnętrzne  321 588,56    

11 1 
Opracowanie dokumentacji  na budowę drogi na działce 

nr 1151/4 w Reńskiej  Wsi  
4 305,00 

12 2 
Budowa drogi wewnętrznej od ul . Długiej do ul . Leśnej 

w Większycach  
170 783,01 

13 3 Budowa odcinka drogi ul . Polna w Większycach  27 345,61 

14 4 Opracowanie dokumentacji  na budowę drogi z 27 306,00 
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infrastrukturą towarzyszącą w Większycach działka  

nr 770/9 i  770/17  

15 5 
Budowa drogi wewnętrznej w Większycach, odcinek  

 ul. Sportowej  
91 848,94 

630 Turystyka 974,38 

63095 Pozostała działalność  974,38 

16 1 Ścieżki pieszo –  rowerowe na zamkniętej l ini i  kolejowej  974,38 

700 Gospodarka mieszkaniowa  249 381,52 

70005 Gospodarka komunalna i  mieszkaniowa  249 381,52 

17 1 
Rewitalizacja budynku byłego dworca w 

Długomiłowicach -  etap I  
249 381,52 

750 Administracja publiczna  0,00 

75023 Urzędy gmin  0,00 

18 1 Zakupy inwestycyjne  0,00 

754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa  497 232,75 

75404 Komendy wojewódzkie pol icj i  7 400,00 

19 1 Dofinansowanie do zakupu samochodu  7 400,00 

75412 Ochotnicze straże pożarne  489 832,75 

20 1 Zakupy inwestycyjne -  Samochód dla OSP Pokrzywnica  130 300,00 

21 2 Dotacja OSP Mechnica-Kamionka 359 532,75 

22 3 Zakupy inwestycyjne  0,00 

801 Oświata i  wychowanie  1 764,41 

80101 Szkoły podstawowe  1 764,41 

23 1 
Termomodernizacja Zespołu Szkolno -Przedszkolnego  

w Reńskiej Wsi  
1 764,41 

852 Pomoc społeczna  169 455,02 

85295 Pozostała działalność  169 455,02 

24 1 Utworzenie i  wyposażenie klubu Senior+ w Reńskiej Wsi  169 455,02 

900 Gospodarka komunalna i  ochrona środowiska  3 767 719,33  

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  3 767 719,33  

25 1 Budowa kanal izacj i  sanitarnej –  Poborszów, Mechnica, 94 319,60 
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Kamionka –  projekt  

26 2 Kanal izacja sanitarna w Łężcach  3 159 763,58  

27 3 Kanal izacja sanitarna tłoczna Łężce-Bytków  469 870,95 

28 4 
Opracowanie dokumentacji  dla kanal izacj i  deszczowej 

na ul . Tęczowej w Reńskiej Wsi  
8 697,00 

29 5 
Opracowanie dokumentacji  dla kanal izacj i  deszczowej 

na ul . Polnej w Radziejowie  
8 697,00 

30 6 
Dobudowa s ieci wodociągowej i  kanal izacyjnej  

w ul . Zielonej w Radziejowie  
0,00 

31 7 
Budowa kanal izacj i  sanitarnej w Dębowej -  przyłącza  

do posesji  ul. Główna 2a  
16 605,00 

32 8 
Zakup pomp dla przepompowni przy ul . Głogowskiej  

w Większycach  
9 766,20 

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg  0,00 

33 1 
Opracowanie dokumentacji  na doświetlenie miejsca 

spotkań w Mechnicy ul. Borki oraz w Dębowej ul . Krótka  
0,00 

921 Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego  73 030,62 

92195 Pozostała działalność  73 030,62 

34 1 Odnowienie elewacj i  budynku świetl icy wiejskiej  73 030,62 

926 Kultura f izyczna  610 832,80 

92601 Obiekty sportowe 548 965,16    

35 1 Przebudowa boiska szkolnego w Pokrzywnicy  401 965,15    

36 2 Budowa ogrodzenia boiska w Większycach  147 000,01    

92695 Pozostała działalność  61 867,64 

37 1 Otwarte strefy aktywności -  Gierałtowice  49 737,14 

38 2 Zakup i  montaż akcesoriów na plac zabaw  12 130,50 

  Razem: 6 642 644,74  
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4.7 Ochrona środowiska  

 

Real izowane są zadania przewidziane dla Gminy Reńska Wieś  

w Programie Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej.  W obecnym „Programie 

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

przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i  poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i  benzenu 

dla strefy opolskiej”  przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku  

Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.  określono konieczne 

poziomy redukcji  poszczególnych zanieczyszczeń dla gmin strefy opolskiej.   

Dla  Gminy Reńska Wieś określono konieczną redukcję zanieczyszczeń do 2025 

roku:  

 ładunek pyłu zawieszonego PM10: 8,61 Mg  

 ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 8,48 Mg  

 ładunek B(a)P: 0,004 Mg  

 

Do najważniejszych przedsięwzięć prowadzonych w 2018 r. można 

zaliczyć:  

-   przebudowę i budowę dróg: 2,095 km (łącza długość)  

-  planowaną budowę ścieżek pieszo –  rowerowych (na zamkniętej l inii  

kolejowej): 8,84 km (rozpoczęcie i  zakończenie zadania 2016 -2020).  

-  Termomodernizację Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Reńskiej Wsi 

(rozpoczęcie i  zakończenie zadania 2018 -2019).  

  W roku 2018 dwóch właściciel i  nieruchomości z terenu Gminy Reńska 

Wieś skorzystało z dofinansowania w ramach real izowanego ”Programu 

ograniczenia niskiej  emisji  w województwie opolskim dla osób fizycznych 

(PONE) przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                           

i  Gospodarki Wodnej w Opolu” –  dot. wymiany źródła ogrzewania oraz 

termomodernizacj i  budynku.  

  Od września 2018 roku realizowany jest ogólnopolski  Program 

Priorytetowy „Czyste Powietrze”. W ramach tego programu w roku 2018                         

z Gminy Reńska Wieś wpłynęło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
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Środowiska i  Gospodarki  Wodnej w Opolu 16 wni osków od osób fizycznych                            

o dofinasowanie (w tym na: kocioł węglowy typu ekoprojekt, kocioł na 

biomasę, na pompę ciepła grunt, na pompę ciepła powietrzną oraz 

termomodernizację) .  Decyzje o dofinansowaniu w ramach tego programu 

podejmowane są od stycznia 2019 r.  

  W 2018 roku Gmina Reńska Wieś uczestniczyła w akcji  proekologicznej  

„Listy dla Ziemi  2018” prowadzonej  przez Fundację Ekologiczną ARKA (akcja 

dot. przeciwdziałania niskiej emisj i  poprzez informowanie uczestników                         

o szkodliwości palenia odpadów w piecach domowych).  Zaangażowane 

placówki oświatowe ww. akcj i  to: Zespół Szkolno -Przedszkolny w Reńskiej Wsi,  

Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy; Społeczna Szkoła Podstawowa                       

im Ks. Jana Twardowskiego w Mechnicy, Zespół Szklono Przedszkolny                  

w Większycach oraz Zespół Gimnazjalno -Szkolny w Długomiłowicach.  

  W 2018 r. na terenie Gminy posadzono 92 szt. drzew i  411  krzewów. 

Koszty za realizację zadania w sołectwie D ługomiłowice (w tym nasadzenie 

drzew i  krzewów)  wyniosły 20 000 zł ; real izacja zadania w sołectwie 

Poborszów (w tym posadzenie drzew i krzewów)  to koszt 8000 zł .  W ramach 

ww. zadań (oprócz nasadzenia ww. drzew i krzewów)  mieści ły   s ię inne prace 

polega jące m.in. na przygotowaniu i  oczyszczeniu terenu, wyłożeniu terenu 

agrotkaniną i  pokrycie korą, wykonanie cieć pielęgnacyjno -technicznych 

drzew, wycince roślinności wraz z jej  zebraniem i  zrąbkowaniem  itp.,                       

3 szt . drzew zostało posa dzonych w ZGS w Długomiłowicach, 1 szt . w ZSP  

w Pokrzywnicy.  

 

Uchwałą Nr XXXI/196/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 września 

2017 r.  został przyjęty Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś 

na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 -2024. Zasadniczym zadaniem 

Programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do real izacji  na 

terenie Gminy związanych z ochroną środowiska, za realizację których 

odpowiedzialne są władze Gminy w ramach zadań własnych.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz .  

U. z  2018 r .  poz. 799  z póżn.  zm .)  Wójt  co 2 lata przedstawia Raport  
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z realizacji  Programu Ochrony Środowiska. Raport za lata 2017 –  2018 został  

opracowany w kwietniu 2019 r. i  zostanie przedstawiony Radzie Gminy.                            

W opracowaniu przedstawiono zadania, które były real izowane w latach 2017 -

2018, do najważniejszych z nich można zaliczyć zadania w zakresie: ochrony 

powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód, ochrony przyrody, 

gospodarki odpadami. W raporcie stwierdzono, iż  większość zadań została 

zrealizowana lub jest  w trakcie real izacji  (zadania o charakterze ciągłym).  

W raporcie określony zostanie zestaw wskaźników w latach 

raportowania, t j .  2017-2018, obejmujący wszystkie obszary interwencj i  

środowiska, w oparciu o dane aktualnie dostępne, co pozwoliło na 

zobrazowanie kategori i  i lościowych i  jakościowych, powszechnych w ocenianiu 

stanu środowiska.  

 

4.8 Gospodarka odpadami 

 

 Gmina Reńska Wieś real izuje zadania w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi wynikające m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu 

czystości i  porządku w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych. Gmina  od 

dnia 1 stycznia 2013 r. należy do Związku Międzygminnego „Czysty Region”                  

z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu. Związek wykonuje w imieniu gminy zadania 

związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Mieszkańcy gminy płacą 

Związkowi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast  

związek gospodaruje środkami z pobieranych od mieszkańców opłat.  

  

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Reńska Wieś w 2018 r.  

zorganizowana była w oparciu o podział na poszczególne frakcje odpadów:  

 odpady suche (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wie lomateriałowe),  

 papier,  

 szkło  

 odpady biodegradowalne  

 pozostałe zmieszane odpady komunalne  

ponadto zbierane były:  
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 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, zużyte 

opony o średnicy do 56 cm -  zbiórka 2 razy do roku w systemie akcy jnym 

zgodnie z ustalonym harmonogramem,  

 zużyte baterie -  zbiórka do specjalnych pojemników, ustawionych  

w placówkach oświatowych  i  Urzędzie Gminy,  

 przeterminowane leki -  zbiórka do specjalnych pojemników ustawionych  

w 3 aptekach na terenie gminy (w Dług omiłowicach, Reńskiej Wsi   

i  Poborszowie).  

 Uzupełnieniem systemu selektywnej zbiórki był Mobilny Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) -  funkcjonujący 2 razy 

do roku, do którego mieszkańcy mogl i  dostarczać odpady. Ponadto mieszkańcy 

Gminy Reńska Wieś mogli  korzystać z dwóch stacjon arnych Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kędzierzynie -Koźlu przy 

ul. Grunwaldzkiej i  ul . Naftowej.  

 Poniesione nakłady przez Gminę Reńska Wieś na r ealizację zadań  

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r., w tym m.i n.  

odbiór i  zagospodarowanie odpadów przedstawia poniższa tabela.  

 

 

Zadanie 
Poniesione nakłady w [zł]   

2018 r.  

Gospodarowanie odpadami komunalnymi,  w tym m. in. :  odbiór  

i  zagospodarowanie odpadów  

Składka członkowska -  Związek Międzygminny  

„Czysty Region”  
42.905,20 

Odbiór odpadów z terenu Gminy -  umowa  

ze Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”  
1.588,53  

Odbiór odpadów z terenu Gminy -   

umowa z Remondis Sp.  z o.o.  
40.047,52 
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I lość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu gminy Reńska 

Wieś w 2018 r.  

 

 

Rok 

 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych 

(ogółem) [Mg]  

 

Masa odpadów 

komunalnych 

zebranych 

selektywnie [Mg]  

Udział odpadów 

komunalnych 

zebranych 

selektywnie w 

ogólnej masie 

zebranych 

odpadów [%]  

2018 3331,140 1199,200 36,0 

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji  przekazywanych do składowania określone były 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  15 grudnia 2017 r.  (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 2412).  

Natomiast poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i  odzysku innymi metodami niektórych frakcj i  odpadów komunalnych 

określone były rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 

r. (Dz. U. 2016 poz. 2167).  

Związek w  2018 r. os iągnął wymagane poziomy recykl ingu                                         

i  przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych oraz odpadów 

budowlanych  i  rozbiórkowych pochodzących z sektora komunalnego oraz nie 

przekroczył  dopuszczalnego poz iomu ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych do składowania.  

Tym samym Związek spełnił  w przedmiotowym zakresie zapisy ustawy                                 

z dnia 13 września    1996 r.  o utrzymaniu czystości i  por ządku w gminach 

(Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.).  

 Odpady zawierające azbest, jako odpady niebezpieczne, wymagają 

szczególnego sposobu postępowania i  dlatego powinny być objęte programem 

likwidacji  azbestu i  odpadów zawierających azbest . Uchwałą Nr XXV/154/12 

Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2012 r.  został  przyjęty 
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„Program usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Reńska Wieś na lata 2012 -2032”. Uzupełnieniem powyższego było wykonanie 

inwentaryzacj i  wyrobów zawierających azbest zlokal izowanych na terenie 

gminy.  

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 

(WFOŚiGW) w Opolu w 2018 r.  ogłosił  nabór wniosków o dofinansowanie 

przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i  wyrobów 

zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.  

 Gmina Reńska Wieś przystąpiła do ww. konkursu w ramach którego 

zostało zreal izowane zadanie pn. ”unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Reńska Wieś –  w roku 2018” na podstawie umowy 

zawartej z  WFOŚiGW w Opolu w dniu 22 s ierpnia 2018 r.  

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Opolu wyniosło 11 974,80 zł  

(71,47 %), natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska 

Wieś wyniosło 4 780,32 zł  (28,53 %) .  W 2018 r. z terenu Gminy Reńska Wieś                          

(w ramach ww. konkursu) zdemontowano i poddano unieszkodliwieniu                   

17,800 Mg wyrobów azbestowych.  

 

4.9 Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Obecnie Gmina Reńska Wieś wśród gmin powiatu kędzierzyńsko -kozielskiego 

odznacza s ię najwyższym wskaźnikiem zwodociągowania (99,9 %) wśród gmin 

wiejskich powiatu.  

Podstawowe parametry sieci wodociągowej w gminie Reńska Wieś w 2018 r. 

przedstawia poniższa tabela.  

Parametr jm. 2018 

Długość czynnej sieci  rozdzielczej (bez 

przyłączy)  
km 119,3 

Woda dostarczona gospodarstwom 

domowym 
tys. m3  217,324 

Przyłącza do budynków  szt .  2 167 
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Gmina Reńska Wieś spośród wszystkich gmin powiatu kędzierzyńsko -

kozielskiego posiada wskaźnik skanalizowania 63,5 %. Długość sieci kanal izacj i  

sanitarnej na terenie gminy w 2018 r.  wyniosła 91,1 km. Na przestrzeni lat 

2017- 2018 ogólna długość sieci kanali zacyjnej na terenie Gminy wzrosła                      

o 7,5 km a l iczba przyłączy wzrosła o 193.  

 

Sieć kanalizacyjna w Gminie Reńska Wieś –  2018 r.  

Parametr jm. 2018 

Długość czynnej sieci  kanalizacyjnej ogółem  km 91,1 

Przyłącza do budynków  szt .  1 769 

Ścieki komunalne odprowadzone ogółem  tys. m3  162, 600 

 

Producentem wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi dostarczanej na 

teren Gminy Reńska Wieś jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.                                  

w Baborowie (wodociąg Większyce) oraz Miejskie Wodociągi i  Kanalizacja 

Kędzierzyn-  Koźle Sp. z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu (wodociąg Kędzierzyn -

Koźle). Podmioty te są jednocześnie odpowiedzialne za jakość wody 

dostarczanej z wymienionych wodociągów.  

Wodociąg Większyce zaopatruje  w wodę następujące miejscowości na terenie 

Gminy Reńska Wieś –  Większyce, Komorno, Pokrzywnica, Łężce, Bytków, 

Radziejów, Pociękarb, Poborszów, Mechnica, Kamionka.  

Wodociąg Kędzierzyn -Koźle zaopatruje w wodę następujące miejscowości na 

terenie Gminy Reńska Wieś -  Dębowa, Reńska Wieś,  Długomiłowice, 

Naczysławki, Gierałtowice.  

 

Uchwałą  nr XXII/127/16 Rady Gminy Reńska Wieś  z dnia 24 sierpnia 2016 r.  

przyjęto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Reńska Wieś.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Reńska Wieś jest  

dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele, k ierunki działań oraz 

plany i  harmonogram ich real izacji  w zakresie podnoszenia efektywności  

energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawi alnych źródeł energi i  oraz 
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ograniczenia emisji  zanieczyszczeń do powietrza, w tym również gazów 

cieplarnianych. W planie zdefiniowano cele dla Gminy Reńska Wieś                               

w kontekście gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020.  

W ramach real izacji  przedsięwzięć oraz zadań w ramach ww. programu 

(w tym rozpoczętych   i  zrealizowanych w 2018 r.)  Gmina sukcesywnie 

dokonuje zmiany wskaźników redukcji  CO2. Realizowane są zadania 

wyszczególnione w harmonogramie. Do najważniejszych z nich zalicza s ię 

przebudowa i  budowa dróg, budowa ścieżki pieszo rowerowej na terenie 

Gminy Reńska Wieś (na zamkniętej l inia kolejowa) oraz termomodernizacja 

Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.  

 

Uchwałą nr XXXIX/228/18 Rady Gminy Reńska Wieś  z dnia 28 marca 2018 r. 

przyjęto Program opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2018 r.  

W budżecie Gminy Reńska Wieś corocznie zabezpiecza się odpowiednią kwotę 

na real izację zadań z zakresu przeciwdziałania  bezdomności zwierząt oraz 

m.in. opieki weterynaryjnej nad zwierzętami. W 2018 r. na ten cel  

zabezpieczono kwotę  18 640 zł.  W ramach realizacji  ww. programu w 2018 r. 

poniesiono następujące nakłady finansowe.  

 

Zadanie 

Poniesione nakłady 

[zł .]   

2018 r.   

Utrzymanie psów w schronisku  7.242 

Usługi weterynaryjne i  zakup leków  4.073 
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5. Oświata i wychowanie 
 

5.1 Placówki oświatowe 
 

Gmina Reńska Wieś jest organem prowadzącym szkoły podstawowe od 1996r. 

oraz gimnazja i  przedszkola od 1 września 1999r. Natomiast na mocy 

porozumienia z Zarządem Powiatu została przekazana Gminie szkoła 

ponadgimnazjalna oraz gimnazjum w Komornie (2012r.) .  

Placówki oświatowe prowadzone przez gminę:  

1. Zespół Gimnazjalno -Szkolny w Długomiłowicach w skład, której wchodzi:  

* Publiczna Szkoła Podstawowa –  8 klasowe 

* Gimnazjum –  (wygaszenie z dn. 31.08.2019r.)  

* Publ iczne Przedszkole (2 oddziały)  

2. Zespół Szkolno -  Przedszkolny w Reńskiej Wsi w skład, której wchodzi:  

* Publ iczna Szkoła Podstawowa –  8 klasowe 

* Publ iczne Przedszko le (3 oddziały)  

3. Zespół Szkolno -  Przedszkolny w Pokrzywnicy w skład, której  wchodzi:  

* Publ iczna Szkoła Podstawowa –  8 klasowe 

* oddziały klas I –  I I I  w Łężcach  

* oddziały klas IV –  VII I  w Pokrzywnicy  

* Publ iczne Przedszkole (Łężce –  1 oddział, Pokrzywnica 1 oddział)  

4. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Większycach w skład, której wchodzi:  

* Publ iczna Szkoła Podstawowa –  8 klasowe 

Oddziały klasy I –  IV w Poborszowie  

                          V –  VII I w Większycach  

* Publ iczne Przedszkole (Poborszów 1 oddział , Większyce 2 oddziały)  

5. Publiczne Przedszkole w Mechnicy w skład, której wchodzi:  

* Publ iczne Przedszkole (1 oddział)  

6. Zespół Szkół w Komornie w skład, którego wchodzi:  

* Technikum Mechanizacji  Rolnictwa i  Agrotroniki  

* Publ iczne Gimnazjum (wygaszenie  z dn. 31.08.2019r.)  
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Na terenie gminy funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa  w Mechnicy, dla 

której organem prowadzącym jest stowarzyszenie.  
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5.2 Koszty 
 

Koszty utrzymania 1 ucznia w jednostkach oświatowych Gminy Reńska Wieś  

 na dzień 31.12.2018 r (szkoły, g imnazja, technikum)  

l .p  Nazwa jednostki  Wykonanie 

budżetu  

Liczba 

uczniów  

Koszt w 

przeliczeniu na 

1 ucznia  

1 ZGS Długomiłowice 

(szkoła podstawowa  

1.375.847,54 112 12.284,35 

2 ZGS Długomiłowice 

(gimnazjum) 

632.549,41 63 10.040,47 

3 ZSP Reńska Wieś  1.370.811,47 93 14.739,91 

4 ZSP Pokrzywnica  1.192.814,60 70 17.040,21 

5 ZSP Większyce  1.294.300,47 75 17.257,34 

6 ZS Komorno 

(gimnazjum) 

610.042,30 39 15.642,11 

7 ZS Komorno 

(Technikum) 

653.839,57 54 12.108,14 

 Razem wydatki  7.130.205,36   

 

8 SSP w Mechnicy  1.483.805,79 108 13.738,94 

 RAZEM  wydatki  8.614.011,15   

 

Subwencja oświatowa                               8.068.063,00  

Pozostałe dochody                                    105.904,99 

(dzierżawa, czynsz, Aktywna tabl ica),        

Razem:                                                      8.173.967,99     

Dopłata z budżetu gminy do działalności szkolnej  -  440.043,16 
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Koszty utrzymania 1 dziecka w jednostkach oświatowych Gminy Reńska Wieś 

na dzień 31.12.2018 r (przedszkola)  

L.p Nazwa jednostki 
Wykonanie 

budżetu 
Liczba 

uczniów 

Koszt 
 w przeliczeniu  

na 1 ucznia 

1 PP Mechnica 344.694,67 26 13.257,49 

2 ZGS Długomiłowice  339.949,83 50 6.799,00 

3 ZSP Reńska Wieś 671.984,78 76 8.841,91 

4 ZSP Pokrzywnica 406.292,38 46 8.832,44 

5 ZSP Większyce 374.760,49 45 8.328,01 

  Razem wydatki 2.137.682,15     

 

Dotacja z budżetu państwa                                   254.820,00  

Pozostałe wpływy (czesne, wyżywienie)               298.778,40 

Razem                                                                   553.598,40 

 

Pozostałe wydatki    

1 Dowożenie uczniów (220 uczniów) 278.299,72 

2 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 44.240,85 

3 
Fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele 
emeryci) 

99.804,00 

4 Fundusz zdrowotny (nauczyciele emeryci) 4.000,00 

5 
Koszty wychowania przedszkolnego dzieci poza 
gminą 

151.599,66 

6 Partycypowanie w kosztach zarządu ZNP 6.975,06 

  Razem pozostałe wydatki 584.919,29 

      

RAZEM WYDATKI :  

Szkoły                            8.614.011,15 

Przedszkola                    2.137.682,15 

Pozostałe wydatki             584.919,29 

                                    11.336.612,59  

      

       wpływy                   8.173.967,99 zł  (szkoły)  

                                        553.598,40 zł  (przedszkola)  

 

 Koszty pokrywane ze środków własnych gminy -2.609.046,20 
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5.3 Zrealizowane projekty edukacyjne  
 

1.  PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”  

Uczestniczące szkoły:  

 ZGS Długomiłowice  

 ZSP Reńska Wieś  

 ZSP Pokrzywnica  

 ZSP Większyce  

 Razem 110 uczniów  

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i  Turystyki  

• 180 zł za 1 ucznia x 110 uczniów =  19.800zł –  MSiT 

• 150 zł za 1 ucznia x 110 uczniów = 16.500 zł  –  wkład własny 

gminy.  

2.  Program dotacyjny „EkoEdukacja to społeczna ak cja” ZGS 

Długomiłowice, wartość zadania –  10.935zł dotacja –  7.474zł.  

3.  Rządowy program „Aktywna Tabl ica” ZSP Reńska Wieś, wartość zadania 

17.500zł , dotacja –  14.000 zł .  

4.  Projekt matematyczny „Odkrywcy Tajników Matematyki” w ramach 

grantu mPotęga, dotacja 4.763 (ZSP Pokrzywnica).  

5.  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, wartość zadania 28.100zł , 

dotacja 22.480 zł  (ZGS Długomiłowice, ZSP Większyce, ZSP Pokrzywnica, 

ZSP Reńska Wieś).  

6.  Pomoce dydaktyczne do klasopracowni geograficznej z subwencji  

ogólnej z 0,4 % rezerwy –  7.203 zł (ZSP Reńska Wieś).  

6. Pomoc społeczna i polityka zdrowotna 
 

6.1. Pomoc społeczna 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Reńskiej Wsi  real izuje zadania zlecone  

i  zadania własne gminy.  



Raport o stanie Gminy Reńska Wieś za rok 2018 
 

30 
 

 

6.1.1.  Świadczenia z pomocy społecznej 

W ramach świadczeń z pomocy społecznej w roku 2018 pomoc uzyskało 288 

osób (w 116 rodzinach), co stanowiło 3,49 % wszystkich mieszkańców gminy.  

W przypadku długotrwale korzystających  z pomocy społecznej ich l iczba 

osiągnęła poziom 130 osób.   

Przyczynami trudnej sytuacji  życ iowej a jednocześnie powodami ubiegania się 

o pomoc społeczną, w 2018 roku było :  bezrobocie (77 osób),  ubóstwo (39 

osób), długotrwała lub ciężka choroba (38 osób) ,  niepełnosprawność (35 

osób), bezradność w sprawach opiekuńczo -  wychowawczych i  prowadzenia 

gospodarstwa domowego (15 osób), bezdomność (9 osób), alkoholizm  

(4 osoby), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego (4 osoby), zdarzenie losowe (4 osoby), potrzeba ochrony 

macierzyństwa -  w tym: wielodzietność (1 osoba) .  

Według stanu na 31 grudnia 2018r. l iczba osób bezrobotnych w gminie 

wyniosła 229 osób, w tym 67,25 % stanowiły kobiety ,  a  32,75 % mężczyźni.  

Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej l iczby ludności gminy 

wyniósł 1,5 %.  

Formy pomocy:  

1.  Zasi łek stały –  zadanie f inansowane z budżetu państwa, przysługuje 

pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżel i  dochód jest  niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701 zł)  bądź  dla osoby  

w rodzinie (528 zł) . Z tej  formy pomocy w 2018 r. skorzystały 23 osoby, 

którym wypłacono zasiłki  w łącznej kwocie 119 000,54 zł .  

2.  Zasi łek okresowy  -  zadanie f inansowane z  budżetu państwa, przysługuje 

w szczególności  ze względu na długotrwałą ch orobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie,  możliwość otrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego. Z tej formy pomocy skorzystało 51 rodzin, którym zasiłki  

wypłacono w łącznej kwocie: 141 968,69 zł.  
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3.  Zasi łek celowy  -  zadanie finansowane ze środków własnych, 

przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. 

Może być przyznany na zakup żywności , leków, opału, odzieży,  

niezbędnych przedmiotów codziennego użytku. Z tej formy pomocy 

skorzystało 76 rodzin. N a wypłatę zasiłków celowych w 2018 r.  

przeznaczono kwotę 76 091,60 zł .  

4.  Schronienie -  zadanie finansowane ze środków własnych. Udzielenie 

schronienia następuje przez przyznanie miejsca w noclegowni albo  

w schronisku dla osób bezdomnych. Tą formą pomocy w r oku 2018 

objętych było 6 osób samotnych  i  1  jedna samotna matka z dwójką 

małoletnich dzieci . Na realizację tego zadania wydano: 39 739,00 zł.  

5.  Kierowanie do  domu pomocy społecznej -  skorzystało 11 osób. Na 

real izację tego zadania wydano:  276 190,62 zł .  

6.  Pomoc państwa w zakresie dożywiania to program rządowy, w kt órym 

GOPS w Reńskiej Wsi od wielu lat  bierze udział . Z programu 

f inansowany jest zakup gorącego posi łku dla dzieci oraz zakup żywności. 

Jest on częściowo finansowany ze środków budżetu państwa. W 2018 

roku Gmina Reńska Wieś otrzymała z budżetu państwa 37 500,00 zł .  

natomiast ze środków własnych przeznaczyła na to zadanie kwotę 25 

000,00 zł . W roku 2018 pomocą w formie zakupu gorącego posiłku 

objętych zostało 72 dzieci , natomiast  w formie zasi łku ce lowego na 

zakup żywności 18 rodzin.  

7.  Praca socjalna to interdyscypl inarna działalność zawodowa mająca na 

celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 

zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych  oraz tworzenie warunków sprzyjających 

temu celowi. Pracownicy socjalni podejmują działalność skierowaną na 

pomoc osobom oraz rodzinom w odbudowie, umacnianiu oraz 

kształtowaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. W 2018 

roku pracą socjalną objęt o ogółem 180 osób w 70 rodzinach .  
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6.1.2. Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej 

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej w 2018r.  

zatrudniony był 1 asystent rodziny na ½ etatu, obejmując  swoją asystenturą  

9 rodzin.  

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej w 2018r.  

opłacono pobyt  6 dzieci , które zostały umieszczone w pieczy zastępczej . Na 

real izację tego zadania przeznaczono kwotę 18 260,21 zł.  

 

6.1.3. Dodatki mieszkaniowe  

Zadanie f inansowane jest ze  środków własnych. Ta forma pomocy 

przewidziana jest dla osób, które posiadają tytuł prawny do lokalu. 

Powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć powierzchni normatywnej 

przewidzianej  w ustawie , tj .  dla 1 osoby jest to 35m²,  dla 2 osób-40m²,  dla  

3 osób-45m²,  dla 4 osób-55m²,  dla 5 osób-65m²,dla 6 osób i  więcej 70m². 

Kryterium dochodowe to dla gospodarstwa jednoosobowego 175% najniższej  

emerytury i  125 % w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek przyznaje s ię na 

okres 6 miesięcy. Dodatku nie przyznaje się, jeż el i  jego kwota byłaby niższa 

niż 2% kwoty najniższej emerytury.  

Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób. W 2018 r. dodatki mieszkaniowe 

zostały wypłacone na kwotę 16 656,27 zł .  

 

6.1.4.   Świadczenia rodzinne  

Zadanie f inansowane z budżetu państwa. Łączna kwota wypłaconych 

świadczeń rodzinnych w 2018r. wyniosła 1  035 620,63 zł .  

Do świadczeń rodzinnych zal iczamy:  

1.  Zasi łek rodzinny. Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące 

dodatki: z tyt . urodzenia się dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania 

dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia  

i  rehabi l itacji  dziecka niepełnosprawnego rozpoczęcia roku szkolnego, 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.  

Kryter ium uprawniające do pobierania zasiłku stanowi kwota 674,00 zł ,   
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w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczoną niepełnosprawność to 

kwota 764,00 zł .  

2.  Zasi łek pielęgnacyjny -  przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie 

powyżej 16 roku życia ,  jeżeli  legitymuje  się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności,  osobie która ukończyła 75  lat , a także 

osobom powyżej  16 roku życia, posiadającym orzeczenie  

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeżel i  niepełnosprawność 

ta powstała do 21 roku życia  Zasiłek wypłacany  jest niezależnie od 

dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny od  1 l istopada 2018 r. wynosi  184,42 

zł .  W roku 2018 był wypłacany 137 osobom.  

3.  Świadczenie pielęgnacyjne -  przysługuje osobom, które rezygnują , bądź 

nie podejmują pracy ze względu na sprawowan ie opieki nad dzieckiem 

niepełnosprawnym. Za w/w osoby Ośrodek opłaca składki na 

ubezpieczenia społecznego. Jest wypłacany niezależnie od dochodu 

rodziny. Wysokość świadczenia w 2018r. wyniosła 1477 zł  i  zostało  

przyznane  11 rodzinom. Wysokość tego świad czenia jest co roku 

waloryzowana i  w roku 2019 r. wynosi 1583 zł .     

4.   Specjalny zasiłek opiekuńczy -  przysługuje osobom na których ciąży 

obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom jeżeli  nie podejmują lub 

rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania stałej  opieki nad osobą 

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności . 

Kryterium dochodowe stanowi kwota 764,00 zł . Wysokość specjalnego 

zasiłku opiekuńczego to 620,00 zł . i  zostało przyznane 8 rodzinom.  

5.  Jednorazowa zapomoga z tyt . urodzenia  s ię dziecka –  kryterium 

dochodowe stanowi kwota 1922 zł . Przysługuje do ukończenia przez 

dziecko 1 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł . W 2018 r.  

wypłacono ich 43. 

6.  Świadczenie rodzicielskie -  zadanie f inansowane ze środków budżetu 

państwa. Przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu  

w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku 

życia, rodzinie zastępczej , osobie, która przysposobiła dziecko. 

Przewidziane jest dla osób, które nie mają prawa do zasiłku 
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macierzyńskiego (nie pozostawały w stos unku pracy), osób 

bezrobotnych. Przysługuje przez okres 52 tygodni w przypadku 

urodzenia jednego dziecka, 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga 

dzieci , 67-w przypadku urodzenia trojga dzieci , 69 - czworga dzieci , 71 

tygodni –  pięciorga i  więcej dzieci . Świadczenie wynosi 1.000 zł  

miesięcznie. Nie stosuje się kryterium dochodowego. Świadczenie 

rodzicielskie wypłacono  13 osobom, na łączną kwotę 131 165,70 zł .  

 

6.1.5.  Fundusz alimentacyjny  

Zadanie f inansowane ze środków budżetu państwa. Przysługuje osobie 

uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku kontynuacji  nauki  

w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia, w przypadku posiadania 

orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –  bezterminowo. 

Skierowane do osób mających zasądzone al imenty, gdzie egzekucja jest  

bezskuteczna w okresie ostatnich dwóch miesięcy oraz dochód nie przekracza 

kryterium dochodowego tj . kwoty 725,00 zł . Świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego przysługuje w wysokości zasądzonych al ime ntów jednak nie 

więcej niż 500,00 zł . Świadczenie z funduszu al imentacyjnego wypłacono 29 

osobom uprawnionym. Wypłacona kwota świadczeń to: 121 750,00 zł .  

 

6.1.6    Świadczenie wychowawcze – 500 + .  

Zadanie finansowane ze środków budżet u państwa. Kwota św iadczenia to 

500,00 zł  miesięcznie. Świadczenie wychowawcze wypłacono 448 rodzinom  

(6883 świadczeń). Łączna kwota wypłaconych świadczeń  to 3 432 806,90 zł .  

 

6.1.7  „Dobry start” . 

Zadanie f inansowane ze środków budżetu państwa. Świadczenie wypłacane 

jest raz w roku, niezależnie od dochodu r odziny i  przysługuje w związku  

z rozpoczęciem roku szkolnego .  

Kwota świadczenia to 300,00 zł  miesięcznie. „Dobry  Start”  wypłacono 573 

rodzinom (797 świadczeń) , na łączną kwotę 239 100,00 zł.  
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6.1.8  Zespół Interdyscyplinarny  

Główne cele Zespołu to:  

1.  Pomoc osobom i  rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów 

związanych  

z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie.  

2.  Efektywne podejmowanie działań pomocowych i  interwencyjnych  

w momencie zaistniałego prob lemu. 

3.  Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu  

i  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

4.  Rozpowszechnianie informacji  o instytucjach, osobach i  możl iwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym w sytuacj i  wystąpienia 

przemocy.  

W 2018r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Reńskiej Wsi  

wpłynęło 19 Niebieskich Kart,  z  czego 10 zostało założonych przez GOPS 

Reńska Wieś, natomiast 9 przez policję. Zwołano 4 posiedzenia , powołano 19 

grup roboczych, które odbyły 48 posiedzeń.  

 

6.1.9 Prace społecznie-użyteczne  

Prace społecznie-użyteczne wykonywane są na podstawie porozumień 

zawartych pomiędzy Starostą Kędzierzyńsko -Kozielskim, reprezentowanym 

przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a Gminą Reńska Wieś 

reprezentowaną przez Wójta Gminy.  

Prace społecznie użyteczne kierowane są przede wszystkim do osób 

długotrwale bezrobotnych, znajdują cych się w najtrudniejszej sytuacj i  

zawodowej i  materialnej . Ideą prac społecznie użytecznych jest zwiększenie 

aktywności społecznej  i  poprawa sytuacji  f inansowej osób długotrwale 

bezrobotnych.  

Od 1 marca 2018 r.  do 30 l istopada 2018 r.   prace społeczno -użyteczne na 

terenie Gminy Reńska Wieś wykonywały 4 osoby.  
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6.2 Polityka zdrowotna 

Ochrona zdrowia publicznego jest jednym z zadań własnych real izowanych 

przez gminę. Ochrona zdrowia w myśl art .7 ust. 1 pkt. 5 ustawy  

o samorządzie gminnym, służy zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej.  

 

6.2.1 Ochrona zdrowia 

Na terenie Gminy funkcjonują:  

-  3 ośrodki zdrowia z punktami aptecznymi w Długomiłowicach ,  Reńskiej Ws i   

i   Poborszowie; 

-    gabinet Stomatologiczny w Długomiłowicach w Ośrodku Zdrowia ;  

-  Gabinet Rehabi l itacyjny w Reńskiej Wsi oferujący usługi prywatne oraz 

f inansowane w ramach NFZ; 

-  gabinety prywatne w Długomiłowicach i  w Reńs kiej Wsi.  

 

6.2.2 Profilaktyka z zakresu higieny w szkołach i przedszkolach 

Na terenie gminy Reńska Wieś profilaktyka z zakresu higieny w szkołach i przedszkolach 

prowadzona była poprzez: 

1. udział placówek w programach profilaktyki prozdrowotnej; 

2.  promocji  zdrowego stylu życia i  zachowań  ekologicznych;  

3.  przygotowywanie tematycznych konkursów plastycznych, wiedzy, 

spektakli ,  pogadanek;   

4.  szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ;  

5.  gabinety pielęgniarskie w szkołach, stałą  opiekę  nad uczniami   

i  współpracę  szkolnej pielęgniarki z rodzicami ;  

6.  real izację  zadań ujętych w corocznych programach profi laktyki   

i  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii ,  

7.  współpracę  z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i  terapeutami;  

W wyżej wymienionych działaniach uczestniczyli  uczniowie wszystkich 

placówek oświatowych z terenu gminy.  
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6.2.3 Roczny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

W ramach Rocznego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii zrealizowano zadania:  

1.  zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu ;   

2.  udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkohol owe, 

pomocy psychologicznej i  prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie ;   

3.  prowadzenie profi laktycznej działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  

w szczególności dla dzieci i  młodzieży .  

W ramach programu w roku 2018 sfinansowano wydatki na łączną kwotę 

89 110,25 zł  w tym:  

1.  zakupy na kwotę  27 848 ,64 zł ,  w tym m.in. gry do świetlic , materiały na 

zimowisko, artykuły spożywcze na zimowisko, materiały na warsztaty 

profi laktyczne;  

2.  usługi na kwotę  42 053,71 zł ,  w tym wyżywienie (f irma zewnętrzna) 

podczas feri i  zimowych, zajęcia na pływalni, bilety wstępu na pływalnię 

i  do kina, transport na pływalnię i  do kina, wkład własny do projektu 

"Umiem pływać" .  

3.  nagrody książkowe w konkursach, turniejach i  projektach na kwotę   

9 512,20 zł ;  

4.  umowy zlecenia dla opiekunów feri i  zimowych, organizatorów Gminnych 

Turniejów Szachowych na kwotę  9695,70 zł .  

 

W ramach propagowania zdrowego stylu życia i  zachęcania do aktywnego 

spędzania czasu, na boisku w Reńskiej Wsi w roku 2018 organizowane były 

zajęcia, turnieje i  zawody sportowe dla wszystkich mieszkańców gminy.  

W ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać", uczniowie 

klas I -  I I I ,  z Długomiłowic, Reńsk iej  Wsi,  Pokrzywnicy i  Większyc uczestniczyły 

w zajęciach na pływalni w Kędzierzynie-Koźlu i  Krapkowicach.   

Projekt współf inansowany przez Ministerstwo Sportu i  Turyst yki . Łącznie 
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udział wzięło 110 uczniów, wkład finansowy Gminy wyniósł 16 500 zł, wkład 

Ministerstwa 19 800 zł .   

 

6.2.4 Zadania z zakresu ochrony , promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W ramach zadania z zakresu ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, przyznana została dotacja dla stacji Diecezji Opolskiej „Caritas"  

w kwocie 29 000 zł. Środki przeznaczone zostały m.in. na opiekę pielęgniarską dla 25 osób  

w środowisku domowym (781 wizyt domowych). 

7. Kultura, sport i rekreacja 
 

7.1 Gminny Ośrodek Kultury 

Gminny Ośrodek Kultury realizuje samodzielnie, lub w partnerstwie z np. Rada 

sołecką, DFK Reńska Wieś,  szkołami,  organizacjami czy innymi środowiskami 

kilkadziesiąt  wydarzeń rocznie, takich jak:  koncerty, festyny, festiwale, 

spotkania integracyjne, biesiady kulturalne, przeglądy artystyczne. GOK Jest  

współorganizatorem takich corocznych wydarzeń jak Święto Herbowe, Dożynki  

Gminne, Dzień Seniora, Jarmark Bożonarodzeniowy, Wigil ia dla samotnych, 

etc. Ponadto zespoły działające pod auspicjami GOK biorą udział  rocznie  

w kilkudziesięciu przeglądach, koncertach czy występach poza siedzibą GOK,  

a także poza gminą czy powiatem.  

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są 4 osoby na 1/2 etatu, w tym: 

dyrektor, instruktor kulturalno-oświatowy, ks ięgowa, sprzątaczka. P alacz 

zatrudniony jest sezonowo.  

W Gminnym Ośrodku Kultury w roku 2018  zrealizowano zajęcia:  

1.  Zespoły woka lne "Gwiazdeczki", "Poezja" i  " Długomiłowiczanki" . Zajęcia 

prowadzi Krystyna Przezdzienk- Grzybek. 

2.  Zespoły taneczno-mażoretkowe  (Perełki , Midi Perełki , Mini Perełki  

i  Baby Perełki i  Perełki Juniors ) .  Treningi  odbywają się w poniedziałki ,  

wtorki i  środy. Zajęcia  akrobatyk i  prowadzone są  w soboty. Zajęcia 

prowadzi Dominika Marzec.  
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3.  Aerobik dla kobiet.  Zajęcia w p oniedziałki i  środy  prowadzi  Ewelina 

Dziaduch. 

4.  Świetlica socjoterapeutyczna. Czynna od poniedziałku do piątku. 

Wyposażona jest w stół  do ping -ponga, bi lard, pi łkarzyki  i  sprzęt 

muzyczny. Dzieci i  młodzież korzysta z gier planszowych. Jednocześnie 

w świetlicy socjoterapeutycznej  udziela się pomocy w  nauce dzieciom 

słabym z matematyki  i  języka niemieckiego.  

Osiągniecia zespołów tanecznych  "Akademia Tańca Perła"  w roku 2018:  

1.  I  miejsce "Perełek" na 27 Przeglądzie Zespołów MN "Góra Świętej Anny" ;  

2.  I I  miejsce "Midi Perełek" na Przeglądzie MN na Górze Św.  Anny;  

3.  Wyróżnienie I stopnia na Ogólnopolsk im Festiwalu Tańca w Sosnowcu 

"Perełki" i    "MIDI Perełki" ;  

4.  Wyróżnienie I stopnia na Ogólnopolskim Fest iwalu Ta ńca w Czerwionce -  

Leszczynach "Perełki" i  " MIDI Perełki" ;  

5.  I I  miejsce na Ogólnopolskim Fest iwalu Tańca w Żorach "MIDI Perełki"   

i  wyróżnienie  I  stopnia "Perełki" ;   

6.  I  miejsce i  tytuł MISTRZA POLSKI na Mistrzostwach Polski Dzieci 

Wczesnoszkolnych w Kluczborku "MIDI Perełki" ;  

7.  I I  miejsce i  wicemistrzostwo Polski w Kluczborku " MINI Perełki" ;  

8.  I I  miejsce zespołu "Perełki na Ogólnopolskim Fest iwalu Tańca " Róża"  

w Sosnowcu.  

Ponadto zespoły taneczne uświetniają swymi występami imprezy lokalne                            

i  o zasięgu powiatowym ,  takie jak jarmarki , Dni Matki , Dzień Dziecka, festyny 

szkolne, święto herbowe, dożynki , fest iwal orkiestr.  

Osiągniecia zespołów  wokalnych w roku 2018:   

1.  I I  miejsce zespołu „POEZJA”na Festiwalu z serduszkiem w Tułowicach;  

2.  I  miejsce "PIOSENKOBRANIE"  w Opolu -  Rafał Wieczorek; 

3.  udział zespołu "Długomiłowiczanki" w konkursie "Opolskie Szmaragdy";  

4.  I I  miejsce na Festiwalu Piosenki "DO-RE-MI" w Ozimku; 

5.  I  miejsce zespołów "Gwiazdeczki" i  " Poezja" na Przeglądzie Zespołów 

Mniejszości Niemieckiej  na Górze Św. Anny ;  
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6.  I I  miejsce zespołu "Długomiłowiczanki" na Festiwalu Chórów  

i  Zespołów Śpiewających Mniejszości Niemieckiej w  Walcach.  

 

7.2 Gminna Biblioteka Publiczna 

Gminna Biblioteka Publiczna  w Reńskiej  Wsi prowadzi działalność w sferze 

kulturalnej.  

Księgozbiór główny bibl ioteki w Reńsk iej  Wsi  l iczy 8902 woluminów ,           

oddział dla dzieci  -  2607 woluminów ;  księgozbiór szkolny -  1915 woluminów ,   

a podręczników 1910 szt.  

Księgozbiór główny  Fi l i i  w Długomiłowicach l iczy  8870 woluminów ,  

księgozbiór szkolny -  2484 woluminów  a księgozbiór podręczników -  4162 szt.  

W roku 2018 Gminna Bibl ioteka Publiczna otrzymała dwie dotacje, Dotacja 

Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego na nowości wydawnicze  

w kwocie -  6401zł oraz dotację Urzędu Gminy w wysokości  147 tyś zł .  

Z dotacji  Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego  zakupiono 245 

woluminów na kwotę 6  401,00 zł .  Z dotacj i  własnej zakupiono 592 woluminów 

na kwotę 7  876,28zł  

Biblioteka prenumeruje czasopisma w ilości 8 szt . na kwotę 958,68zł  

Od początku roku wypożyczono i  udostępniono 15566 książek.  I lość 

czytelników w obu placówkach to 1197 osób.  

W ramach działalności merytorycznej bibl ioteka organizuje:  konkursy, 

spotkania, wystawy, akcje promocyjne i  popularyzujące czytanie ,  odwiedziny 

dzieci , warsztaty rękodzielnicze ,  spektakle, wizyty studyjne.  

 

7.3 Dotacje 

W roku 2018 Gmina Reńska Wieś w ramach konkursu  ofert wspierała real izację 

zadania publ icznego pt. „Wspieranie działania na rzecz mniejszości  

narodowych i  etnicznych oraz języka regionalnego”, realizowanego przez 

Towarzystwo Społeczno -Kulturalne Niemców na Śląsku  Opolskim s iedzibą  

w Opolu. W ramach dotacji  w wysokości 7000 zł zreal izowano 9 inicjatyw 

promujących kulturę mniejszości niemieckiej i  podtrzymujących tożsamość 

narodową członków mniejszości niemieckiej .  
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W roku 2018 Gmina przekazała dotacje celową z prz eznaczeniem na 

sfinansowanie zadań ochrony zabytków i opieki nad zabytkami położonymi na 

terenie miasta Opola, a mianowicie na remont Katedry Opolskiej (5000 zł) .    

 

7.4 Sport                                              

W Gminie Reńska Wieś jest 8 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Boiska wraz z szatniami  

i urządzeniami sportowymi przekazane są na podstawie umów użyczenia Ludowym Klubom  

i Zespołom Sportowym. Sportowcy mają do dyspozycji w Reńskiej Wsi pełnowymiarową (400 

m) 4-torową bieżnię pokrytą sztuczną nawierzchnią oraz skocznię w dal i wzwyż. Do dyspozycji 

Klubów Sportowych i mieszkańców jest "Orlik" w Reńskiej Wsi, a także 4 wielofunkcyjne 

boiska ze sztuczną nawierzchnia (Długomiłowice, Mechnica, Większyce, Pokrzywnica).  

W 2018 roku na obiekcie w Reńskiej Wsi odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt 

„Mała Piłkarska Kadra Czeka" im. Marka Procyszyna. W zawodach wzięło udział 15 

reprezentacji wojewódzkich - około 180 dziewcząt. Impreza o takim zasięgu była promocją  

Gminy Reńska Wieś.  

W okresach jesienno-zimowych sale gimnastyczne wykorzystywane są na zajęcia treningowe 

przez Kluby Sportowe oraz przez zorganizowane grupy mieszkańców (na terenie gminy 

znajdują się 4 sale sportowe: Długomiłowice, Reńska Wieś, Komorno, Mechnica).  

Ważną rolę dla rekreacji i turystyki, zwłaszcza wodnej, spełnia akwen Dębowa, wraz z ścieżką 

pieszo-rowerową wokół niego. Ścieżka ma wielu amatorów spacerów, rowerów, biegów czy 

chodzenia z kijkami. Natomiast na akwenie co roku odbywają się zawody wędkarskie, w tym 

zawody „karpiarzy”.   

 Na terenie gminy funkcjonują ośrodki jeździeckie, w tym m.in. Koenig Western Ranch 

w Większycach (specjalizujący się w jeździectwie western), oraz KJ Piaff w Reńskiej Wsi 

posiadający znaczne sukcesy w skokach przez przeszkody.  

Na terenie gminy aktywnie działa 6 klubów sportowych: 

1. LKS „ŚLĄSK” REŃSKA WIEŚ (7 drużyn piłkarskich – III liga kobiet, klasa A seniorów,  

2 drużyny juniorskie, 3 drużyny dziecięce, sekcja tenisa stołowego, sekcja 

lekkoatletyczna),  

2. LKS „PO-RA-WIE” WIĘKSZYCE (3 drużyny piłkarskie – IV liga, klasa A, Skrzaty), 
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3.  LZS „DFK” ŁĘŻCE (1 drużyna piłkarskiej klasy B) ,  

4.  LZS POKRZYWNICA (1 drużyna piłkarskiej klasy B) ,  

5.  LZS GIERAŁTOWICE (1 drużyna piłkarska Orlików) ,  

6.  LZS „INTER” MECHNICA (1 drużyna piłkarskiej klasy A) .  

W roku 2018 drużyny seniorów  LKS „PO-RA-WIE" Większyce do f inału Pucharu 

Polski szczebla Wojewódzkiego -  drużyna seniorów IV Liga zajęła bardzo 

dobre II  miejsce w tych rozgrywkach.  

Wysokość dotacji przekazanych klubom sportowym w roku 2018 

          

Lp. Klub 
Liczba 

drużyn/ 
Dotacja w 2018r. 

Udział dotacji w 
całkowitym koszcie 
realizacji zadania % 

    sekcji     

1. 
LKS „ŚLĄSK” REŃSKA 

WIEŚ 
9 

I-półrocze 32.731,34 zł 43,38% 

II półrocze – 33.667,34zł 44,09% 

2. 
LKS „PO-RA-WIE” 

3 
I półrocze – 16.894,37 zł 72,37% 

WIĘKSZYCE II półrocze – 15.765,48zł 69,40% 

3. LZS „DFK” ŁĘŻCE 1 
I półrocze – 7.491,16zł 88,22% 

II półrocze – 6.154,79 zł 86,02% 

4. LZS POKRZYWNICA 1 
I półrocze – 6.332,27 zł 86,36% 

II półrocze – 7.000,00 zł 77,35% 

5. LZS GIERAŁTOWICE 1 
I półrocze – 3.000,00 zł 75,00% 

II półrocze – 4.000,00 zł 80,00% 

6. LZS „INTER” MECHNICA 1 
I półrocze – 8.546,76 zł 89,53% 

II półrocze – 8.409,39 zł 89,37% 

 

8.Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowe 
 

Na terenie gminy Reńska Wieś funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnej, w tym 2 jednostki (OSP Większyce oraz Osp Mechnica -Kamionka)  

w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego. W ramach jednostek 

czynnie działa 375 osób z czego 136 uprawn ionych jest  do udziału w  akcjach 

ratowniczo-gaśniczych.  
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Jednostka Pożary  
Miejscowe 

zagrożenia  

Alarmy 

fałszywe  
Ćwiczenia  Razem 

OSP Reńska 

Wieś  
1 0 0 0 1 

OSP 

Długomiłowice  
3 5 1 0 9 

OSP 

Gierałtowice  
3 3 0 0 6 

OSP 

Mechnica-

Kamionka 

9 16 0 2 27 

OSP 

Większyce  
26 40 3 5 74 

OSP 

Poborszów  
4 1 1 0 6 

OSP Łężce  

 
0 1 0 0 1 

OSP 

Pokrzywnica 
4 6 0 0 10 

RAZEM 50 72 5 7 134 

 

W obszarze porządku i  bezpieczeństwa publ icznego oraz ochrony 

przeciwpożarowej i  przeciwpowodziowej w 2018 r. wykon ane zostały 

następujące zadania :  

1.  Sprzętowe doposażenie OSP:  

 Samochody pożarnicze :  

 OSP Mechnica-Kamionka- Nowy samochód ratowniczo -

gaśniczy marki VOLVO zakupiony ze środków Urzędu Gminy 

Reńska Wieś, dotacji  z Krajowego Systemu Ratowniczo -

Gaśniczego oraz ze środków Na rodowego Funduszu 

Ochrony-Środowiska -koszt zakupu ok. 800.000 zł  
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 OSP Pokrzywnica- Lekki samochód ratowniczo -gaśniczy 

marki FORD zakupiony ze środków Urzędu Gminy Reńska 

Wieś, środków własnych OSP Pokrzywnica oraz darowizny 

Fundacji  PGE- koszt zakupu 133.000 zł  

2.  Wyposażenie osobiste podnoszące bezpieczeństwo członków Osp 

uczestniczących w akcjach ratowniczych w tym: hełmy, buty specjalne, 

ubrania specjalne itd.  

3.  Poprawa warunków pełnienia służby -  remonty i  modernizacje:  

 Termomodernizacja remizy oraz wymiana b ramy garażowej  

w OSP Gierałtowice  

4.  Rozbudowa Radiowego Systemu Alarmowania  

5.  Zakup sprzętu do gminnego magazyny przeciwpowodziowego  

 Zakup 5.00 worków przeciwpowodziowych  

Dodatkowo przekazano w formie darowizny na rzecz 8 jednostek OSP sprzęt 

zakupiony ze środków Funduszy Sprawiedliwości , którego dysponentem jest  

Minister Sprawiedl iwości w wysokości  50.404,71 zł  z  czego wkład własny 

wyniósł 504,71 zł .  

 

Statystyki  przestępstw w roku 2018: 53 przestępstwa, w tym: 12 

spowodowanych w ruchu drogowym przez osoby nietrzeźwe (10 obywatele 

Ukrainy, 2 mieszkańców powiatu),  9 oszustw, 6 włamań, 4 kradzieże,  

2 zniszczenia mienia,  1 pobic ie oraz pojedyncze przypadki paserstwa.  

W 2018 roku nastąpi ł  wzrost l iczby kolizj i  drogowych o 100 % (w roku 2017 -  

32 kolizje a w 2018- 61 kolizj i) .  W 2018 roku na terenie gminy odnotowano 

również 4 wypadki drogowe.  

Odnotowano na terenie gminy 278 interwencji  policj i ,  w tym 109 to były 

interwencje domowe.  
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9. Fundusz sołecki 
 

Podstawą prawną funkcjonowania funduszu sołeckiego jest Ustawa z dnia 21 

lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301).  

Środki  funduszu przeznacza s ię na realizację przedsięwzięć, które są:  

zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków  życia mieszkańców oraz 

są zgodne ze strategią rozwoju gminy.  

O tym na co przeznaczone zostały środki zdecydowali  mieszkańcy konkretnego 

sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. W budżecie gminy Reńska Wieś  

w roku 2018 wyodrębniono na ten cel kwotę 298 18 7,95 zł .  

Poniższa tabela przedstawia wydatki  zrealizowane w ramach funduszu 

sołeckiego w roku 2018.  

 

Lp. Sołectwo 
środki 

przyznane 
środki 

wykorzystane 

% 
wykorzystania 

środków 
Przykładowe zadania: 

1 Bytków 8 700,42 zł 8 051,38 zł 93% 

Utrzymanie terenów zielonych, 

Integracja społeczna, 

Szycie strojów reprezentacyjnych, 

Odnowienie wiaty, 

Zakup urządzenia fitness. 

2 Dębowa 11 844,78 zł 11 011,61 zł 93% 

Utrzymanie terenów zielonych, 

Integracja społeczna, 

Zakup urządzeń fitness i wyposażenie świetlicy. 

3 Długomiłowice 30 527,78 zł 30 527,78 zł 100% 

Uporządkowanie pobocza, 

Wykonanie lampionu 800-lecia Długomiłowic, 

Zagospodarowanie terenu wokół obelisku 800-
lecia. 

4 Gierałtowice 16 820,81 zł 13 664,50 zł 81% 

Utrzymanie terenów zielonych,   

Integracja społeczna, 

Wyposażenie świetlicy, 

5 Kamionka 12 058,47 zł 12 051,43 zł 100% 

Utrzymanie terenów zielonych, wyposażenie 
świetlicy, 

Wymiana nawierzchni, 

6 Komorno 18 164,03 zł 16 509,88 zł 91% 

Utrzymanie terenów zielonych, Poprawa 
nawierzchni drogi do Kamionki, zakup kostki, 

Zakup przystanku.  
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7 Łężce 25 063,31 zł 23 931,94 zł 95% 

Utrzymanie terenów zielonych, 

Zakup urządzeń fitness, 

Wyposażenie świetlicy, 

Remont drogi, 

Integracja społeczna, 

8 Mechnica 29 642,48 zł 29 638,44 zł 100% 

Utrzymanie terenów zielonych, 

Zakup opału do sali spotkań, 

Piłkochwyty na boisko sportowe, 

Poprawa nawierzchni drogi, Wyposażenie 
świetlicy, 

9 Naczysławki 10 593,14 zł 396,78 zł 4% Utrzymanie terenów zielonych 

10 Poborszów 21 430,50 zł 21 212,90 zł 99% 

Utrzymanie i rozbudowa terenów zielonych, 

Integracja społeczna, 

Doposażenie placu zabaw. 

11 Pociękarb 10 348,92 zł 10 286,00 zł 99% 

Utrzymanie terenów zielonych, 

Szycie strojów dożynkowych, 

Kosz do koszykówki, 

Integracja społeczna, 

Wyposażenie świetlicy. 

12 Pokrzywnica 30 527,78 zł 30 527,78 zł 100% 
Utrzymanie terenów zielonych, 

Wyposażenie i remont świetlicy. 

13 Radziejów 10 409,97 zł 10 402,95 zł 100% 
Utrzymanie terenów zielonych, 

Remont drogi 

14 Reńska Wieś 30 527,78 zł 30 523,11 zł 100% 

Utrzymanie terenów zielonych, 

Integracja społeczna, 

Wyposażenie świetlicy. 

Remont drogi, 

Zakup tablicy informacyjnej. 

15 Większyce 30 527,78 zł 30 192,46 zł 99% 

  

Utrzymanie i rozbudowa terenów zielonych, 

Rozbudowa wiaty 

Wykonanie tablicy informacyjnej, 

Wydanie książki o historii Większyc, 

Integracja społeczna, 
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10. Podsumowanie 
 

Starając s ię spełniać rosnące oczekiwania mieszkańców naszej Gminy 

mierzymy s ię z trudnym zadaniem zachowania równowagi pomiędzy naszymi 

możliwościami f inansowymi, a ciągłym wzmacnianiem potencjału społecznego 

i  gospodarczego gminy , dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej  

zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców.  

Rok 2018 był kolejnym rokiem obfitującym w realizację zadań 

inwestycyjnych, których zrealizowano łącznie na kwotę 6,6 mil iona złotych.  

Były to zarówno drobne zadan ia związane z remontami dróg i  obiekt ów 

gminnych, jak i  zadania duże ,  jak np. wykonanie kanal izacj i  sanitarnej  

w Łężcach.  

Temat dróg gminnych wciąż jest jednym z ważniejszych tematów  

w działalności  gminy. Ki lka inwestycj i  w tym zakresie wykonano w roku 2018, 

ale tez kilka znacznych wykonanych zostanie w roku 2019, jak chociażby 

wykonanie prawie dwuki lometrowego odcinak drogi gminnej  łączącej tereny 

inwestycyjne w Pociękarbiu z Bytkowem. Wciąż czekającym nas wyzwaniem 

jest  wykonanie ścieżki pieszo -rowerowej na dawnym torowisku ,  które to 

zadanie mamy zamiar rozpocząć jeszcze w roku 2019.  

Duże znaczenie przywiązujemy do bazy sportowo -rekreacyjnej, będącej 

miejscem rozwijania talentów sportowych i  pożytecznego spędzania czasu 

przez mieszkańców. W roku 2018 w ykonano m.in. przebudowę boiska 

przyszkolnego w Pokrzywnicy, ogro dzenie boiska wielofunkcyjnego  

w Większycach, czy stworzenie strefy aktywności w Gierałtowicach. Nie 

zapominamy również o seniorach, bo to z myślą o nich powstał w roku 2018 

pierwszy na terenie gminy Klub Senior+ w Reńskiej Wsi.  

Wciąż dużym wyzwaniem, również f inansowym, jest kwestia oświaty,  na 

którą przeznaczamy ok. 1/3 budżetu gminy. Mając jednak świadomość, iż jest 

to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, a tym samym Gminy, zamierzamy 

kontynuować realizowane zadania a nawet rozwijać je, bacząc jednocześnie na 

właściwe gospodarowanie środkami publ icznymi. Zadaniem, które bowiem stoi  
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przed nami, jest zapewnienie większej  i lości miejsc przedszkolnych w gminie,  

a także zapewnienie opieki dz ieciom do lat trzech.  

W 2018 roku zreal izowano, jak co roku,  kolejne zadania w ramach 

funduszu sołeckiego. Ta naturalna forma aktywności społeczności lokalnych 

wciąż wymaga promocj i  i  zachęty do większej partycypacji  mieszkańców  

w podejmowaniu decyzji  o przeznaczeniu środków z Funduszu. Dzięki  

real izowanym zadaniom przybywa miejsc  przyjaznych mieszkańcom, sołectwa 

pięknieją, wzbogaca się infrastruktura gminna, a aktywność mieszkańców ma 

szansę wzrastać.   

Na terenie naszej gminy dzieje się wiele  i  aby być  na bieżąco,  

wprowadzamy i  chcemy wprowadzać nadal nowe kanały informacyjne  

i  kontaktu z mieszkańcami. Jeszcze w roku 2018 nasza gmina stała się aktywna 

w portalu społecznościowym Facebook. La da chwila swą promocję mieć będzie 

nowa strona internetowa gminy, a uruchomić jeszcze planujemy gminną 

apl ikację na urządzenia mobilne. Zachęcamy do korzystania z tych 

nowoczesnych, ale również tych tradycyjnych źródeł informacji  (np. tabl ice 

informacyjne) o tym, co dzieje s ię w gminie, nad czym pracujemy.  

Rok 2018 możemy oceniać zarówno przez pryzmat ogromu wykonanych 

zadań inwestycyjnych, stabi lnej sytuacji  f inansowej gminy, ale również jako 

początek kolejnej kadencji  samorządu, kolejnych zadań, projektów i inwestycj i  

służących mieszkańcom i budujących potencjał spo łeczno-gospodarczy naszej  

gminy. Co pocieszające, mimo ogólnego trendu w regionie i  kraju,  gmina 

nasza cechuje się stabi lnością pod kątem demograf icznym, głównie dzięki  

napływowi nowych mieszkańców i rozwojowi budownictwa jednorodzinnego.  

Wyzwania czekające nas są spore , ponieważ oczekiwania naszych 

mieszkańców są coraz wyższe .  Chcąc zachować dotychczasową stabilność 

f inansową gminy, w  sposób przemyślany dążymy do realizacji  tych wyzwań, 

nie tracąc z oczu tego czym w pierwszej kolejności  powinna być  gmina –  

wspólnotą jej mieszkańców.  


