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I. 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 2021 r. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta gminy w roku 2021, 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 2021, 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. W wielu miejscach dane zostały przedstawione w kontekście porównawczym 
np. do roku 2020 czy 2019. Elementem dodanym do raportu za rok 2021, podobnie jak  
w raporcie za rok 2020, jest informacja o działaniach gminy w czasie pandemii COVID-19 i jej 
skutkach dla gminy. 

 Pandemia bowiem odcisnęła zarówno w roku 2020, jak i 2021, negatywne piętno na 
rozwoju gminy – zarówno w wymiarze demograficznym, jak i społecznym, czy gospodarczo-
finansowym. Kolejny rok z rzędu zanotowaliśmy np. ponadprzeciętną, choć nie tak wysoką jak 
w roku 2020, liczbę zgonów wśród naszych mieszkańców. Skutki tego z pewnością będziemy 
odczuwać jeszcze w latach kolejnych. Ponadto w roku 2021 zaczęliśmy mieć do czynienia ze 
zjawiskiem rosnącej inflacji, oraz niekontrolowanego wzrostu cen towarów  
i usług. Oczywiście odbiło się to zarówno na kosztach bieżących funkcjonowania gminy 
(rachunki za energię, opał, gaz, etc.), jak i na kosztach inwestycji. Te nierzadko wymagały, po 
otwarciu ofert przetargowych, dodatkowych środków by przystąpić do ich realizacji.  

 Mimo to, udało się zrealizować lub rozpocząć wiele koniecznych i ważnych dla 
mieszkańców zadań inwestycyjnych, a funkcjonowanie urzędu, oraz innych jednostek 
gminnych, można było uznać za niezakłócone i płynne. Wiele zadań jeszcze przed nami, ale 
systematycznie dążymy do osiągnięcia założonych celów, bacząc jednocześnie na zachowanie 
stabilności finansów gminy. Wciąż największym wyzwaniem jest poprawa sytuacji 
demograficznej, której mam nadzieję przysłużą się realizowane inwestycje, prowadzone 
działania prorodzinne i słabnące zagrożenie pandemiczne. Z optymizmem bowiem, mimo 
różnych negatywnych czynników, patrzę w przyszłość naszej gminy.  
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II.   Sytuacja demograficzna gminy Reńska Wieś 
 
W 2021 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 54 osoby i 31.12.2021 roku wynosiła 8123 
osób , w tym 3932 mężczyzn i 4191 kobiet. 
 
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 Dzieci w wieki 0-6 lat - dziewczynki 231, chłopcy 243;  
 Liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (do 15 roku życia) to 340, zaś mężczyzn 360; 
 Liczba kobiet w wieku produkcyjnym (16-60 lat ) to 2388, natomiast mężczyzn (16-65 

lat) to 2667;  
 Liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym (60+) to 1094, zaś mężczyzn (65+) to 524.  

 

Statystyka  USC 2018-2021 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2021 roku  urodziło się w gminie 61 dzieci, w tym 30 dziewczynek i 31 chłopców, 
najczęściej nadawane imiona męskie Leon, Franciszek, Antoni, Stanisław, imiona kobiece to 
Laura, Maja, Milena.  

W roku 2021 odnotowano ponownie ponadprzeciętną liczbę zgonów wśród naszych 
mieszkańców - zmarły 114 osoby, w tym 51 mężczyzn i 63 kobiet. Przyczyny zgonu to 
najczęściej wyniszczenie nowotworowe i niewydolność krążeniowo –oddechowa.           
          Poza teren gminy wymeldowało się z pobytu stałego 126 osób natomiast zameldowało 
się na pobyt stały spoza gminy 199 mieszkańców. 

Rok 2018 2019 2020 2021 

Urodzenia 

+ 

transkrypcje 

66 

+ 

34 

72 

+ 

16 

74 

+ 

29 

61 

+ 

20 

Małżeństwa, 

w tym: 

cywilne 

transkrypcje 

konkordatowe 

62 

 

23 

14 

25 

56 

 

25 

6 

25 

61 

 

28 

9 

24 

51 

 

28 

6 

17 

Zgony, 

w tym 

poza gminą 

98 
 

55 

104 
 

54 

135 
 

61 

114 
 

60 
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          Na dzień 31.12.2021 roku na terenie gminy zameldowanych na pobyt stały lub czasowy 
było 39 cudzoziemców.          

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Reńskiej Wsi w 2021 roku zarejestrowano urodzenia 20 
dzieci (transkrypcje), sporządzono 51 aktów małżeństw, w tym 28 to śluby cywilne. 

 

Rok 
 

2019 

Mieszkańcy: 8206 

2020 

Mieszkańcy: 8177 

2021 

Mieszkańcy: 8123 

Pobyt 
stały 

Pobyt 
czasowy 

Pobyt 
stały 

Pobyt 
czasowy 

Pobyt 
stały 

Pobyt 
czasowy 

Bytków 81 1 79 1 79 1 

Dębowa 173 5 181 2 181 3 

Długomiłowice 1268 27 1243 24 1222 23 

Gierałtowice 323 12 324 13 324 15 

Kamionka 193 2 188 1 184 2 

Komorno 392 5 382 6 371 1 

Łężce 606 9 600 21 571 10 

Mechnica 754 15 756 18 773 13 

Naczysławki 152 1 151 1 150 1 

Poborszów 488 9 488 7 489 11 

Pociękarb 135 0 129 0 130 0 

Pokrzywnica 778 7 774 8 784 9 

Radziejów 141 3 157 7 160 4 

Reńska Wieś 1534 35 1529 39 1518 36 

Większyce 1037 20 1032 16 1032 26 

Razem 8055 151 8013 164 7968 155 
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Urodzenia wg sołectw 

Rok 
 

2012 2013 2014 2015 
2016 

 

2017 

 

2018 

 
2019 2020 2021 

Bytków 0 3 0 1 2 1 3 2 0 1 

Dębowa 3 1 1 1 1 2 1 0 2 1 

Długomiłowice 10 12 11 13 8 11 11 5 10 8 

Gierałtowice 3 4 4 1 1 3 4 4 7 5 

Kamionka 2 1 1 2 2 3 3 2 0 3 

Komorno 4 4 1 3 1 1 3 0 4 1 

Łężce 2 4 4 5 8 4 7 8 3 4 

Mechnica 3 9 6 7 8 12 8 8 12 5 

Naczysławki 0 2 3 1 1 0 0 3 3 2 

Poborszów 3 4 6 5 6 7 5 6 2 5 

Pociękarb 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 

Pokrzywnica 7 2 7 6 2 9 3 7 3 6 

Radziejów 0 1 1 2 1 3 0 2 5 1 

Reńska Wieś 11 15 14 16 21 14 12 14 16 13 

Większyce 5 7 11 10 9 15 5 11 6 6 

Razem 55 69 70 73 72 87 66 72 74 61 

 
 

Liczba wyborców na dzień 31.12.2021 (wg rejestru wyborców) to 6592, w tym 6665 
wpisanych z urzędu i 27 wpisanych na wniosek (osoby stale zamieszkałe na terenie gminy bez 
zameldowania na pobyt stały, lub nigdzie niezamieszkałych, ale stale przebywających na 
terenie gminy). 
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III. Funkcjonowanie Urzędu Gminy Reńska Wieś 
 

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 35 osób: 
 na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych w UG – 28 osób w pełnym wymiarze 

czasu pracy, 1 osoba w wymiarze ¾ etatu; 
 jako animator sportu – 1 osoba w wymiarze ½ etatu; 
 jako robotnik gospodarczy – 3 osoby (w pełnym wymiarze czasu pracy); 
 jako palacze c.o. w budynkach komunalnych (sezonowo) – 2 osoby (1 w pełnym 

wymiarze etatu, 1 na ½ etatu).  
 
Na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano 2 382 360,67zł (w 2020 – 

2 601 574,68 zł), tj. 76,83 % planu finansowego, który wynosił 3 101 000 zł (w 2020 plan 
wynosił 3 061 447,83 zł i został zrealizowany w 84,98%). 
Środki przeznaczono m.in. na: 

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 034 867 zł  (w 2020 – 2 116 822 zł); 
  zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości – 70 

109,71zł (w 2020 – 74 338 zł); 
 zakup energii, wody, gazu – 52 471,33 zł (w 2020 – 18 804 zł); 
 wszelkie inne usługi (w tym telekomunikacyjne) oraz usługi remontowe – 158 507 zł  

(w 2020 – 239 855 zł); 
 podróże służbowe – 11 556 zł (w 2020 – 12 768 zł); 
 szkolenia pracowników – 5856,16 zł (w 2020 – 11 094 zł); 
 Pozostałe wydatki Urzędu Gminy – 48 993 zł. 

 

Wydane decyzje 
 

1. Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska 
 Decyzje o warunkach zabudowy – 40 (w 2020 – 46), w tym 23 decyzje na budowę 

budynków mieszkalnych (w 2020 – 33). Przy dwóch decyzjach nastąpiło odwołanie. 
Średni czas oczekiwania: 45 dni. 

 Decyzje zatwierdzające podział nieruchomości – 30 (w 2020 – 36). Odwołań brak. 
Średni czas oczekiwania: na bieżąco. 

 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4 (w 2020 – 13). Odwołań 
brak. Czas oczekiwania: 65 dni. 

 Decyzje w sprawie uzgodnienia trasy projektowanej infrastruktury w pasach dróg 
gminnych – 46 (w roku 2020 – 36). 

 Decyzje w sprawie umieszczenia urządzenia obcego w pasach drogowych dróg 
gminnych – 24 (w 2020 – 27). 

 Decyzje w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg gminnych – 25 (w 2020 – 27).  
 Gmina posiada 12 planów zagospodarowania przestrzennego. W roku 2021 jeden  

z planów został zaskarżony do WSA w Opolu (w 2022 roku skargę WSA oddalił).  
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 Nadano 39 numerów porządkowych nowym budynkom mieszkalnym (w 2020 – 29). 
 Decyzje zezwalające na usunięcie drzew/krzewów – 17 (w 2020– 7). Czas oczekiwania: 

do 2 miesięcy (w skrajnych przypadkach konieczności uzgodnień z RDOŚ). 
 Rozpatrzenie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew – 40 (w 2020 – 50). Realizowane na 

bieżąco. 
 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 6  

(w 2020 – 5).  
 Decyzje umarzające postępowanie w całości wobec przedmiotowości (dot. wniosku 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia) – 1 (w 2020 – 2). 

 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania  planowane działania określone we 
wniosku nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko – dot. wieży telekomunikacyjnej) – 1. 

 
2. Referat Finansowy 
Ogółem wydanych decyzji – 4400 (w 2020 – 4333), w tym: 

 decyzje wymiarowe – 3605 (w 2020 – 3605); 
 decyzje o zwrocie podatku akcyzowego – 297 (w 2020 – 315); 
 decyzje o umorzeniu podatku (uznaniowe) – 21 (w 2020 – 58); 
 decyzje zmieniające wymiar podatku w ciągu roku – 456 (w 2020 – 347); 
 decyzje o zwolnieniu z tytułu kupna gruntu – 12 (w 2020 – 5); 
 decyzja o uldze inwestycyjnej – 9 (w 2020 – 3). 

Odwołań od decyzji i skarg do sądu w 2021r. nie było. 
 

Wnioski przetworzone przez UG w Reńskiej Wsi w 2021 r. CEIDG – ogółem 93 (w 2020 – 
112): 

 założenie działalności gospodarczej: 14 (w 2020 – 21); 
 zmiany w działalności gospodarczej: 56 (w 2020 – 68); 
 zmiany w działalności gospodarczej z zawieszeniem działalności: 10 (w 2020 – 5); 
 zmiany w działalności gospodarczej ze wznowieniem działalności: 0 (w 2020 – 4); 
 zakończenie działalności gospodarczej: 13 (w 2020 – 14). 

 

3. Urząd Stanu Cywilnego 
Decyzje wydane w 2021r.: 

 Decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego – 12. Przeciętny czas 
prowadzonego postępowania wyjaśniającego: 1-3 miesiące, ze względu na obostrzenia 
epidemiologiczne, lub ustalenie kuratora dla nieobecnych przez Sąd Rejonowy  
w Kędzierzynie-Koźlu. 

 Decyzja o zmianie imion i nazwisk – 11. Czas oczekiwania: 2–4 dni.  
 Ponadto wydano na wniosek 1155 odpisów aktów stanu cywilnego oraz wydano 646 

dowodów osobistych (średni czas oczekiwania: 14-23 dni).  
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4. Referat Organizacyjny 
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 47 (w roku 2020 – 36): 
A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 17 (w 2020 – 13); 
B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 15 (w 2020 – 11); 
C – powyżej 18% zawartości alkoholu – 15 (w 2020 – 12). 
Decyzje wygaszające zezwolenie na alkohol – 6.  
Decyzje dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika – 7. 
 

Skargi na funkcjonowanie urzędu i jednostek podległych 
W 2021 odnotowano 2 skargi, które właściwa komisja Rady Gminy uznała za bezzasadne. 

 
Kontrole i audyty 
 

Lp. Jednostka 
dokonująca kontroli  
 

Przedmiot kontroli Okres 
kontroli 

Protokół 
pokontrolny 
 

1. Powiatowa Stacja 
Sanitarno – 
Epidemiologiczna 
w Kędzierzynie-Koźlu 
 

Kontrola kąpieliska „ Stodoła” 
Dębowa 

14.06.2021r. Nieprawidłowości 
nie stwierdzono 

2. Powiatowa Stacja 
Sanitarno – 
Epidemiologiczna 
w Kędzierzynie-Koźlu 
 

Kontrola kąpieliska „ Centralne” 
Dębowa 

14.06.2021r. Nieprawidłowości 
nie stwierdzono 

3. Wojewoda Opolski Organizacja przyjmowania, 
rozpatrywania i załatwiania skarg  
i wniosków przez organy Gminy 
Reńska Wieś, tj. Wójta Gminy 
Reńska Wieś i Radę Gminy Reńska 
Wieś 

16.04.2021r. 
23.04.2021r. 

Wystąpienie 
pokontrolne 
(zrealizowane) 

4. Audytor Ocena funkcjonowania Urzędu 
Gminy w Reńskiej Wsi w zakresie 
systemu udzielania i rozliczania 
dotacji podmiotom zewnętrznym 

9.03.2021r Raport 

5. Audytor Audyt bezpieczeństwa informacji  
w Urzędzie Gminy Reńska Wieś 

8.11.2021r. Raport 
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Uchwały i prace Rady Gminy Reńska Wieś 

W roku 2021 Rada Gminy Reńska Wieś podjęła 108 uchwał (w 2020 – 99). Zrealizowano 
75 uchwał, a 32 są w trakcie realizacji. Jedna z nich – Uchwała nr XXIX/236/2021 z dnia 24 
lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XIV/106/19 z dnia 18 
grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Reńska Wieś decyzją Wojewody, została unieważniona 
(Dz.U. 2021, poz. 802 z  dn.19.03.2021)  

Rada Gminy w Reńskiej Wsi w 2021r. obradowała na 14 sesjach, w tym 3 zwołanych w 
trybie nadzwyczajnym. Średnia frekwencja na sesjach i posiedzeniach komisji wyniosła ponad 
90%. 
 
W 2021 roku odbyło się 27 posiedzeń komisji stałych rady, w tym: 
– 11 komisji wspólnych, 
–  1 komisja rewizyjna, 
–  5 komisji finansowo-gospodarczych, 
–  6 komisji społeczno-oświatowych, 
–  4 komisji skarg, wniosków i petycji. 
 

IV. Finanse gminy 
 
Dochody gminy ogółem na koniec 2021 r. zamykały się w kwocie 45 425 165,53 zł (w 2020 - 
43 418 644,20 zł, w 2019 – 35 533 119,00 zł), w tym: 
 
1. Dochody bieżące – 39 703 724,47 zł (w 2020 - 35 546 101,87 zł, w 2019 – 32 802 862,06 zł); 
 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –  

7 244 265 zł (w 2020 - 6 640 384 zł, w 2019 – 6 592 694,00 zł); 
 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –  

98 299,94 zł (w 2020 - 123 841,42 zł, w 2019 – 231 453,95 zł); 
 podatki i opłaty – 6 250 334,83 zł (w 2020 - 5 422 524,81 zł, w 2019 – 6 271 285,78 zł),  

w tym z podatku od nieruchomości 3 688 598,33 zł (w 2020 - 3 090 489,66 zł, w 2019  
- 3 022 283,46 zł); 

 z subwencji ogólnej – 11 681 927 zł (w 2020 - 11 903 909 zł, w 2019 – 11 389 172,07 zł); 
 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 12 124 573,62 zł (w 2020 - 

10 584 496,90 zł, w 2019 – 8 318 256,26 zł). 
 
2. Dochody majątkowe – 5 955 124,26 zł (w 2020 - 7 872 542,33 zł, w 2019 – 2 730 256,94 zł), 

w tym: 
– ze sprzedaży majątku 1 063 787,46 zł (w 2020 - 1 415 697,79 zł, w 2019 – 1 487 942,48 
zł); 
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– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 4 891 336,80 zł (w 2020 - 
6 456 844,54 zł, w 2019 – 1 242 314,46 zł). 
 

 
 

Wydatki gminy ogółem zamknęły się w kwocie 41 821 243,02 zł (w 2020 - 41 557 780,98 
zł, w 2019 – 35 840 439,91 zł), w tym: 

a) wydatki bieżące – 34 046 499,06 zł (w 2020 - 30 813 022,49 zł, w 2019 – 28 134 955,77 
zł); 

b) wydatki majątkowe – 7 774 743,96 zł (w 2020 - 10 744 758,49 zł, w 2019 – 7 505 484,14 
zł). 

 
Przychody budżetu zamknęły się w kwocie 6 940 143,22 zł (w 2020 - 5 079 280 zł, w 2019 – 
5 186 600,91 zł), w tym: 

a) nadwyżka z lat ubiegłych – 5 404 469,56 zł (w 2020 - 5 067 978,23 zł, w 2019 – 
5 001 700,91 zł); 

b) wolne środki – 1 535 673,66 zł (w tym niewykorzystane środki  pieniężne, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. RFIL, środki z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych). 

 
Zadłużenia na koniec 2021r. gmina nie miała. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -   zł

 10000 000,00 zł

 20000 000,00 zł

 30000 000,00 zł

 40000 000,00 zł

 50000 000,00 zł

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Główne wskaźniki finansowe

Dochody ogółem Wydatki ogółem Przychody

Rozchody Dochody z PIT Wydatki majątkowe
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Wskaźnik G (dochody podatkowe w przeliczeniu na liczbę mieszkańców) w 2021r. wzrósł 
do 1663,16. W ostatnich latach prezentował się następująco: 
 

Rok 
Wskaźnik G 
dla gminy 

Reńska Wieś 

Min. 
wskaźnik  
w kraju 

Maks. 
wskaźnik  
w kraju 

Wskaźnik G  
dla kraju 

2005 451,72 163,08 29 514,11 747,12 

2006 490,11 164,08 30 404,61 793,43 

2007 550,18 183,92 29 596,01 866,72 

2008 580,87 197,93 30 152,85 954,74 

2009 685,69 230,40 29 966,14 1 119,20 

2010 846,24 281,25 31 113,75 1 210,61 

2011 897,95 258,73 33 455,43 1 180,20 

2012 893,51 254,30 38 483,64 1 195,67 

2013 1 000,87 283,36 33 123,99 1 276,32 

2014 1 172,49 343,59 33 560,89 1 358,98 

2015 1 232,89 343,97 37 119,57 1 435,18 

2016 1 274,76 387,47 35 179,45 1 514,27 

2017 1 338,49 424,77 34 825,79 1 596,67 

2018 1 356,36 390,29 31 962,75 1 668,68 

2019 1 413,38 406,76 31 910,49 1 790,33 

2020 1 499,56 454,97 31 028,40 1 956,15 

2021 1 663,16 485,66 29 808,1 2 098,22 

 
V. Mienie gminy, inwestycje, ochrona środowiska 
 

Stan mienia komunalnego w gminie Reńska Wieś na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się 
następująco: 
 

Grunty ogółem 
459,8145 ha o wartości 5 566 860,13 zł (w 2020 - 467,0139 ha o wartości 5 535 703,38 zł,  
w 2019 – 468,8716 ha o wartości 5 562 871,91 zł), w tym: 

 rowy - 33,0782 ha na wartość 137 364,91 zł; 
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 drogi - 227,7053 ha na wartość 2 716 627,86 zł; 
 pozostałe - 199,0310 ha na wartość 2 712 867,36 zł. 

Oprócz w/w nieruchomości Gmina użytkuje – zarządza nieruchomością niezabudowaną, 
stanowiącą las, o powierzchni 12,78 ha położoną w Dębowej. Użytkowana przez Gminę na 
podstawie umowy użyczenia zawartej z Nadleśnictwem Kędzierzyn-Koźle na czas 
nieokreślony. 
 

Budynki i lokale stanowiące własność gminy 
 

Ogółem budynki i lokale – 71 (w 2020 - 75 szt., w 2019 – 81 szt.) o wartości 25 057 336,60 zł, 
w tym: 

 budynki mieszkalne; 
 budynki szkolne; 
 lokale w budynkach ośrodków zdrowia; 
 budynki dawnych dworców kolejowych; 
  budynki gospodarcze; 
 garaże; 
 biurowiec Urzędu Gminy Reńska Wieś; 
 Gminny Ośrodek Kultury; 
 przedszkola; 
 świetlice wiejskie; 
 remizy strażackie; 
 stanica WOPR przy akwenie Dębowa; 
 szatnie na boiskach sportowych; 
 budynki stacji uzdatniania wody; 
 pompownie wody. 

 
Mieszkaniowy zasób gminy na koniec 2021 stanowi 11 budynków, w których znajduje się 

49 lokali mieszkalnych (w 2020 - 11 budynków, z 49 lokalami mieszkalnymi, w 2019 – 14 
budynków z 57 lokalami) o łącznej powierzchni użytkowej 2 449,91 m² (w 2020 - 2 449,91 m², 
w 2019 – 2915,46 m²).  
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Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 
 

Lp. Adres budynku 

Powierzchnia  
lokali łącznie 

[m²] 

Liczba  lokali 

OGÓŁEM 
w tym z: 

INSTALACJĄ 
WODNĄ 

WC ŁAZIENKĄ 

1. Długomiłowice  ul. Główna 57 220,31 7 7 2 2 

2. Gierałtowice ul. Strażaków 13 64,00 1 1 1 1 

3. Gierałtowice ul. Główna 14* 231,16 7 7 7 7 

4. Gierałtowice ul. Główna 5 216,50 4 4 4 4 

5. Kamionka ul. Szkolna 2 64,57 1 1 1 1 

6. Pokrzywnica ul. 1 Maja 12 146,40 2 2 2 2 

7. Reńska Wieś ul. Kozielska 12 172,00 3 3 3 3 

8. Reńska Wieś ul. Fabryczna 3 545,85 9 9 9 9 

9. Reńska Wieś ul. Kolejowa 2 160,63 2 2 2 2 

10. Większyce ul. Kozielska 36 473,77 10 10 10 10 

11. Większyce, ul. Szkolna 4 154,72 3 3 3 3 

 Ogółem: 2 449,91 49 49 44 44 

*lokale socjalne 
 
 

Infrastruktura drogowa 
Na dzień 31.12.2021 r. długość dróg wynosiła 85,387 km (w 2020 - 84,365 km, w 2019 – 79,715 
km), w tym: 

 dróg klasy Z - 5.755 
 dróg klasy L - 47.258 
 dróg klasy D - 32,374 

w tym o nawierzchni ulepszonej (bitumiczne, betonowe, kostki) - 71.717 km, nieulepszonej 
0.310 km, gruntowej (wzmocnione żwirem, żużlem, naturalne) 12.338 km. 
Na terenie gminy funkcjonuje 13 km ścieżek rowerowych (wokół akwenu Dębowa i Szlakiem 
Kolejowym) oraz 0,390 km dróg dla rowerów. 
 

Sieć wodno-kanalizacyjna 
Gmina jest w 100% zwodociągowana. Ewentualny przyrost sieci wodociągowej  

w danym roku wiąże się głównie z dobudową sieci wodociągowej w związku z rozwojem 
budownictwa mieszkaniowego. W roku 2021 dobudowano ok 1 166 mb sieci wodociągowej.   
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     Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej na 1 styczeń 2021 r. wyniosła 91,879 km, zaś 
długość przyłączy to 27,313 km. Na 31 grudnia 2021 długość sieci kanalizacji sanitarnej 
wyniosła 92.143 km, zaś przyłączy kanalizacyjnych 27,865 km. W roku 2021 dostęp do 
kanalizacji sanitarnej uzyskało 10 posesji (sołectwo Pociękarb 1, Pokrzywnica 9). 

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej, tj. studni, przepompowni, ujęć wodnych, sieci 
wodociągowej, kanalizacji burzowej, kanalizacji sanitarnej, dróg i innych, wynosi 143 330 
579,43 zł (w 2020 - 139 636 228,59 zł, w 2019 – 129 834 457,00 zł).  
 

  Stan na 
31.12.2020 

Przyrost 
w 2021 

Stan na 
31.12.2021  

Drogi 84,365 km 1,022 km 85,387 km 
Wodociągi wiejskie: 
– długość sieci rozdzielczej 
– długość przyłączy  

15 szt. 
120,475 km 

68,548 km 

 
1,166 km 
0,000 km 

15 szt. 
121,641 km 

68,548 km 
Kanalizacja sanitarna: 
– długość sieci  
– długość przyłączy 

 

91,879 km 
27,313 km 

 

0,264 km 
0,552 km 

 
92,143 km 
27,865 km 

Boiska sportowe   9 szt. - 9 szt. 
Boiska o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa) 4 szt. - 4 szt. 
Boiska ORLIK 1 szt. - 1 szt. 

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

Place zabaw + otwarte strefy aktywności 17 szt.   -.  17 szt. 

 

Wartość mienia przyjętego w 2021r. do ewidencji mienia komunalnego 

Lp. Nazwa Wartość w zł 

1. 
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - tereny inwestycyjne  
w Pociękarbiu 239 700,62 

2. Budowa odcinka drogi ul. Przyjaciół w Mechnicy 81 959,87 

3. 
Budowa drogi wewnętrznej - ul. Deszczowa w Większycach wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie uliczne) 216 801,58 

4. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Tęczowa w Reńskiej Wsi 44 370,94 

5. Instalacja gazu i kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi 85 486,76 

6. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi 1 164 813,05 

7. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polna w Mechnicy 62 003,94 

8. Modernizacja budynku OSP w Długomiłowicach 26 624,73 
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9. 
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Radziejów i Reńska 
Wieś 419 093,18 

10. Budowa drogi gminnej - ul. Zielona w Radziejowie 275 314,88 

11. 
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kan. sanitarnej ul. Leśna - ul. Gościęcińska  
w Pokrzywnicy 188 347,94 

12. Budowa ul. Sportowej w Większycach 359 522,03 

13. Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Większycach 1 199 012,12 

14. 
Instalacja gazu i kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Reńskiej Wsi 293 446,95 

15. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Sukowska w Długomiłowicach 85 478,85 

16. Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej w Radziejowie 499 411,03 

17. Przebudowa drogi gminnej ul. Majątkowa w Łężcach 89 384,05 

18. Wykonanie systemu nawadniania i oświetlenia boiska piłkarskiego w Większycach 40 000,00 

19. Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w Większycach 914 966,55 

20. Wykonanie otynkowania budynku sali wiejskiej w Pokrzywnicy 83 500,00 

21. Oświetlenie ul. Głównej w Bytkowie 46 015,87 

22. Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pokrzywnicy 69 897,42 

23. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Sukowska w Długomiłowicach (II etap) 158 900,00 

20. Ogółem 6 644 052,36 

 
Gmina w 2021r. powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości: 

a) nabyte nieodpłatnie z mocy prawa – ustawa o drogach publicznych:  
 działki nr 280/1, 282/1, 285/1, 286/1, 287/3, 292/1, 686/14 o  łącznej powierzchni 

0,0438 ha obręb Większyce; 
b) nabyte nieodpłatnie z mocy prawa decyzją podziałową: 

 działka nr 702/6, 702/9, 640/10, 736/4 o  łącznej pow. 0,1520 ha obręb 
Większyce; 

c) nabyte odpłatnie z mocy prawa decyzją podziałową: 
 działka nr 70/7, 70/8 o  łącznej pow. 0,0343 ha obręb Radziejów; 
 działka nr 1230/1 o pow. 0,0641 ha obręb Długomiłowice; 

d) nabyte w formie aktu notarialnego:  
 działka nr 240/10 o pow. 0,0648 ha obręb Gierałtowice (nabycie nieodpłatne)  
 działka nr 589/4 o pow. 0,0825 ha obręb Pokrzywnica (nabycie odpłatne). 
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Gmina w 2021r. sprzedała mienie komunalne: 
a) w formie przetargowej: 
 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1231/1  

o powierzchni 0,3071 ha położoną w obrębie Długomiłowice za kwotę 13 130,00 zł; 
 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1231/3  

o powierzchni 1,1968 ha położoną w obrębie Długomiłowice za kwotę 18 380,00 zł; 
 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 345/16   

o powierzchni 2,3151 ha położoną w obrębie Pociękarb za kwotę  393 900,00 zł; 
 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 345/23   

o powierzchni 3,2026 ha położoną w obrębie Pociękarb za kwotę  494 900,00 zł; 
 nieruchomość zabudowana garażem oznaczona geodezyjnie jako działka nr 31/28  

o powierzchni 0,0064 ha położoną w obrębie Komorno za kwotę 16 000,00 zł; 
 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1229  

o powierzchni 0,0573 ha położoną w obrębie  za kwotę 18 000,00 zł; 
Łączna wartość mienia sprzedanego w formie przetargowej – 954 310,00 zł, w tym podatku 
VAT 166 198,38 zł. 
 

b) w formie bezprzetargowej: 
 nieruchomość zabudowaną – użytkowanie wieczyste, oznaczoną geodezyjnie jako 

działka nr 1127/2 o powierzchni 0,0227 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę 
5 150,00 zł. 

 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 1318/3 i 1318/4  
o łącznej powierzchni 0,0202 ha położoną w obrębie Pokrzywnica za kwotę 7 036,00 zł; 

 nieruchomość zabudowana garażem oznaczona geodezyjnie jako działka nr 31/22  
o powierzchni 0,0047 ha położoną w obrębie Komorno za kwotę 7 337,40 zł; 

 nieruchomość zabudowana garażem oznaczona geodezyjnie jako działka nr 31/25  
o powierzchni 0,0046 ha położoną w obrębie Komorno za kwotę 7 642,00 zł; 

 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 194/4, 194/5, 
194/6 o łącznej powierzchni 0,1706 ha położoną w obrębie Poborszów za kwotę 
18 657,40 zł; 

 nieruchomość zabudowana garażem oznaczona geodezyjnie jako działka nr 31/14  
o powierzchni 0,0051 ha położoną w obrębie Komorno za kwotę 7 642,00 zł; 

 nieruchomość zabudowana garażem oznaczona geodezyjnie jako działka nr 31/23  
o powierzchni 0,0045 ha położoną w obrębie Komorno za kwotę 7 642,00 zł; 

 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2315/1  
o powierzchni 0,0436 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę 36 174,30 zł; 

 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1075/1  
o powierzchni 0,0044 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę 5 127,40 zł; 

 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1075/2  
o powierzchni 0,0052 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę 5 227,40 zł; 



Strona | 18  
 

Łączna wartość mienia sprzedanego w formie bezprzetargowej –  107 635,90 zł w tym 
podatku VAT 6 764,30 zł. 
 
Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu oraz z tytułu użytkowania 
wieczystego w 2021 r.: 

 dochód uzyskany z tytułu najmu i dzierżawy – 233 851,98 zł  
 dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego – 5 803,28 zł 

Nakłady poniesione na zadania inwestycyjne w 2021r. 

Dział 
Nazwa zadań  Wydatki  

zł Rozdział 
010 Rolnictwo i łowiectwo 510 215,73 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 510 215,73 

1 1 Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kan. sanitarnej ul. Leśna  
- ul. Gościęcińska w Pokrzywnicy 173 347,94   

2 2 Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polna w Mechnicy 52 003,94 
3 3 Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Sukowska w Długomiłowicach 85 478,85   
4 4 Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Sukowska w Długomiłowicach (II etap) 158 900,00   

5 5 Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Łąkowa w Większycach - 
opracowanie dokumentacji 10 863,00 

6 6 Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Naczysławskiej  
w Długomiłowicach 14 922,00 

7 7 Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Miodowa w Większycach 14 700,00 
600 Transport i łączność 2 209 147,65 

60016 Drogi publiczne gminne 1 109 180,46 
8 1 Budowa drogi Poborszów-Kamionka opracowanie dokumentacji 59 901,00 

9 2 Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi - 
dokumentacja 146 000,00 

10 3 Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej w Radziejowie 484 712,53 
11 4 Projekt remontu ul. Kolejowej w Komornie - opracowanie dokumentacji 14 883,00 

12 5 Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej w Łężcach - opracowanie 
dokumentacji 2 460,00 

13 6 
Budowa drogi gminnej w Większycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(sieć wodociągowa, kanalizacja, oświetlenie uliczne) opracowanie 
dokumentacji 

37 755,00 

14 7 Budowa drogi gminnej - ul. Zielona w Radziejowie 275 314,88 
15 8 Przebudowa drogi gminnej ul. Majątkowa w Łężcach 85 694,05 
16 9 Opracowanie dokumentacji drogi ul. Słoneczna w Długomiłowicach 2 460,00 
60017 Drogi wewnętrzne 1 099 967,19 

17 1 Budowa odcinka drogi ul. Przyjaciół w Mechnicy 81 959,87 

18 2 Budowa drogi transportu rolnego - działki nr 756,758,780,781  
(od ul. Kamiennej do akwenu) opracowanie dokumentacji 

24 108,00 

19 3 Budowa ul. Sportowej w Większycach 334 922,03 

20 4 
Budowa drogi wewnętrznej - ul. Deszczowa w Większycach wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, 
oświetlenie uliczne) 

200 852,17 
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21 5 
Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 143/11 i ul. Jaśminowej  
w Długomiłowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć 
wodociągowa, kanalizacja sanitarna) - opracowanie dokumentacji 

23 038,00 

22 6 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Tęczowa w Reńskiej Wsi 35 673,94 

23 7 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Radziejów  
i Reńska Wieś 399 413,18 

700 Gospodarka mieszkaniowa 363 475,59 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 336 660,80 

24 1 Rewitalizacja budynku byłego dworca PKP 336 660,80 
25 2 Zakup nieruchomości działka nr 468/1 w Długomiłowicach 0,00 
70095 Pozostała działalność 26 814,79 

26 1 Budowa wiaty rekreacyjnej w Gierałtowicach 13 314,79 
27 2 Zakup kosiarki spalinowej 13 500,00 

754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 115 624,73 
75412 Ochotnicze straże pożarne 115 624,73 

28 1 Dotacja celowa - Modernizacja budynku OSP w Długomiłowicach 74 000,00 
29 2 Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 15 000,00 
30 3 Modernizacja pomieszczeń OSP w Reńskiej Wsi 26 624,73 

801 Oświata  1 705 574,64 
80101 Szkoły podstawowe 364 179,29 

31 1 Instalacja gazu i kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Reńskiej Wsi 260 751,88 

32 2 Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokrzywnicy 69 897,42 
33 3 Budowa placu zabaw przy szkole w Łężcach 18 999,99 
34 4 Aparat Canon PawerShot 65X Mark I 14 530,00 
80104 Przedszkola 1 341 395,35 

35 1 Budowa przedszkola w Mechnicy 191 971,18 
36 2 Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Większycach 1 149 424,17 

851 Ochrona zdrowia  24 907,50 
85195 Pozostała działalność 24 907,50 

37 1 Wykonanie dokumentacji adaptacji ośrodków zdrowia dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych 24 907,50 

855 Rodzina 275 553,13 
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 275 553,13 

38 1 Klub Malucha w Mechnicy 67 497,95 
39 2 Klub Malucha Stacyjkowo w Reńskiej Wsi 208 055,18 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 362 116,87 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 126 106,00 

40 1 Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka - 
opracowanie dokumentacji projektowej 20 000,00 

41 2 Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - tereny inwestycyjne 
w Pociękarbiu 103 400,00 

42 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej 2 706,00   
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 170 000,00 

43 1 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych 

170 000,00 
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90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 66 010,87 
44 1 Budowa oświetlenia ul. Tęczowej w Reńskiej Wsi 4 920,00 
45 2 Oświetlenie ul. Głównej w Bytkowie 38 020,87   
46 3 Dokumentacja projektowa oświetlenia sołectwa Mechnica 12 000,00 
47 4 Projekt oświetlenia na terenie sołectwa Większyce 11 070,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 268 172,52 
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 170 572,52 

48 1 Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi 1 085 085,76 

49 2 Instalacja gazu i kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  
w Reńskiej Wsi 85 486,76 

92195 Pozostała działalność 97 600,00 
50 1 Wykonanie termoizolacji świetlicy wiejskiej w Naczysławkach 14 100,00 
51 2 Wykonanie otynkowania budynku sali wiejskiej w Pokrzywnicy 83 500,00 

926 Kultura fizyczna 939 955,60 
92601 Obiekty sportowe  939 955,60 

52 1 Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w Większycach 899 955,60 

53 2 Wykonanie systemu nawadniania i oświetlenia boiska piłkarskiego  
w Większycach 40 000,00 

  Razem: 7 774 743,96 
 

Ochrona środowiska  
W 2021r. realizowane były zadania przewidziane w "Programie ochrony powietrza dla 

województwa opolskiego" przyjętym Uchwałą nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego 
jest dokumentem strategicznym, którego nadrzędnym celem jest wskazanie działań 
naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co  
w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na 
zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego.  

Do najważniejszych przedsięwzięć prowadzonych w 2021 r. w gminie Reńska Wieś można 
zaliczyć: 
 przebudowy i budowy dróg, 
 dotacje celowe do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy, 
 instalacja gazu i kotłowni gazowej (wymiana źródła ciepła z węglowego na gazowe)  

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi, oraz w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Reńskiej Wsi,  

 adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Większycach - wymiana źródła ciepła 
węglowego na źródło zeroemisyjne - pompę ciepła. 
 

Uchwałą nr XVI/132/2020 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 lutego 2020 r. przyjęto zasady 
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Reńska Wieś na dofinansowanie kosztów 
inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego w postaci wymiany 
dotychczasowych systemów grzewczych opartych na paliwie stałym na proekologiczne 
systemy grzewcze.  
Od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.10.2021 r. trwał nabór wniosków o dotację na wymianę 
pieców/kotłów na paliwo stałe, na ekologiczne źródło ciepła, takie jak: 
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1) kotły gazowe  
2) grzewcze urządzenia elektryczne 
3) pompy ciepła 
4) kotły na lekki olej opałowy 
5) kotły na biomasę. 
 
Dotacja wynosiła 4000 zł dla kotłów gazowych, grzewczych urządzeń elektrycznych oraz pomp 
ciepła, oraz 3000 zł dla kotłów na lekki olej opałowy i na biomasę. Warunkiem niezbędnym do 
uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne urządzenia grzewcze była 
trwała likwidacja dotychczasowego systemu ogrzewania na paliwo stałe. 

 
W 2021 r. złożonych zostało 60 wniosków, w tym 1 został odrzucony ze względu na 

niespełnione wymagania zawarte ww. uchwale, 8 osób zrezygnowało. Spośród 51 prawidłowo 
rozliczonych wniosków – 5 dotyczyło wymiany ogrzewania na kocioł gazowy, 32 na kocioł na 
biomasę, 10 na pompę ciepła, 2 na lekki olej opałowy, 2 na ogrzewanie elektryczne - na łączną 
kwotę 170 000 zł. 

 
Ponadto w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dot. realizacji programu "Czyste Powietrze"  
w Urzędzie Gminy działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu. W jego ramach zostały 
zorganizowane 3 spotkania z mieszkańcami. Na spotkaniach tych - przy użyciu prezentacji 
multimedialnej - zostały przedstawione informacje m.in. na temat zasad udzielania dotacji z 
programu "Czyste Powietrze", programu gminnego dot. dotacji celowych do wymiany 
nieekologicznych źródeł ciepła (uchwała Rady Gminy), zasad łączenia dofinansowania z obu 
tych form dofinansowania, informacje nt: emisyjności poszczególnych źródeł na paliwa stałe, 
podjętych uchwał antysmogowych wprowadzanych  w poszczególnych województwach  
a także informacje nt. ulgi termomodernizacyjnej. W ramach ww. porozumienia zostały 
przeprowadzone działania promocyjne, w tym m.in. wydruk, ulotek/broszur dot. programu 
"Czyste Powietrze" w których to materiałach zamieszczono również informacje  
o niekorzystnym wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi. Materiały te są na 
bieżąco przekazywane mieszkańcom gminy.  

W ramach podpisanego porozumienia zostało złożonych do Urzędu Gminy 17 
wniosków dot. programu „Czyste powietrze”.   

W 2021 r. na terenie Gminy Reńska Wieś (w poszczególnych sołectwach – w ramach 
m.in. funduszu sołeckiego) posadzono 56 szt. drzew i  66 szt. krzewów. 

 
Uchwałą Nr XXII/173/2020 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 sierpnia 2020 r. został 

przyjęty Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2024  
z perspektywą do 2028 roku. Zasadniczym zadaniem Programu jest określenie zakresu zadań 
przewidzianych do realizacji 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 2021 r. poz. 1973 
z poźn. zm.) Wójt co 2 lata przedstawia Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. 
Raport za lata 2019-2020 został opracowany i przedstawiony Radzie Gminy w listopadzie 2021 
r. 
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Gospodarka odpadami 
Gmina Reńska Wieś realizuje 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 przy ul. Szkolnej 15.  Związek 
wykonuje w imieniu Gminy zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. 
Mieszkańcy Gminy uiszczają Związkowi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
natomiast związek gospodaruje środkami z pobieranych od mieszkańców opłat.  
Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Reńska Wieś w 2021 r. zorganizowana była                        
w oparciu o podział na poszczególne frakcje odpadów: 

 odpady suche (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe); 
 papier;   
 szkło; 
 odpady biodegradowalne; 
 popiół;  
 pozostałe zmieszane odpady komunalne. 

Ponadto zbierane były:  
 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym duże 

elektroodpady), 
 przeterminowane leki, 
 drobne elektroodpady, takie jak płyty CD, tonery, telefony, drobna elektronika (np. 

piloty, myszki komputerowe), ładowarki, baterie, żarówki energooszczędne – do 
pojemników (Międzygminnych Punktów Zbiórki Elektroodpadów). W gminie Reńska 
Wieś punkt taki ustawiony jest przy  ul. Pawłowickiej w Reńskiej Wsi. 

 
Uzupełnieniem systemu selektywnej zbiórki był Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (MPSZOK) - funkcjonujący 2 razy do roku, do którego mieszkańcy mogli 
dostarczać poszczególne odpady. Ponadto mieszkańcy Gminy Reńska Wieś mogli korzystać  
z punktu w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Naftowej (punkt przyjęcia gruzu i odpadów 
wielkogabarytowych na instalacji Czysty Region Sp. z o.o.).   

 
Poniesione nakłady przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r., w tym m.in. odbiór i zagospodarowanie 
odpadów przedstawia poniższa tabela.  
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Zadanie Poniesione nakłady  
w 2020 r. 

Poniesione nakłady  
w 2021 r. 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów 

Składka członkowska – Związek 
Międzygminny „Czysty Region” 

57 792,00 zł 82 950, 00 zł 

Odbiór odpadów z terenu gminy – 
umowa z Remondis Sp. z o.o. 

52 954,29 zł 31 124, 93 zł 

 
Ilość i rodzaj odpadów odebranych z terenu gminy Reńska Wieś w latach 2020-2021r.  

(dane otrzymane od Związku Międzygminnego „Czysty Region”) 
 

Rodzaj zebranych odpadów 
Masa zebranych 

odpadów 
[Mg] w 2020 r. 

Masa zebranych 
odpadów 

[Mg] w 2021 r. 
Zmieszane 1280,18 1186,11 

Tworzywa sztuczne i metale 215,6 232,96 

Papier 42,76 41,97 

Szkło 151,29 155,14 

Bio 864,68 878,24 

Gabaryty 218,22 200,08 

Odpady budowlane 23,1 25,76 

Popiół 737,74 739,39 

Opony 0 5,18 

Zużyty elektrosprzęt 1,27 1,31 

OGÓŁEM 3534,84 3468,24 

 
Usuwanie azbestu 

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 2012r. został przyjęty „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Reńska Wieś na lata 2012-2032”. Uzupełnieniem powyższego było 
wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu                      
w 2021 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 
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zrealizowane zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Reńska Wieś w roku 2021” na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w Opolu w dniu 31 
sierpnia 2021r. 

Dofinansowanie netto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                   
i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosło 8 149,40 zł (35,00 %), Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 9 471,00  (40,68 %) natomiast dofinansowanie ze środków 
własnych Gminy Reńska Wieś 5 663,60 zł (24,32 %). W 2021 r. z terenu Gminy Reńska Wieś  
(w ramach ww. programu) zdemontowano i poddano unieszkodliwieniu 27,08 Mg wyrobów 
azbestowych z 17 nieruchomości.  

 
 

Gospodarka wodno-ściekowa 
Podstawowe parametry sieci wodociągowej w gminie Reńska Wieś w 2021r.  

przedstawia poniższa tabela. 

Parametr Jednostka 
miary 

2021r. 

Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) km 121,57 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym tys. m3 262,4 

Przyłącza do budynków szt. 2187 

 

Gmina Reńska Wieś posiada wskaźnik skanalizowania 80,11% (wyliczony na podstawie 
liczby osób posiadających dostęp do kanalizacji). Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy w 2021 r. wynosiła 92,22 km.  

 
Sieć kanalizacyjna w gminie Reńska Wieś w latach 2020-2021 

Parametr Jednostka 
miary 2020 r.  

2021 r. 
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 
ogółem km 91,96 92,22 

Przyłącza do budynków szt. 1813 1823 

Ścieki komunalne odprowadzone 
ogółem tys. m3 172,5 178,8 

 

Producentem wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej na teren gminy Reńska 
Wieś jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie (wodociąg Większyce) oraz 
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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 
dostarcza wodę do pozostałych miejscowości położonych na terenie gminy Reńska Wieś: 
Dębowej, Reńskiej Wsi, Długomiłowic, Naczysławek i Gierałtowic.  
 

Realizacja innych programów 
Uchwałą nr  XVI/242/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 marca 2021r. przyjęto 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Reńska Wieś w 2021 roku. W budżecie Gminy Reńska Wieś corocznie 
zabezpiecza się odpowiednią kwotę na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt oraz m.in. opieki weterynaryjnej nad zwierzętami. W 2021 r. na ten cel 
zabezpieczono kwotę 40 000 zł. W ramach realizacji ww. programu w 2021 r. poniesiono 
następujące nakłady finansowe: 

Zadanie Poniesione nakłady 
finansowe w 2020r. 

[zł] 

Poniesione nakłady 
finansowe w 2021r. 

[zł] 
Utrzymanie bezdomnych 
zwierząt  w schronisku 7 403,00 

 
6 312,0 

Usługi weterynaryjne 
świadczone na rzecz 
bezdomnych zwierząt  

7 824,04 
 

7 172,51 

Dokarmianie bezdomnych 
zwierząt i pomoc w adopcji 294,97  

244,43 
Udzielanie pomocy rannym 
zwierzętom podczas wypadków 
drogowych/usuwanie  
i utylizacja martwych zwierząt  

10 380,90 15 031,23 

 
 

VI. Oświata i wychowanie 
 
Po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy Prawo oświatowe (od 1.09.2017r.) obowiązek 

szkolny jest spełniany w 8-klasowej szkole podstawowej, a obowiązek nauki, zgodnie  
z ustawą, jest spełniany poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły 
ponadpodstawowej lub realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy. 
 

Gmina Reńska Wieś jest organem prowadzącym szkoły podstawowe od 1996r. oraz 
przedszkola od 1.09.1999r.  
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Placówki oświatowe prowadzone przez gminę: 
1. Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Długomiłowicach, w którego skład wchodzą: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa (8-klasowa), 
 Publiczne Przedszkole (3 oddziały), 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reńskiej Wsi, w którego skład wchodzą: 
 Publiczna Szkoła Podstawowa (8-klasowa), 
 Publiczne Przedszkole (3 oddziały), 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy, w którego skład wchodzą: 
 Publiczna Szkoła Podstawowa (8-klasowa), 
 klasy I–III w Łężcach, 
 klasy IV–VIII w Pokrzywnicy, 
 Publiczne Przedszkole (Łężce – 2 oddział, Pokrzywnica – 2 oddziały), 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Większycach, w którego skład wchodzą: 
 Publiczna Szkoła Podstawowa (8-klasowa), 
 klasy I–IV w Poborszowie, 
 klasy V–VIII w Większycach, 
 Publiczne Przedszkole (Poborszów – 2 oddział, Większyce – 3 oddziały), 

5. Publiczne Przedszkole w Mechnicy (1 oddział). 
 
Ponadto na terenie gminy funkcjonuje ośmioklasowa Społeczna Szkoła Podstawowa  
w Mechnicy, dla której organem prowadzącym jest stowarzyszenie.  
 
Z dniem 30.08.2021 likwidacji uległ Zespół Szkół w Komornie, w którego skład wchodziły 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.  
 

Liczba uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 

Lp. Szkoły 
KLASY   

Razem Liczba 
oddziałów 

Średnia 
uczniów na 

oddział I II III IV V VI VII VIII 

1. ZSP Długomiłowice 12 15 16 13 12 - 16 21 105 7 15 

2. Reńska Wieś 18 13 12 19 15 9 22 15 123 8 15,37 

3. ZSP 
Pokrzywnica 

Pokrzywnica - - - 7 8 4 14 15 48 5 9,6 

Łężce  
13 

 
9 

 
11 - - - - - 33 3 11 

4. ZSP 
Większyce 

Większyce - - - 8 9 8 19 21 65 5 13 

Poborszów 11 8  
14 - - - - - 33 3 11 

5. SSP Mechnica 13 20 12 16 13 9 20 26 129 8 16 

Razem szkoły podstawowe 67 65 65 63 57 30 91 98 536 39 13,74 
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Dla porównania: w roku szkolnym 2019/2020 uczniów w szkołach podstawowych na 
terenie gminy było 559, oddziałów – 39, a średnia liczba uczniów na oddział wynosiła 14,33, 
zaś w roku szkolnym 2020/21 uczniów było 539 w 39 oddziałach, a średnia liczba uczniów na 
oddział wynosiła 13,82.  

 
Liczba dzieci w placówkach przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 

Lp. Przedszkola 
Liczba Liczba Liczba Liczba   
 2–3- 

-latków 
4- 

-latków 
5- 

-latków 
6- 

-latków Razem 

1. ZSP Większyce 
PP w Większycach 

 
8 

 
15 

 
15 

 
16 

54 

92 
3 oddziały 

PP w Poborszowie 
 

14 
 

11 
 

7 
 

6 
38 

2 oddział 

2. ZSP Reńska 
Wieś PP w Reńskiej Wsi 14 20 22 19 

75 

3 oddziały 

3. ZSP 
Pokrzywnica 

PP w Pokrzywnicy 7 11 4 8 
30 

59 
2 oddziały 

PP w Łężcach 10 7 7 5 
29 

2 oddział 

4. ZSP 
Długomiłowice 

PP  
w 

Długomiłowicach 
16 19 11 8 

54 

3 oddziały 

5. PP w Mechnicy 
4 7 4 10 25 

1 oddział 

  RAZEM 73 90 70 72 305 
 

W roku szkolnym 2020/21 było to 283 dzieci, zaś w roku szkolnym 2019/2020 było to 260 
dzieci.  
 
Wydatki i dochody 

Koszty utrzymania jednego ucznia w jednostkach oświatowych gminy Reńska Wieś  
stan na dzień 31.12.2021r. (szkoły podstawowe) 

Lp. Nazwa jednostki Wydatki bieżące 
Liczba 

uczniów 
Koszt w przeliczeniu 

 na 1 ucznia 
1. ZSP Długomiłowice 2 194 179,55 zł 105 20 896,95 zł 
2. ZSP Reńska Wieś 2 060 338,74 zł 123 16 750,72 zł 
3. ZSP Pokrzywnica 2 171 471,28 zł 81 26 808,29 zł 
4. ZSP Większyce 1 998 203,18 zł 98 20 389,83 zł 
 Razem wydatki 8 424 192,75 zł 407 20 698,26 zł 

 

6. SSP w Mechnicy 1 947 189,37 129 15 094,49 zł 
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I. RAZEM wydatki bieżące 10 371 382,12 zł  536 19 349,59 zł 

II. Subwencja oświatowa   9 074 719,00 zł 
III. Pozostałe dochody bieżące    283 041,07 zł 

(dzierżawa, czynsz, dotacja na podręczniki, zwrot VAT) 
IV. Razem dochody (II + III):  9 357 760,07 zł 
V. Różnica (IV – I):     – 1 013 622,05 zł 
VI. Wydatki majątkowe:          364 179,29 zł  

(kotłownia gazowa w ZSP Reńska Wieś utwardzenie terenu przy ZSP Pokrzywnica,  
zakup aparatu Canon) 

VII. Dotacja na wydatki majątkowe:     140 710 zł 
(dotacja WFOŚiGW, RPO WO + Laboratoria Przyszłości)  
Różnica (V – VI + VII):  - 1 237 091,34   zł 
 

Koszty utrzymania 1 dziecka w jednostkach oświatowych gminy Reńska Wieś  
stan na dzień 31.12.2021r. (przedszkola) 

Lp. Nazwa jednostki Wydatki bieżące 
Liczba 

uczniów 
Koszt w przeliczeniu  

na 1 ucznia 
1. PP Mechnica 422 155,31 25 16 886,21 
2. ZGS Długomiłowice 624 321,67 54 11 561,51 
3. ZSP Reńska Wieś 916 804,28 75 12 224,06 
4. ZSP Pokrzywnica 678 454,78 59 11 499,23 
5. ZSP Większyce 687 565,66 92 7 473,54 

I. Razem wydatki przedszkola 3 329 301,70 305 10 915,74 
II. Dotacja z budżetu państwa                            311 852,00 zł 
III. Pozostałe wpływy (czesne, wyżywienie 

opłata za dzieci z innych gmin)            388 171,62 zł 
IV. Razem dochody (II + IV)        700 023,62 zł 
V. Różnica (V – I)                –2 629 278,08 zł 
VI. Wydatki majątkowe                  1 341 395,35 zł 

(Przedszkole w Mechnicy i Większycach) 
VII. Dochody majątkowe                                        951 110,00 zł 

(dotacja RFIL – Przedszkole w Większycach) 
       Różnica (V - VI + VII):      – 3 019 563,43 zł 
 

Pozostałe wydatki oświatowe 

1. Dowożenie uczniów  148 810,00 
2. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych …………… 
3. Fundusz zdrowotny (nauczyciele emeryci) 4000,00 zł 
4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 24 473,00 zł 
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5. Koszty wychowania przedszkolnego poza gminą  302 395,38 zł 
6. Pozostałe wydatki 2 415,48 zł 
7. Partycypowanie w kosztach Zarządu ZNP 4 490,23 zł 
8.  Koszty ZS Komorno 152 706,06 zł 
 Razem pozostałe wydatki 639 290,15 zł 

 

Pozostałe dochody 
dochody majątkowe - sprzedaż 
majątku ruchomego Komorno 209 384,64 zł 

pozostałe bieżące 2 482,14 zł 
 
 
RAZEM WYDATKI OŚWIATOWE 
Szkoły                           10 735 561,41 zł (w 2020 - 9 733 583,64 zł) 
Przedszkola                  4 670 697,05 zł (w 2020 - 3 258 497,16 zł) 
Pozostałe wydatki       639 290,15 zł (w 2020 -  269 194,02 zł1) 
                                    16 045 548,61 zł 
 
RAZEM WPŁYWY        
Szkoły    9 498 470,07 zł (w 2020 - 9 753 579,24 zł) 
Przedszkola  1 651 133,62 zł (w 2020 - 680 933,86 zł) 
Pozostałe  211 866,78 zł (w 2020 – nie występowały) 
            11 361 470,47 zł 
 
Koszty pokryte ze środków własnych gminy: 4 684 078,14 zł (w 2020 było to 2 826 761,70 zł) 
 
Zrealizowane projekty edukacyjno-społeczne w placówkach oświatowych 
 Placówki oświatowe na terenie gminy realizowały szereg projektów, zarówno 
związanych z kompetencjami kluczowymi, jak i zdrowiem, ochroną środowiska, aktywnością 
fizyczną, techniką. Oto kilka z nich: 

1. Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. 
2. Program językowy „ Dwujęzyczna Opolszczyzna”.  
3. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Laboratoria Przyszłości”. 
4. Deutsch AG – program wspierania nauki j. niemieckiego.  
5. Projekty edukacyjne oraz programy realizowane w gminnych placówkach edukacyjnych: 
 
 
 

 
1 W Raporcie za 2020 r. w wydatkach nie uwzględniono kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy 
Reńska Wieś w innych gminach.   
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ZSP Większyce 
 Ogólnopolski program edukacyjny „Uczymy dzieci programować” 

(szkoła/przedszkole); 
 Laboratoria Przyszłości – projekt rządowy (szkoła);  
 „Umiem pływać” – program powszechnej nauki pływania (szkoła); 
 „Dwujęzyczna Opolszczyzna” – program wychowania do dwujęzyczności (przedszkole); 
 „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – międzynarodowy projekt edukacyjny 

(przedszkole); 
 „Magiczna moc bajek” – międzynarodowy projekt czytelniczy (przedszkole); 
 „Emocja” – międzynarodowy projekt edukacyjny (przedszkole); 
 Zdrowo i sportowo –Kidst &Sport-  projekt edukacji i aktywizacji ruchowej dzieci  
 w wieku przedszkolnym (przedszkole); 
 „Z darami natury świat nie jest ponury” – ogólnopolski projekt  edukacyjny; 
 Projekt ekologiczny - Ekokulturalne Przedszkole (przedszkole); 
 Ogólnopolski program edukacyjny „Działaj z impetem” 
 „Program dla szkół” – warzywa , owoce i mleko w szkole (szkoła); 
 EU Code Week – Europejski tydzień kodowania (szkoła); 
 Ogólnopolski program innowacyjnych placówek – „Genialne szkoły” (szkoła); 
 „Mała książka wielki człowiek – projekt dla dzieci wieku przedszkolnym (przedszkole); 
 „Czytam sobie pierwsza klasa” – ogólnopolski projekt czytelniczy (szkoła); 
 Kubusiowi Przyjaciele Natury – ogólnopolski program edukacyjny o tematyce 

ekologicznej (przedszkole); 
 „Cała Polska Programuje” – ogólnopolski program edukacyjny (szkoła); 
 „Czyste powietrze wokół nas” – program edukacyjny (przedszkole); 
 Akademia Bezpiecznego Puchatka – program edukacyjny ogólnopolski (szkoła); 
 Lepsza Szkoła – ogólnopolski projekt edukacyjny (szkoła); 
 Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża (szkoła); 
 Projekt edukacyjny – „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” (szkoła); 
 OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (szkoła) ; 
 Deutsch AG – projekt edukacyjny (szkoła); 
 Europejski Tydzień Języków Obcych  (szkoła); 
 „Szlachetnie i Zdrowo z Małpką Iwoną” – projekt edukacyjny (przedszkole); 
 „Szkoła do hymnu”, „Szkoła Pamięta”, „BohaterON”, „Razem na święta” – 

ogólnopolskie akcje (szkoła, przedszkole); 
 Zawodowy tydzień III – projekt organizowany przez CKZ w K-Koźlu (szkoła); 

ZSP Reńska Wieś 
 „ Dwujęzyczna Opolszczyzna”- projekt regionalny,  
 „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- projekt ogólnopolski,  
 „Piękna Nasza Polska Cała”- projekt ogólnopolski,  
 „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”- projekt ogólnopolski,  
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 „ Z darami natury świat nie jest ponury”- projekt ogólnopolski.  
 „Umiem pływać”,  
 mobilny projekt edukacyjny  „ Muzeum w Podróży”- projekt regionalny,  
 „Ratujemy i uczymy Ratować” – projekt ogólnopolski,  
 „ Szkolne Przygody Gangu Swojaków”- projekt ogólnopolski,  
 „Lepsza szkoła”  (GWO)- ogólnopolski projekt edukacyjny,  
 „Lekcja enter”- ogólnopolski projekt edukacyjny,  
 „Czytam z klasą -lekturki spod chmurki”- III edycja POZNAJEMY ZAWODY                         ( 

międzynarodowy projekt edukacyjny); 
 „Laboratoria Przyszłości”- ogólnopolski projekt edukacyjny,  
 program dla szkół „ Owoce i warzywa w szkole” – projekt ogólnopolski, 
 Szkolny Klub Sportowy- projekt ministerialny,  
 Deutsch AG. 
 „ Edukacja przez szachy w szkole”  - program ministerialny. 

ZSP Pokrzywnica 
 Przedszkole Promujące Zdrowie, 
 Projekt „Dwujęzyczna Opolszczyzna”, 
 Przedszkole do hymnu - akcja MEN, 
 Sprzątanie Świata, 
 Obchody Dnia Nietypowych, 
 Zbiórka karmy dla Przytuliska Dębowa, 
 Zbiorka słodyczy dla Domu Samopomocy PROMYCZEK, 
 Drogowe ABC, 
 Dzieciaki Mleczaki, 
 Eko Emocje, 
 Uczymy dzieci programować, 
 Akademia Bezpiecznego Puchatka, 
 Międzynarodowy Dzień Kropki, 
 Światowy Dzień Matematyki, 
 Międzynarodowy Dzień Drzewa, 
 Dzień Ziemi, 
 Projekt Deutsch AG – język niemiecki 4 godziny, 
 Szkolny Klub Sportowy- akcja ogólnopolska finansowana przez Ministerstwo Sportu, 
 „Segreguj.pl”, 
 .Zbieraj baterie i telefony, 
 „Trzymaj formę” – program edukacyjny, 
 SKO- program oszczędnościowy, 
 Program profilaktyczny „Pomyśl, zanim spróbujesz” , 
 „Narodowe czytanie”- ogólnopolska akcja, 
 „Kangur matematyczny” – ogólnopolski konkurs matematyczny, 
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 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 
 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, 
 Żywa Flaga, 
 Góra Grosza, 
 Sprzątanie Świata, 
 Międzynarodowy Dzień kropki, 
 Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt w Kędzierzynie –Koźlu – akcja wolontariatu 
 Kartka dla sąsiada- akcja PCK, 
 Zbiórka artykułów szkolnych i papierniczych dla Domu św. Karola w Kędzierzynie - 

Koźlu– akcja wolontariatu, 
 Paczka dla medyka- zbiórka słodyczy do Szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, 
 Dzień Uśmiechu i Życzliwości, 
 Dziel się uśmiechem- akcja PCK, 
 End period poverty- akcja PCK, 
 Razem na święta – akcja MEN- stroiki dla seniora przygotowane przez wolontariat. 

ZSP Długomiłowice 
 Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawy ze sztuką", 
 Ogólnopolski  program  muzyczny „Rosnę śpiewająco", 
 Ogólnopolski  projekt Poznajemy kontynenty- „Podróże w różne strony świata”, 
 Ogólnopolskie projekt „Kubusiowi przyjaciele natury”,  
 Program powszechnej dwujęzyczności. „Dwujęzyczne dzieci" , 
 Ogólnopolski projekt „kids & sport” - zdrowo i sportowo, 
 Ogólnopolska akcja programu  w przedszkolu „Bajkowa planeta”.  
 Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, 
  Szkoła przyjazna wodzie - ogólnopolski program edukacyjny ,,Aktywni błękitni” 
 Ogólnopolski konkurs plastyczny  „Woda źródłem życia”, 
 Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawa sztuką", 
 Projekt ogólnopolski  „Mała książka – Wielki człowiek”,    
 Narodowe czytanie „Moralność pani Dulskiej", 
 Projekt ogólnopolski Deutsch AG, 
 Akcja „Jesteśmy z wami niebieskimi motylami" - szerzenie świadomości na temat 

autyzmu. 
 Program edukacyjny "Umiem pływać", 
 Projekt „Zawodowy tydzień” – we współpracy centrum kształcenia zawodowego  

w Kędzierzynie-Koźlu przeznaczony dla klas viii powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, 
 Projekt ministerialny „Edukacja przez szachy w szkole" – nauka gry, turnieje, 

Przedszkole Mechnica 
 „Dwujęzyczna Opolszczyzna"; 
 „Kubusiowi Przyjaciele Natury"; 
 „Mamo, tato, wolę wodę"; 
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 „Akademia Aquafresh – profilaktyka higieny jamy ustnej"; 
SSP Mechnica 

 Projekt: „Opolskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża” realizowanego  
z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Pani Dyrektor pozyskała 7 laptopów dla 
nauczycieli. 

 Próbny alarm przeciwpożarowy oraz antyterrorystyczny, 
 Program dla szkół – KOWR, 
 Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”(zielona 

szkoła, wyjazdy na warsztaty do Opola), 
 akcja „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, „Tornister na wagę zdrowia”, 
 Program Ministerstwa Edukacji i Nauki „WF Z AWF - Aktywny powrót uczniów do szkoły 

po pandemii” (dodatkowe zajęcia z WF), 
 Zorganizowanie w klasach 1-3 wspólnego śniadania z okazji Dnia Zdrowego Jedzenia  

i Gotowania. (akcja), 
 Akcja „Ogródek na parapecie” w klasach 1-3, 
 Udział w akcji sprzątanie świata, 
 Świętowanie Dnia Ziemi, 
 Ogólnopolski projekt edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury”, 
 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli pt. ,,Poznaj naturę przez film i literaturę”  

w ramach kampanii pt.: „Co możemy zrobić dla środowiska, by chronić 
bioróżnorodność? Rola i zadania szkoły w obszarze ekologii”. 

 Udział w projekcie „Poznaj Polskę” – zorganizowno dwie wycieczki: klasy 1-3 oraz 4-8 
 Projekt edukacyjny „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki’ w kl. I – III, 
 Akcja „Międzynarodowy Dzień Kropki”, 
 Ogólnopolski Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek Wyprawka dla Pierwszaka”, 
 Ogólnopolski konkurs  „Orzeł Matematyczny”, 
 Akcja „Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, 
 Zajęcia wspomagające z matematyki, 
 Aktywna tablica 2021, 
 Gra terenowa „Śladami utopca” – Stowarzyszenie Euro-Country, 
 Projekt „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności  

w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” – 
warsztaty nad akwenem Dębowa. 

 
Opieka żłobkowa 
 
Liczba dzieci zamieszkałych na terenie gminy Reńska Wieś objętych opieką żłobkową  
w następujących gminach: 

 Krapkowice – miesiące: I – IV – 2, V – VII – 1 
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 Kędzierzyn-Koźle – miesiące: I – VI – 1, VIII – 1 
 Walce – miesiące: I – II – 3, III – VIII – 5, IX – X – 4, XI – 3, XII – 4 

Wysokość dotacji z budżetu gminy Reńska Wieś – 300 zł miesięcznie na dziecko. 
Szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy finansowej oraz jej rozliczenie określone 
zostały w porozumieniach zawartych pomiędzy gminą Reńska Wieś a gminami: Krapkowice, 
Kędzierzyn-Koźle i Walce. 
Wysokość dotacji w 2021 r.:  

 gmina Krapkowice – 3300 zł; 
 gmina Kędzierzyn-Koźle – 2100 zł; 
 gmina Walce – 13.800 zł. 

Środki finansowe w ramach dotacji pochodzą z budżetu gminy Reńska Wieś. 

 

VII. Pomoc społeczna i polityka zdrowotna 
 
Pomoc społeczna 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy. 
 

I. Świadczenia z pomocy społecznej 
W ramach pomocy społecznej w roku 2021 świadczenia uzyskało 186 osób w 94 rodzinach 

(w 2020 r. - 214 osób w 97 rodzinach), co stanowiło 2,29% wszystkich mieszkańców gminy  
(w 2020 było to 2,62%, a w 2019 3,11% wszystkich mieszkańców).  

Przyczyny trudnej sytuacji życiowej, a jednocześnie powody ubiegania się o pomoc 
społeczną w 2021 roku to: bezrobocie (61 rodzin), ubóstwo (21 rodzin), długotrwała lub ciężka 
choroba (22 rodziny), niepełnosprawność (24 rodziny), bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (13 rodzin), potrzeba ochrony 
macierzyństwa (2 rodziny), bezdomność (3 rodziny), alkoholizm (2 rodziny), przemoc  
w rodzinie (1 rodzina). 

Według stanu na 31.12.2021 liczba osób bezrobotnych w gminie wyniosła 211 (na dzień 
31.12.2020 – 253, na dzień 31.12.2019 – 242 osoby), w tym 130 kobiet.  

 
Formy pomocy 

1. Zasiłek stały – zadanie finansowane z budżetu państwa. Przysługuje pełnoletniej osobie 
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest 
niższy od kryterium dochodowego. Z tej formy pomocy w 2021 r. skorzystało 18 osób, którym 
wypłacono zasiłki w łącznej kwocie 93 419,48 zł (w 2020 – 19 osób, 2019 – 21 osób).  
 
2. Zasiłek okresowy – zadanie finansowane z budżetu państwa. Przysługuje szczególnie ze 
względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub 
nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Z tej formy 
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pomocy skorzystało 46 rodzin, którym zasiłki wypłacono w łącznej kwocie: 145 258,64 zł Z tej 
formy pomocy skorzystało 47 rodzin (w 2020 r.  – 47 rodzin, w 2019 r. - 47 rodzin).  
 
3. Zasiłek celowy – zadanie finansowane ze środków własnych. Przyznawany jest w celu 
zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być wydatkowany na zakup żywności, 
leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów codziennego użytku. Zasiłek celowy może 
zostać również przyznany w związku ze zdarzeniem losowym. Z tej formy pomocy skorzystało 
71 rodzin. Na wypłatę zasiłków celowych w 2021r. przeznaczono kwotę 56 356,61 zł (w 2020 
– 71 rodzin, w 2019 – 74 rodziny).  
 
4. Schronienie – zadanie finansowane ze środków własnych. Udzielenie schronienia następuje 
przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo w schronisku dla osób 
bezdomnych. Tą formą pomocy w roku 2021 objęto 2 osoby (w 2020 była to 1 osoba).  
Na realizację tego zadania wydano: 12 600,00 zł. 
 
5. Domy pomocy społecznej – w roku 2021 w domach pomocy społecznej przebywało 12 osób 
z terenu gminy Reńska Wieś, a na realizację tego zadania wydano 308 482,49 zł.  
(w 2020 - 12 osób i wydano 300 003,90 zł, w 2019 – 17 i wydano 361 752,11 zł). 
 
6. „Posiłek w szkole i w domu” – to program rządowy, w ramach którego finansowany jest 
zakup gorącego posiłku dla dzieci w placówkach oświatowych, osób niepełnosprawnych oraz 
udzielana jest pomoc w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności. Jest 
on częściowo finansowany ze środków budżetu państwa. W 2021 roku Gmina Reńska Wieś 
otrzymała z budżetu państwa 10 195,80 zł, natomiast ze środków własnych przeznaczyła na to 
zadanie kwotę 6 871,50 zł. W roku 2021 pomocą w formie zakupu gorącego posiłku objętych 
zostało 28 dzieci oraz 1 osoba dorosła, bezdomna. Natomiast pomoc w formie zasiłku 
celowego na zakup żywności otrzymało 13 rodzin. 
 
7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – jest to zadanie 
zlecone z zakresu administracji rządowej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi 
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne, z wyjątkiem przypadku, gdy dochód na osobę  
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. W 2021r.  tą formą pomocy zostało 
objętych 2 dzieci. Ogółem zrealizowano 78 godzin usług na kwotę 6 240,00 zł (w 2020 r. tą 
formą pomocy zostało objęte 1 dziecko - 37 godzin usług na kwotę 2405,00 zł). Zadanie było 
w całości sfinansowane z budżetu państwa, natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami 
rodzina była zobowiązana do częściowego ponoszenia odpłatności za świadczenie ww. usług. 
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8. Usługi opiekuńcze – osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje takowa w formie usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 
pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi 
opiekuńcze są odpłatne, z wyjątkiem przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty kryterium dochodowego. W 2021 roku taką formą pomocy zostały objęte  
2 osoby. Został poniesiony koszt w wysokości 8 237,41 zł. (od IX.2020 r. taką formą pomocy 
została objęta 1 osoba i poniesiono koszty w wysokości 1252,42 zł). 
 
9. Praca socjalna – to interdyscyplinarna 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 2021 roku pracą socjalną objęto ogółem 168 osób  
w 48 rodzinach (w 2020 r. - 214 osób w 143 rodzinach, w 2019 – 169 osób w 69 rodzinach). 

 
II. Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej 

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2021r. 
zatrudniony był 1 asystent rodziny na ½ etatu, obejmujący swoją asystenturą 7 rodzin.  

W ramach w/w ustawy w 2021 r. opłacono pobyt 8 dzieci, które zostały umieszczone 
w pieczy zastępczej. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 66 164,69 zł. 

 
III. Dodatki mieszkaniowe 

Zadanie finansowane 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. Dodatek 
mieszkaniowy przysługuje podmiotom uprawnionym, jeżeli w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód 
przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył     
w gospodarstwie: 

• jednoosobowym – 40%, 
• wieloosobowym – 30% 
– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia 

wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6 u.d.m.  
Przez dochód należy rozumieć dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy   

z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Z tej formy pomocy skorzystało 5 rodzin.  
W 2021r. dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone na kwotę 9 171,27 zł (w 2020 skorzystało 
7 rodzin, a w 2019 – 8).  
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IV. Świadczenia rodzinne 

Zadanie finansowane z budżetu państwa. Łączna kwota wypłaconych świadczeń 
rodzinnych w 2021 r. wyniosła 1 201 023 zł (w 2020 - 1 232 906,49 zł, w 2019 – 1 152 225,83 
zł). Do świadczeń rodzinnych zaliczamy: 

 

1. Zasiłek rodzinny. Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki: z tytułu urodzenia 
się dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego 
wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia  
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Kryterium uprawniające do pobierania zasiłku 
stanowi kwota 674,00 zł, w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczoną niepełnosprawność 
764,00 zł. W roku 2021 zasiłek rodzinny był wypłacany 84 rodzinom na łączną kwotę 309 
530,00 zł (w 2020 – 116, w 2019 – 186). 

2. Zasiłek 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, jeżeli niepełnosprawność ta powstała do  
21. roku życia. Zasiłek wypłacany jest niezależnie od dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny od  
1.11.2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie. W roku 2021 wypłacono 1503 świadczenia dla 135 
osób (w 2020 - 1522 świadczenia, w 2019 – 1449 świadczeń).   
 
3. Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, 
osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, innym osobom, na które Kodeks rodzinny  
i opiekuńczy nakłada obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, które rezygnują bądź nie podejmują pracy ze względu na sprawowanie 
opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za ww. osoby ośrodek opłaca składki 
ubezpieczenia społecznego. Jest wypłacany niezależnie od dochodu rodziny. Wysokość 
świadczenia w 2021 r. wyniosła 1 971,00 zł i zostało przyznane 19 rodzinom  
(w 2020 i 2019 – po 15 rodzinom). Wysokość tego świadczenia jest co roku waloryzowana 
i w roku 2022 r. wynosi 2 119,00 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 5 rodzinom - wypłacono 53 świadczenia 
na kwotę 32 860,00 zł (w 2020 – skorzystało 5 rodzin, a 2019 skorzystało z niego 7 rodzin).  
 
5. Zasiłek dla opiekuna – przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 Ustawy  
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z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
z dniem 1.07.2013 r. Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium 
dochodowego. Wysokość tego zasiłku wynosi 620,00 zł miesięcznie. Z tego świadczenia 
skorzystał w 2021 r. 1 opiekun osoby niepełnosprawnej. Kwota wypłaconego świadczenia 
wynosi 7 440,0 zł (w 2020 i 2019 był to również 1 opiekun).  
 
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – kryterium dochodowe stanowi 
kwota 1 922,00 zł. Przysługuje do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Wysokość 
świadczenia wynosi 1000,00 zł. W 2021r. to świadczenie zostało wypłacone 34 osobom - 
wypłacono 35 świadczeń (w 2020 r. zapomogę otrzymało 31 osób, w 2019 – 45).  
 
7. Świadczenie rodzicielskie – 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 macierzyńskiego (nie pozostawały w stosunku 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 – 
w przypadku urodzenia czworga dzieci, 71 – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci. 
Świadczenie wynosi 1000,00 zł miesięcznie. Nie stosuje się kryterium dochodowego. 
Świadczenie rodzicielskie wypłacono 24 osobom, na łączną kwotę 145 398,97 zł (w 2020 - 25 
osobom na łączną kwotę 142 014,03 zł, w 2019 – 20 osobom na łączną kwotę 111 957,80 zł). 

 
V. Fundusz alimentacyjny 

Zadanie finansowane 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 alimenty, gdzie egzekucja jest 
bezskuteczna w okresie ostatnich dwóch miesięcy oraz dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego, tj. kwoty 900,00 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje  
w wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł. Świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego wypłacono 22 rodzinom dla 36 uprawnionych osób. Wypłacona kwota 
świadczeń to 184 650,00 zł. (w 2020 - wypłacono 18 osobom uprawnionym 114 950,00 zł,  
w 2019 - 27 osobom kwotę 118 950 zł). 
 
VI. Świadczenie wychowawcze 500+ 

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego 
jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad 
nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono: matce, ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje 
do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  Wypłacane jest bez względu na dochód. 
Kwota świadczenia to 500,00 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze w 2021 roku 
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wypłacono 840 rodzinom (14531 świadczeń). Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 7 212 
449,26 zł. (w 2020 trzymało je 792 rodziny, a łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 
7 014 376,28 zł, w 2019 -  647 rodzin, na kwotę 4 944 940,18 zł). 
 

VII. Zespół Interdyscyplinarny 
Główne cele zespołu to: 

1) pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu problemów związanych  
z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie; 

2) efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie 
zaistniałego problemu; 

3) współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 
pomocy w środowisku lokalnym w sytuacji wystąpienia przemocy.  
 

W 2021r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Reńskiej Wsi wpłynęło  
8 formularzy Niebieskiej Karty (w 2020 – 22), z czego 4 zostały założone przez GOPS Reńska 
Wieś, natomiast 4 przez Komisariat Policji w Kędzierzynie – Koźlu. Ponadto kontynuowano 10 
procedur „Niebieskiej Karty”, które wpłynęły do Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 
wcześniejszych. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 76 posiedzeń 
grup roboczych. 
 
VIII. Prace społecznie użyteczne 

Prace społecznie użyteczne wykonywane są na podstawie porozumień zawartych 
pomiędzy starostą, reprezentowanym przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kędzierzynie-Koźlu, a gminą Reńska Wieś, reprezentowaną przez wójta. Prace społecznie 
użyteczne kierowane są przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych, znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji zawodowej i materialnej.  

Ideą prac społecznie użytecznych jest zwiększenie aktywności społecznej i poprawa 
sytuacji finansowej osób długotrwale bezrobotnych. Od 1 lutego 2021 r. do 30 listopada 2021 
r. prace społeczno-użyteczne na terenie Gminy Reńska Wieś wykonywało 6 osób  
(w 2020 – 6 osób, w 2019 – 4 osoby).  
 
IX. Karta Dużej Rodziny 

W 2021 roku złożono 37 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 100 kart  
w formie tradycyjnej oraz 109 w formie elektronicznej (w  2020 r. złożono 32 wnioski i wydano 
117 kart, w 2019 -  złożono 75 wniosków, wydano 192 karty). 
 
X. Klub Senior+ 

Od stycznia 2019 r. w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej działa Klub Senior+. Jest czynny trzy razy w tygodniu. W zajęciach Klubu Senior +  
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w roku 2021 łącznie uczestniczyło 19 osób. Osoby te korzystały w różnym czasie z różnych form 
zajęć. 

 Pracownik socjalny odpowiedzialny za funkcjonowanie Klubu Senior+ organizował między 
innymi zajęcia artystyczne (np. patery jesienne z gliny, cementowe donice, carving – sztuka 
tworzenia z owoców, kompozycje z drewna), przeprowadzał liczne gry i zabawy, przeprowadzał 
zajęcia edukacyjne, świadczył pracę socjalną. Prowadzone były zajęcia fizjoterapeutyczne. 
Seniorzy mieli do dyspozycji kącik biblioteczny i tv, wyposażoną kuchnię.  

 Dla uczestników klubu zorganizowano wycieczkę do palmiarni w Gliwicach, wyjazd do kina 
i teatru, wycieczkę rowerową, zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
spotkanie z policjantem, udział w warsztatach dotyczących worzenia biżuterii, spotkanie 
opłatkowe. Uczestnicy Klubu we współpracy ze Stowarzyszeniem „Patriotyczny Kędzierzyn-
Koźle” przygotowali kartki świąteczne dla mundurowych w ramach akcji „Murem za polskim 
mundurem” oraz w ramach akcji „Jeden naród ponad granicami" paczkę żywnościową dla 
Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. 

Koszt zadania to kwota 47 460,55 zł. 
 

XI. Pomoc materialna o charakterze socjalnym 
W gminie świadczona była pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, 

m.in. na zakup podręczników i przyborów szkolnych, którą objętych było 11 dzieci z 4 rodzin. 
W roku 2021 stypendium zostało wypłacone na łączną kwotę 13 200,49zł., 
z czego 20% stanowią środki własne gminy (w 2020 objętych nią było 20 dzieci z 9 rodzin,  
a stypendium zostało wypłacone na łączną kwotę 19 552,81 zł, w 2019 r. tą formą pomocy 
objętych było 21 dzieci z 10 rodzin, a stypendium zostało wypłacone na łączną kwotę 
21 671,02 zł).  
 

XII. Program Czyste Powietrze 
Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. 

Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
W jego ramach można otrzymać dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz 
przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.  

W dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska, które nakładają na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń  
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka 
gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. Do 
ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zaświadczenia wydawane są przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi po uprzednim złożeniu wniosku. W 2021 roku 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi wydał 8 zaświadczenia o wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa 
domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze”. 
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Polityka zdrowotna 
Ochrona zdrowia publicznego jest jednym z zadań własnych realizowanych przez gminę. 

Ochrona zdrowia – w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym – służy 
zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. 
 
I. Możliwość uzyskania przez mieszkańców dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej 
Na terenie gminy funkcjonują: 

 3 ośrodki zdrowia wraz z aptekami w Długomiłowicach, Reńskiej Wsi i Poborszowie; 
 gabinet stomatologiczny w Długomiłowicach, w ośrodku zdrowia; 
 gabinety stomatologiczne prywatne w Długomiłowicach i Reńskiej Wsi; 
 gabinet rehabilitacyjny (usługi prywatne oraz finansowane przez NFZ) w Reńskiej Wsi. 

 
II. Prowadzenie w szkołach i przedszkolach profilaktyki z zakresu zdrowia i higieny 
Na terenie gminy Reńska Wieś profilaktyka z zakresu higieny w szkołach i przedszkolach 
prowadzona była poprzez: 

 udział placówek w programach profilaktyki zdrowotnej; 
 promocję zdrowego stylu życia i zachowań ekologicznych; 
 szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy; 
 współpracę szkolnej pielęgniarki z rodzicami, nauczycielami oraz dyrektorami 

placówek oświatowych; 
 realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii; 
 współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i terapeutami. 

 
Przykłady podjętych i zrealizowanych działań profilaktycznych: 

 programy szkolne: „Warzywa i owoce w szkole" oraz „Szklanka mleka"; 
 program promujący zdrowe odżywianie się  „Śniadanie daje moc"; 
 konkursy plastyczne związane ze zdrowym żywieniem; 
 pogadanki „Bezpieczne ferie" – spotkania z funkcjonariuszem policji; 
 Światowy Dzień Żywności – pogadanka; 
 pogadanki na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych; 
 korekcja i profilaktyka wad postawy –  gimnastyka korekcyjna; 
 realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień poprzez udział dzieci  

i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych w spektaklu, 
prelekcjach, pogadankach oraz zajęciach warsztatowych; 

 warsztaty profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy; 
 program „Trzymaj formę", promujący zdrowe odżywianie się; 
 szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
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III. Roczny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  
Rok 2021 był kolejnym rokiem działalności w „ograniczeniu” w związku z utrzymująca 

się pandemią. Komisja jednak „w pełnym zabezpieczeniu” spotkała się kilka razy. 
Rozpatrywane były sprawy zgłoszone przez współdomowników, policję jak również miejscowy 
Zespół Interdyscyplinarny. Gminny Program w wielu obszarach realizowany był z aktywnym 
udziałem placówek oświatowych naszej gminy. W ten sposób dotarliśmy do wielu odbiorców 
– zwłaszcza uczniów realizując szereg tematów m.in.: 

 rozwiązywanie konfliktów wśród młodzieży; 
 relacje dziecko dorastające a rodzic; 
 umiejętność współpracy grupowej wśród młodzieży – tworzenie więzi; 
 odpowiedzialność społeczna, prelekcje z pedagogiem szkolnym na tematy szkodliwości 

nadużywania alkoholu. 
W 2021r. wśród zgłoszeń dominowały:  

 uzależnienia od alkoholu (10 zgłoszeń),  
 przemoc domowa (3 zgłoszenia).  

W ramach programu sfinansowano wydatki na łączną kwotę 118.828,38 zł w tym na: 
 zakupy w wysokości – 68.923,17zł 

sprzęt sportowy dla szkół, gry interaktywne m.in. gry do świetlic, materiały i artykuły 
żywnościowe na zimowisko oraz na zajęcia w okresie wakacji letnich (lipiec); 

 usługi w wysokości – 39.704,01zł 
organizacja ferii zimowych, w tym na wyżywienie, zajęcia na pływalni,   
wkład własny do projektu „Umiem pływać – klasy I-III”; 

 umowy zlecenia dla opiekunów ferii zimowych i letnich na kwotę – 4.840,00zł; 
 nagrody za udział w konkursach – 5.358,20zł 

Głównym celem działań profilaktycznych Komisji było zapobieganie powstawaniu nowych 
problemów alkoholowych – poprzez rozmowy i uświadomienie osób zagrożonych skłonnością 
do nadużywania napojów alkoholowych. 
Komisja również opiniowała wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy 
(limit, lokalizacja punktów). 
Reasumując w 2021r. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na 
walkę w ograniczeniu nadużywania napojów alkoholowych i innych używek. 
 
IV. Udostępnianie mieszkańcom obiektów i urządzeń sportowych 
1. Zajęcia na boisku typu „Orlik” w Reńskiej Wsi prowadzone przez animatora dla całej 

społeczności gminy, turnieje, zawody sportowe – propagowanie zdrowego stylu życia, 
zachęcanie do aktywnego spędzania czasu. 

2. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”: udział wzięło 127 dzieci z klas I–III 
ze wszystkich szkół. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Sportu  
i Turystyki (50% kosztów).  
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V. Zadanie z zakresu ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

Na powyższe zadanie ogłoszony został otwarty konkurs ofert. Wpłynęła 1 oferta. Została 
rozpatrzona pozytywnie, wobec czego przyznano dotację dla Stacji Opieki Caritas Diecezji 
Opolskiej w wysokości 40 000 zł.  
Zakres świadczenia usług w ramach dotacji – m.in.: 

 Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, 
samotnych, starszych; 

 Poradnictwo w sprawach medycznych, higieny, odżywiania; 
 Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego; 
 Opieka paliatywna; 
 Usługi zabiegowe; 
 Działalność edukacyjno-profilaktyczna. 

Pielęgniarki objęły opieką 25 osób w środowisku domowym (1211 wizyt domowych). 

 
VIII. Kultura, sport i rekreacja 
 
Gminny Ośrodek Kultury 

Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi realizuje samodzielnie lub we współpracy                 
z innymi instytucjami z terenu Gminy Reńska Wieś kilkadziesiąt wydarzeń rocznie.                             
Są to: koncerty, festyny, festiwale, spotkania integracyjne, biesiady kulturalne, przeglądy 
artystyczne, zajęcia opiekuńcze dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji, spektakle 
teatralne. 

Zespoły artystyczne reprezentujące GOK biorą udział w przeglądach, koncertach oraz 
występach poza siedzibą ośrodka, reprezentując Gminę Reńska Wieś w powiecie, 
województwie, kraju, a także poza jego granicami.  

W związku z panującą pandemią, a także trwającym przez połowę roku 2021 remontem 
działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi przeniesiona została częściowo do sieci 
i prowadzona w formie online- za pośrednictwem strony internetowej oraz portalu Facebook. 
Po zakończeniu remontu większość wydarzeń prowadzona była w formie hybrydowej – 
stacjonarnie w siedzibie, z jednoczesną transmisją wydarzenia on-line. W ciągu minionego 
roku zorganizowano wiele konkursów, warsztatów, koncertów i innych wydarzeń 
kulturalnych, które spotykają się z bardzo dobrym odbiorem ze strony mieszkańców gminy 
Reńska Wieś.  

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudniony jest dyrektor i animator kultury na cały etat, 2 osoby 
na ½ etatu: główna księgowa i instruktor kulturalno-oświatowy, sprzątaczka na ¾ etatu  
i pracownik gospodarczy na ¼ etatu.  

W Gminnym Ośrodku Kultury w roku 2021 realizowano zajęcia: 
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 Zespoły wokalne: „Gwiazdeczki”, „Poezja”, „Długomiłowiczanki”. Zajęcia prowadzi 
Krystyna Przezdzienk- Grzybek. 

 Zespoły taneczne: „Baby Perełki”, „Mini Perełki”, „Perełki”, „Perełki Juniors”. Treningi 
odbywają się w poniedziałki i wtorki. Zajęcia akrobatyki prowadzone są w soboty. 
Trenerem jest Dominika Marzec.  

 Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Większyce - próby odbywają się w poniedziałki. 
Instruktorem grupy jest Beata Kozioł   

 Sekcja plastyczna - zajęcia odbywają się we wtorki. Prowadzi Martyna Majewska. 
 Klub Młodego Technika – zajęcia z programowania i kodowania odbywające się średnio 

raz w miesiącu.  
 Zajęcia kształtujące sylwetkę dla dorosłych - zajęcia odbywają się w poniedziałki. 

Prowadzi Sandra Wyrobek. 
 Zumba - zajęcia fitness z elementami tańca dla dorosłych. Zajęcia odbywają się  

w środy. Prowadzi Angelika Wielgan.  
 „Uniwersytet Wiejski” – wykłady raz w miesiącu. 
 Świetlica socjoterapeutyczna: Czynna od poniedziałku do piątku. Wyposażona jest                                              

w stół do ping-ponga, bilard, piłkarzyki, sprzęt muzyczny, gry planszowe, materiały 
plastyczne. Jednocześnie w świetlicy socjoterapeutycznej udziela się pomocy w nauce 
dzieciom mającym trudności w nauce.  

Osiągnięcia zespołów tanecznych w roku 2021: 
I miejsce – Perełki Juniors na Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych na Górze św. 
Anny 
 
Osiągnięcia zespołów wokalnych w roku 2021: 
Gwiazdeczki 

- III miejsce na Przeglądzie Zespołów Mniejszościowych na Górze św. Anny 
Długomiłowiczanki 

- brązowy liść na przeglądzie zespołów i chórów śpiewaczych w Walcach 
Agata Griner 

- I miejsce – Piastowskie Kolędowanie w Kędzierzynie- Koźlu 
- wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu „Hej Kolęda, Kolęda” w Koprachcicach 

 
Gminna Biblioteka Publiczna 

Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych                  
i kulturalnych mieszkańców, zgodnie z zapisami ustawy o bibliotekach. Wyrównuje szanse 
edukacyjne i tworzy więzi współpracy. Pobudza lokalną społeczność do aktywności  
i rozwoju. 
 
Do podstawowych zadań biblioteki należy: 

 gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; 
 obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów, oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej. 
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W ramach działalności merytorycznej biblioteka organizuje konkursy, spotkania autorskie, 
wystawy, prelekcje, akcje promocyjne i popularyzujące czytelnictwo, lekcje biblioteczne, 
warsztaty rękodzielnicze, spektakle teatralne, wizyty studyjne i wycieczki. 

 
Księgozbiór biblioteki w 2021r.  zwiększył się o kolejne 1211 szt. woluminów i na koniec 

2021r liczył łącznie 23594 woluminy (na koniec 2020 - 22 383 sztuki).  
Podział zakupów na poszczególne placówki: 

Reńska Wieś Oddział dla dzieci Filia Długomiłowice 
495 szt. 96 szt. 620 szt. 

Podział pod względem tematycznych : 

Literatura dla dzieci i 
młodzieży 

Literatura dla dorosłych Literatura popularno - 
naukowa 

483szt. 716 szt. 12 szt. 
 

Z dotacji Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego zakupiono 280 szt. na kwotę 7.533 zł. 
Z dotacji własnej zakupiono 931 szt. na kwotę 17.815,71 zł. 
 
Biblioteka dołączyła do konsorcjum bibliotek wykupując zdalny dostęp do platformy LEGIMI  
w postaci  5 kodów dostępu na miesiąc, czytelnicy mogą korzystać z  80000 darmowych 
książek. 
 

Biblioteka prenumeruje 11 czasopism za które zapłaciła 222,59 zł, czasopisma te są 
przekazywane do klubów seniora, oraz do wykorzystania przez uczniów szkół. 
Liczba czytelników i użytkowników w obu placówkach to 1450 osób. 
Liczba wypożyczeni w ciągu całego roku to 17153 szt. w tym 12580 to wypożyczenia na 
zewnątrz i 4555 szt. to udostepnienia na miejscu. 
Biblioteka obsługuje także biblioteki szkolne w Reńskiej Wsi oraz w Długomiłowicach,  
w których mieszczą się siedziby biblioteki gminnej oraz współpracuje ze szkołami w całej 
gminie. 
W bibliotece szkolnej w Reńskiej Wsi zakupiono w 2021r  592 szt. podręczników na kwotę 
14.272,85 zł, zaś w Długomiłowicach zakupiono 525 szt. podręczników na kwotę 11.101,86zł. 
W bibliotece pracują 4 osoby – ogółem 2,5 etatu, w tym księgowa. 
 
W ciągu całego roku zorganizowano 43 imprezy w tym 3 imprezy z powodu sytuacji 
epidemiologicznej były organizowane w formie online. Łącznie w wydarzeniach udział wzięło 
4924 osoby. 
Informacje o bibliotece zawarte są na stronach : 
https://biblioteka-renskawies.pl/ 
http://www.facebook.com/gminna.biblioteka.3 
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Dotacje związane z działalnością kulturalną i ochroną zabytków 
W roku 2021 gmina Reńska Wieś, w ramach otwartego konkursu ofert, wspierała 

wykonanie zadania publicznego pn. „Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych  
i etnicznych oraz języka regionalnego”, realizowanego przez Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu. Dzięki dotacji w wysokości 8000zł 
zrealizowano 7 inicjatyw oraz zapewniono obsługę księgową i rozliczono zadanie. 
Dofinansowano m.in. publikację dotyczącą historii gminy, spotkanie pokoleń  
w Długomiłowicach, listopadowe opowieści – DFK Większyce. 

 
Zgodnie z uchwałą nr XXX/245/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 marca 2021 

została udzielona dotacja w wysokości 15.000zł dla parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego 
Jakuba Apostoła w Mechnicy przy ul. Młyńskiej 13. Przedmiotem dotacji były prace 
konserwatorskie przy zespole zabytków tj.: 
1) Rzeźba Jezus Zmartwychwstały; 
2) Świecznik na paschał; 
3) Rzeźba Jezus z Gorejącym Sercem, umieszczonej w kapliczce w ogrodzeniu kościoła 
parafialnego przy ul. Młyńskiej 13 w Mechnicy (zabytek wpisany jest do rejestru zabytków 
województwa opolskiego). 

Zgodnie z uchwałą nr XXX/244/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 marca 2021r. 
została udzielona dotacja Panu Bogusławowi Gnat, Panu Witoldowi Parzonka, Annie Florek 
Parzonka w wysokości 5.000zł na prace konserwatorskie pałacowo-parkowe w Komornie ul. 
Harcerska 81, dz. ewid. Nr 31/36 AM2 obręb 0011 Komorno (zabytek wpisany do rejestru 
zabytków województwa opolskiego). 
 

Sport 
Na terenie gminy Reńska Wieś jest 8 pełnowymiarowych boisk piłkarskich, z czego 6 to 

boiska wraz z szatniami i urządzeniami sportowymi przekazane 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, 
skocznie do skoków w dal i wzwyż. Do dyspozycji klubów sportowych i mieszkańców jest 
boisko „Orlik” w Reńskiej Wsi, a także 4 wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią w 
Długomiłowicach, Mechnicy, Większycach i Pokrzywnicy. Pieczę nad obiektem „Orlik” 
sprawuje lokalny animator sportu, finansowany przez gminę Reńska Wieś (½ etatu), oraz 
Ministerstwo Sportu. Od strony technicznej stadionem gminnym opiekuje się gospodarz 
obiektu, zatrudniony na umowę-zlecenie (40-70 godzin miesięcznie).  

Sztandarową inwestycją, długo zresztą oczekiwaną, w 2021 roku była przebudowa boiska 
piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w Większycach (z wykorzystaniem dotacji  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Obiekt posiada system nawadniania i oświetlenia.  

 
W 2021r. na stadionie w Reńskiej Wsi rozegrano ogólnopolskie Mistrzostwa Krajowego 

Zrzeszenia LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt pn. „Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka 
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Procyszyna. Przez trzy dni młode adeptki piłki nożnej mogły rywalizować na gminnym obiekcie. 
Goszczono reprezentacje z większości województw - w sumie ok. 150 zawodniczek  
i wiele osób towarzyszących. Impreza była świetną promocję nie tylko sportu i obiektu, ale też 
gminy. Gospodarze otrzymali mnóstwo podziękowań od uczestników i Rady Głównej LZS.  

 
Na terenie gminy funkcjonują sale gimnastyczne w Długomiłowicach, Reńskiej Wsi 

 i Mechnicy. Są one wykorzystywane do prowadzenia treningów przez kluby sportowe  
i zorganizowane grupy mieszkańców.  

Rekreacji i turystyce służy akwen Dębowa wraz ze ścieżką dla amatorów spacerów, 
biegów czy chodzenia z kijkami, a także dla rowerzystów. Na akwenie co roku odbywają się 
zawody wędkarskie o randze gminnej, krajowej i międzynarodowej. W 2021 roku po raz 
pierwszy rozegrano tutaj Mistrzostwa Polski PZW w wędkarstwie karpiowym.  
Prawdziwym hitem okazała się, oddana w roku 2020 do użytku, ścieżkę rowerową o długości 
8,3 km z możliwością kontynuowania jazdy na rowerze po terenie należącym do gmin Cisek  
i Polska Cerekiew (łączna długość traktu – ok. 15 km). Ścieżka cieszy się dużą popularnością 
nie tylko wśród miłośników rowerów. 

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

w Większycach (specjalizujący się w jeździectwie westernowym) czy KJ Piaff Equestrian  
w Reńskiej Wsi (specjalizujący się w skokach przez przeszkody), a także działa 7 klubów 
sportowych w formie organizacji pozarządowych: 
1. LKS Śląsk Reńska Wieś – 4 drużyny piłkarskie (klasa A seniorów, juniorzy, trampkarze, 
młodzicy), sekcja tenisa stołowego, sekcja lekkoatletyczna; 
2. LKS Po-Ra-Wie Większyce – 2 drużyny piłkarskie (IV liga i klasa A); 
3. LZS DFK Łężce – 1 drużyna piłkarska (klasa B); 
4. LZS Pokrzywnica – 1 drużyna piłkarska (klasa B);  
5. LZS Gierałtowice – 2 drużyny piłkarskie (młodzicy, orlicy); 
6. LZS Inter Mechnica – 1 drużyna piłkarska (klasa B);  
7. KJ Piaff Equestrian – skoki przez przeszkody. 
 

W uruchomione w 2019 r. w Długomiłowicach, staraniem dyrektor ZSP Długomiłowice 
Jolanty Belko i Koła Mniejszości Niemieckiej w Długomiłowicach, niemieckojęzycznej szkółce 
piłkarskiej Miro Deutsche Fuβballschule, w 2021 r. trenowało już ponad 50 młodych adeptów 
piłki nożnej. 

W każdą środę z kolei, na stadionie gminnym w Reńskie Wsi, odbywają się 
ogólnodostępne zajęcia lekkoatletyczne finansowane w 2021 roku z Funduszu Sołeckiego 
sołectwa Reńska Wieś.  
 

W 2021r., w ramach otwartego konkursu, na realizację zadania „Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży” przeznaczono 200 000 zł (w 2020 – 180 000 zł, w 2019 – 150 000 zł). 
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Lp. Klub 
Liczba 

drużyn/sekcji 
Dotacja  

w 2021 r. 

1. LKS Śląsk Reńska Wieś 6 62 000 zł 

2. LKS Po-Ra-Wie Większyce 2 45 000 zł 

3. LZS DFK Łężce 1 16 000 zł 

4. LZS Pokrzywnica 1 18 000 zł 

5. LZS Gierałtowice 1 8 000 zł 

6. LZS Inter Mechnica 1 18 000 zł 

7. Piaff Equestrian – 10 000 zł 

8. KS Koziołek - 15 000 zł 

9.  
TSKN na Śląsku Opolskim / Miro Deutsche 

Fuβballschule 
-  8 000 zł 

 

 
LKS Śląsk Reńska Wieś, w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na rozwijanie 

sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci  
i młodzieży, pozyskał 10 000 zł z programu „Klub” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu  
i Turystyki. Dodatkowe środki finansowe wsparły działalność zwłaszcza drużyn 
młodzieżowych.  
 

IX. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 
 

Na terenie gminy Reńska Wieś funkcjonuje 8 jednostek ochotniczej straży pożarnej,  
w tym 2 jednostki (OSP Większyce oraz OSP Mechnica-Kamionka) w ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Czynnie działa w nich 380 osób, z czego 141 uprawnionych 
jest do uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

Jednostka Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Ćwiczenia Razem 

OSP Reńska Wieś 5 6 0  1 12 
OSP Długomiłowice 1 7  0  2 9 
OSP Gierałtowice 2 3  0  2 7 
OSP Mechnica--

Kamionka 
8  23 1 5  37 

OSP 
Większyce 

18  35  2 3  58  

OSP Poborszów 2 3  0  1 6 
OSP Łężce 0  0 0  1 1  

OSP Pokrzywnica 2 5 0  2 9 
Razem 38  79 3 17 137 
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W obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej  
i przeciwpowodziowej 2021 r. zostały wykonane następujące zadania: 

 sprzętowe doposażenie OSP: zakup doposażenia średniego zestawu ratownictwa 
technicznego o wartości 50 000 zł dla OSP Mechnica-Kamionka (15 000 zł pochodzą  
z dotacji celowej gminy, resztę pieniędzy stanowią środki własne jednostki i środki 
pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska); 

 wyposażenie osobiste podnoszące bezpieczeństwo członków OSP biorących udział  
w akcjach ratowniczych: hełmy, specjalne buty, ubrania itp. – wartość zadania 
przekroczyła 30 000 zł; 

 poprawa warunków bytowych – remont i modernizacja remizy OSP Długomiłowice, 
remont łazienki oraz świetlicy w remizie – wartość zadania 74.000 zł 

 rozbudowa radiowego systemu alarmowania;  
 w ramach projektu ,,Bezpieczna woda – współpraca służb ratowniczych                                        

w zagrożeniach związanych z wodą” współfinansowanego przez Euroregion Pradziad 
strażacy z Czech i gminy Reńska Wieś odbyli ćwiczenia i warsztaty z ratownictwa 
wodnego (w Polsce i Czechach), oraz nabyli umiejętności na szkoleniu z wód szybko 
płynących. Doposażono również sprzętowo OSP Mechnica-Kamionka (więcej o tym  
w raporcie za rok 2020). Wartość projektu wyniosła prawie 19 000 euro. 

 
 

Dodatkowo każda jednostka z gminy Reńska Wieś otrzymała z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych dotację celową w wysokości 5000 zł na zakup sprzętu szkoleniowego bądź 
ratownictwa medycznego.  

W ramach walki z pandemią COVID-19 jednostki ochrony przeciwpożarowej pozyskały 
sprzęt ochrony osobistej w postaci maseczek, kombinezonów, rękawiczek jednorazowych itp. 
oraz płynów do dezynfekcji. Środki zostały zakupione przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego i Opolski Urząd Wojewódzki. 

Strażacy również w ramach współpracy z samorządem gminnym rozdawali mieszkańcom 
gminy maseczki przekazane przez Opolski Urząd Wojewódzki. Na wiosnę oraz jesień wykonano 
również dezynfekcję ogólnodostępnych placów zabaw znajdujących się na terenie sołectw. 
 

Bezpieczeństwo publiczne 
 
W 2021 na terenie gminy popełniono 46 przestępstw (w 2020 – 42, w 2019 – 66): 

 kradzieże – 8, w tym 1 wykryta (w 2020 było ich 20, w tym 12 wykrytych); 
 kradzieże z włamaniem – 10, wszystkie niewykryte (w 2020 było ich 7, w tym 2 

wykryte); 
 oszustwa – 20, w tym 3 wykryte (w 2020 było ich 10, w tym 3 wykryte); 
 pobicia – 1, niewykryte (w 2020 nie było przestępstw w tej kategorii); 
 przestępstwa w ruchu drogowym – 7, w tym 2 wykryte (w 2020 było ich 5, wszystkie 

wykryte). 
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W 2021 r. 59 osób ukarano mandatem (w 2020 - 106 osób), a 61 pouczono (w 2020 – 
139), głównie w związku z nieprzestrzeganiem wprowadzonych obostrzeń z powodu pandemii 
COVID-19. 

W 2021 r. odnotowano 91 zdarzeń drogowych (w 2020 – 86). Policja interweniowała 306 
razy (w 2020 - 290 razy, w 2019 – 757), w tym interwencji domowych było 125 (w 2020 – 115, 
w 2019 – 114). W wyniku interwencji domowych zatrzymano 15 osób (w 2020 – 5). 
Prowadzono 4  postępowania (w 2020 – 13) w sprawach związanych z podejrzeniem przemocy 
domowej (3 zakończone odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego, lub 
umorzeniem z braku czynu zabronionego, 1 postępowanie w toku) Prowadzono też procedurę 
Niebieskiej Karty w 8 przypadkach (w 2020 – 29). Policja prowadziła też czynności wyjaśniające 
w celu skierowania sprawy do sądu w wymiarze ogólnie 112 spraw (w tym 37 wniosków  
o ukaranie, 66 odstąpień od ukarania/umorzeń, aktualnie 9 spraw jest w toku) 

 Reasumując i porównując przedstawione wyżej dane statystyczne z 2021 i 2020 roku, 
można stwierdzić poprawę w ilości prowadzonych postępowań związanych z podejrzeniem 
stosowania przemocy lub znęcania się oraz wszczętych procedur „Niebieska Karta”. Doszło 
także do spadku ilości kradzieży oraz zmniejszenia ogólnie popełnianych wykroczeń 
porządkowych przez sprawców, w wyniku czego zastosowano o kilkadziesiąt mniej 
postępowań mandatowych. Odnotowano niewielki wzrost kategorii dot. prowadzonych 
interwencji, przestępstw popełnianych w ruchu drogowym, kolizji drogowych, kradzieży                  
z włamaniem, pobicia oraz prowadzonych czynności wyjaśniających. Zaobserwowano              
znaczny wzrost zatrzymań i doprowadzeń osób, a także zgłaszanych przestępstw związanych 
z oszustwami.  
 

X. Fundusz sołecki 
Podstawą prawną funkcjonowania funduszu sołeckiego jest Ustawa z 21.02.2014r. 

o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301). Środki pochodzące z funduszu przeznacza się 
na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków 
życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

O przeznaczeniu środków decydują mieszkańcy danego sołectwa podczas zebrania 
wiejskiego. W budżecie gminy Reńska Wieś wyodrębniono na ten cel 383 194,09 zł (w 2020 r. 
było to 332 032,66 zł, a w 2019 – 318 818,76 zł).  

Sołectwa wykorzystały środki w wysokości 381 485,99 zł co stanowi 99,38% planu  
(w 2020 r. było to 327 959,00 zł, co stanowiło 98,77% planu) 
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Lp. Sołectwo środki przyznane środki 
wykorzystane 

% 
wykorzystania 

środków 
Przykładowe zadania: 

1 Bytków 11 072,68 zł 10 970,73 zł 99,08% 

Bieżące utrzymanie porządku na terenie wioski. 
Podtrzymywanie i promowanie tradycji 
kulturowych wsi. 
Zabudowa części wiaty rekreacyjnej. 
Oświetlenie ulicy Głównej w Bytkowie. 

2 Dębowa 15 106,30 zł 15 078,89 zł 99,82% 

Bieżące utrzymanie porządku na terenie wioski. 
Podtrzymanie i promowanie tradycji 
kulturowych wsi. 
Modernizacja ogólnodostępnych obiektów 
gminnych. 
Montaż wiaty biesiadnej przy placu zabaw. 

3 Długomiłowice 39 545,34 zł 39 537,74 zł 99,98% 

Bieżące utrzymanie porządku na terenie wioski. 
Podtrzymywanie i promowanie tradycji 
kulturowych wsi. 
Kształtowanie wizerunku, wyposażenie 
ogólnodostępnych obiektów gminnych. 
Opracowanie dokumentacji drogi ul. Słoneczna 
w Długomiłowicach. 

4 Gierałtowice 21 314,92 zł 21 013,78 zł 98,59% 

Bieżące utrzymanie terenów zielonych. 
Podtrzymywanie i promowanie tradycji 
kulturowych wsi. 
Budowa wiaty rekreacyjnej. 
Oświetlenie boiska  wiejskiego. 

5 Kamionka 15 580,85 zł 15 566,70 zł 99,91% 

Bieżące utrzymanie porządku na terenie wioski. 
Modernizacja ogólnodostępnych obiektów 
gminnych. 
Remont dachu kapliczki. 
Podtrzymywanie i promowanie tradycji 
kulturowych wsi. 

6 Komorno 23 252,64 zł 23 056,92 zł 99,16% 

Bieżące utrzymanie terenów zielonych. 
Dokumentacja projektowa przebudowy ul. 
Kolejowej . 
Utwardzenie pobocza przy ul. Harcerskiej. 

7 Łężce 32 348,06 zł 32 262,88 zł 99,74% 

Bieżące utrzymanie porządku na terenie wioski. 
Modernizacja ogólnodostępnych obiektów 
gminnych. 
Opracowanie dokumentacji projektowej 
zagospodarowania terenu przy ul. Kościelnej. 
Podtrzymywanie i promowanie tradycji 
kulturowych wsi. 
Zakup namiotu biesiadnego. 

8 Mechnica 38 477,58 zł 38 441,54 zł 99,91% 
Bieżące utrzymanie porządku na terenie wioski. 
Modernizacja ogólnodostępnych obiektów 
gminnych. 
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Dokumentacja projektowa oświetlenia  
sołectwa Mechnica. 

9 Naczysławki 14 078,13 zł 14 068,26 zł 99,93% 

Bieżące utrzymanie porządku na terenie wioski. 
Modernizacja ogólnodostępnych obiektów 
gminnych. 
Doposażenie placu zabaw w Naczysławkach. 

10 Poborszów 27 444,44 zł 26 997,81 zł 98,37% 

Utrzymanie terenów zielonych. 
Konserwacja altan drewnianych w centrum oraz 
nad Odrą. 
Integracja społeczna. 
Zakup i montaż urządzeń na boisko szkolne. 
Renowacja pomnika w centrum miejscowości. 

11 Pociękarb 13 208,13 zł 13 208,12 zł 100,00% 

Bieżące utrzymanie terenów zielonych. 
Modernizacja ogólnodostępnych obiektów 
gminnych. 
Podtrzymywanie i promowanie tradycji 
kulturowych wsi. 

12 Pokrzywnica 38 714,85 zł 38 494,90 zł 99,43% 

Bieżące utrzymanie terenów zielonych. 
Modernizacja ogólnodostępnych obiektów 
gminnych. 
Podtrzymywanie i promowanie tradycji 
kulturowych wsi. 

13 Radziejów 13 959,49 zł 13 959,35 zł 100,00% 
Bieżące utrzymanie terenów zielonych. 
Remont kapliczki wiejskiej. 

14 Reńska Wieś 39 545,34 zł 39 529,58 zł 99,96% 

Bieżące utrzymanie terenów zielonych. 
Podtrzymywanie i promowanie tradycji 
kulturowych wsi. 
Lekkoatletyczne popołudnia. 
Utrzymanie, konserwacja i modernizacja 
obiektów gminnych. 

15 Większyce 39 545,34 zł 39 298,79 zł 99,38% 

Zakup kosiarki spalinowej. 
Dokumentacja projektowa oświetlenia  
sołectwa Większyce. 
Bieżące utrzymanie terenów zielonych. 
Montaż plandek na wiacie. 
Podtrzymywanie i promowanie tradycji 
kulturowych wsi. 

Razem 383 194,09 zł 381 485,99 zł   
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XI.  Gmina w czasie pandemii 
 

Rok 2021 to kolejny rok funkcjonowania naszej Gminy w warunkach pandemii COVID-
19. Wciąż ponadprzeciętnie, niepokojąco wysoka w 2021 była liczba zgonów, oraz liczba 
zdrowotnych powikłań pocovidowych wśród mieszkańców.  

Nasze działania koncentrowały się na realizacji obowiązujących zasad bezpieczeństwa, 
oraz udzieleniu pomocy tym mieszkańcom, którzy znaleźli się w potrzebie. Kontynuowane były 
akcje roznoszenia maseczek (pozyskanych z zapasów rządowych) dla mieszkańców przy 
pomocy jednostek OSP, sołtysów czy wolontariuszy.  

Gmina Reńska Wieś w roku 2021 przeprowadziła również w Gminnym Ośrodku Kultury   
w Reńskiej Wsi  3 mobilne akcje szczepień ludności przeciwko wirusowi COVID-19  
w trakcie których zaszczepiło się łącznie 208 osób. Łącznie w pełni zaszczepionych zostało 44% 
mieszkańców gminy. Wzięliśmy również udział w konkursie „Rosnąca odporność”, który 
premiował przyrost osób zaszczepionych w okresie letnim 2021 r. – zajęliśmy w nim II. Miejsce 
w powiecie i gmina otrzymała nagrodę w wysokości 500.000 zł.  

 
Na terenie gminy również w 2021 świadczyliśmy, choć w ograniczonym zakresie, usługi 

kuriera społecznego w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni” realizowanego przez Regionalny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. To pomoc skierowana do osób niesamodzielnych przy w różnych 
pracach czy w sprawunkach. W pierwszym okresie pandemii uruchomiliśmy, koordynowaną 
przez GOPS, sieć pomocy świadczonej wolontariuszy, którzy zgłaszali się do nas z ofertą 
pomocy potrzebującym. Ok. 30 najbardziej niesamodzielnych mieszkańców gminy 
otrzymywało do końca stycznia 2021 roku ciepłe posiłki w ramach projektu, w którym gmina 
brała udział (również w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni”).  

W związku z panującą pandemią Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie mógł 
zorganizować wigilii dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy 
Reńska Wieś. Ponadto pojawiła się inicjatywa, aby z okazji świąt wielkanocnych zorganizować 
również paczki żywnościowe dla  osób starszych samotnych oraz samotnych 
niepełnosprawnych. W związku z powyższym po przeprowadzeniu licznych konsultacji, 
zwłaszcza z sołtysami poszczególnych sołectw, ustalono listy osób kwalifikujących się do 
otrzymania paczek zarówno z okazji Świąt Bożego Narodzenia, jak i Świąt Wielkanocnych. 
Ponadto wzorem roku 2020 w/w osobom  w dniu 23 grudnia dostarczono również  posiłek 
świąteczny.  

Pracownicy GOPS w okresie przedświątecznym odwiedzili łącznie 148 osób samotnych 
starszych i samotnych niepełnosprawnych (145 osób z okazji świąt wielkanocnych oraz 148 – 
z okazji świąt bożego narodzenia), którym przekazali paczki o łącznej wartości  
6 413,89 zł., natomiast w dniu 23 grudnia dla 115 najbardziej potrzebujących, samotnych, 
starszych i niepełnosprawnych osób został dostarczony gorący, wigilijny posiłek (koszt  
2 645,00 zł.) 

W czasie pandemii wspieraliśmy również przedsiębiorców dotkniętych lockdownem. 
W 2021 roku umorzyliśmy  ratę  podatku od nieruchomości najbardziej dotkniętym branżom. 
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Olbrzymim wyzwaniem – personalnym, organizacyjnym, ale i technologicznym, nadal  

było funkcjonowanie naszych placówek edukacyjnych w sytuacji pandemii. Szkoły  
i przedszkola, dzięki olbrzymiemu wysiłkowi kadry, rodziców oraz wsparciu technologicznemu 
(o pozyskanym sprzęcie w Raporcie za rok 2020) w roku 2021 funkcjonowały w miarę płynnie 
i kolejne fale zachorowań nie paraliżowały już funkcjonowania naszych placówek 
oświatowych. 

Również Urząd Gminy i inne jednostki czy instytucje gminne zmuszone były, wraz ze 
zmieniającymi się wskaźnikami zachorowań, adaptować się do warunków i wprowadzać 
zmiany w zasadach swojego funkcjonowania. Praca zdalna była jednak narzędziem 
stosowanym w 2021 roku w sposób bardzo ograniczony i nie zakłócała ona funkcjonowania 
jednostek gminnych.  

 
Kolejne fale zachorowań wydają się jednak słabnąć i być może rok 2021 będzie ostatnim tak 
tragicznym w skutkach rokiem pandemii. My, jako społeczność gminna, z pewnością 
wychodzimy z tego okresu mocno dotknięci – zarówno pod względem demograficznym, 
zdrowotnym, ale i gospodarczym. Postawa jednak, którą zaprezentowaliśmy podczas tych 
dwóch lat, nacechowana wrażliwością, solidarnością, odpowiedzialnością – daje jednak 
nadzieję.  

 

XII. Podsumowanie 
 

Rok 2021 był kolejnym niełatwym rokiem w realizacji zaplanowanych zadań i dla bieżącej 
działalności Urzędu Gminy. Starając się spełniać rosnące oczekiwania naszych mieszkańców, 
mierzyliśmy się trudnościami wynikającymi z czasu pandemii, ale także rosnącą z miesiąca na 
miesiąc inflacją i wzrostem cen i kosztów bieżących. Jednocześnie mierzyliśmy się z  trudnym 
zadaniem zachowania równowagi pomiędzy możliwościami finansowymi, a ciągłym 
wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy, oraz dbałością o posiadane 
zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców.  

 
Mimo tych trudności był to kolejny rok obfitujący w realizację wielu zadań inwestycyjnych, 

których wykonano na łączną kwotę 7,7 miliona złotych. Wiele też zadań rozpoczęliśmy, 
planując ich zakończenie w 2023 roku.  

Skupialiśmy się na dalszej rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej, zarówno w miejscach 
intensywnej rozbudowy osiedli mieszkaniowych (np. ul. Leśna i Gościęcińska w Pokrzywnicy, 
ul. Polna w Mechnicy), ale także w sołectwach, gdzie sieci kanalizacyjnej nie ma w ogóle. 
Przystąpiono do kanalizowania sołectwa Dębowa i nieskanalizowanej części sołectwa 
Długomiłowice, oraz kontynuowano prace projektowe nad siecią kanalizacyjną  
w Poborszowie. Pozyskano również 4,75 mln zł dofinansowania z Rządowego programu 
Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na poprawę systemu zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców gminy i przystąpiono do wykonania programu funkcjonalno-użytkowego tego 
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zadania (realizacja w latach 2022-2023). Na pewno rok 2021 można uznać za udany pod 
względem inwestycji drogowych, których zrealizowaliśmy kilkanaście (np. ul. Sportowa  
i Deszczowa w Większycach, ul. Sportowa i Zielona w Radziejowie, ul. Szkolna, 1 Maja, 
Serwatków, Łąkowa, Cmentarna w Pokrzywnicy, ul. Kwiatowa, Harcerska, Dworcowa, 
Związkowa, Boczna, Spokojna w Reńskiej Wsi, ul. Majątkowa w Łężcach). Głównie dzięki 
pozyskanym dofinansowaniom: 4 projekty z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych,  
1 projekt z RFIL dla wsi popegeerowskich, 1 projekt z marszałkowskiego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Warto wspomnieć też o innych zrealizowanych zadaniach 
infrastrukturalnych, jak przebudowa boiska sportowego z nawodnieniem w Większycach, 
rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi (sfinansowane w większości przez 
dotację rządową RFIL oraz środki unijne – PROW), czy przebudowa budynku komunalnego  
w Większycach na cele przedszkolne (sfinansowana w większości dotacją rządową RFIL). 
Rozpoczęto również budowę przedszkola z klubem malucha w Mechnicy, oraz rewitalizację 
dawnego dworca kolejowego w Reńskiej Wsi (oba zadania z dofinansowaniem programu 
Maluch+).  

Również w obszarze dbałości o środowisko naturalne udało się w roku 2021 wykonać 
sporo. Kolejny rok z rzędu funkcjonował nasz gminny program wymiany „kopciuchów” na 
ekologiczne źródła ciepła, w który zaangażowaliśmy dodatkowe środki na łączną kwotę 
180.000 zł. Uruchomiliśmy również punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste 
Powietrze”, w którym doradzamy i pomagamy wypełnić wnioski o rządowe dofinansowanie 
na inwestycje proekologiczne w budynkach mieszkalnych. Zrealizowaliśmy, podobnie jak  
w poprzednich latach, wymianę kolejnych połaci dachowych z azbestu na obiektach 
prywatnych, dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW i NFOŚiGW. Wymieniono też węglowe systemy 
grzewcze na gazowe w dwóch gminnych obiektach – Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Reńskiej Wsi i Gminnym Ośrodku Kultury (oba zadania dofinansowane przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu). Planujemy by również  
w kolejnych latach systematycznie likwidować nieekologiczne źródła ciepła w obiektach 
gminnych.  

Wykonaliśmy również w 2021 roku szereg dokumentacji projektowych, które pozwolą 
nam realizować inwestycje w latach kolejnych, zarówno w obszarze wodno-kanalizacyjnym, 
jak i drogowym.  

Rosnącym wyzwaniem, głównie finansowym, jest dla Gminy oświata. Zmniejszająca się 
subwencja pokrywa zaledwie 2/3 kosztów bieżących funkcjonowania szkół i przedszkoli.  
Z drugiej strony na samorząd spadają co raz to nowe zadania, obowiązki i podwyżki 
(wynagrodzeń, czy kosztów bieżących) za którymi nie idzie wzrost finansowania oświaty ze 
strony rządowej. Oczywiście wzrost kosztów wynika również w pewnej części ze świadomie 
prowadzonej polityki gminy. W 2021 roku praktycznie każde chętne dziecko ma miejsce  
w gminnym przedszkolu, uruchomiono dodatkowe oddziały dla komfortu pracy edukacyjnej 
(osobne grupy dla dzieci starszych i młodszych), oraz wydłużono czas pracy placówek, 
dostosowując go do potrzeb rodziców.  Mamy świadomość, iż jest to inwestycja w przyszłość 
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naszych dzieci, a tym samym gminy, ale musimy jednocześnie cały czas koncentrować się na 
właściwym gospodarowaniu środkami i bilansowaniu dochodów i wydatków.  

 
W minionym roku zostały zrealizowane, jak co roku, kolejne zadania w ramach funduszu 

sołeckiego, który został wykorzystany niemal w całości. Dzięki tej naturalnej formie aktywności 
społeczności lokalnych udało się zrealizować wiele cennych inicjatyw, zarówno związanych  
z inwestycjami, jak i aktywnością kulturalno-integracyjną mieszkańców (choć  
w ograniczonej formie z powodu trwającej pandemii). W roku 2021 kolejne pięć sołectw 
skorzystało z dodatkowych środków w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, które 
wspomogły realizację zaplanowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zadań. W dalszym 
ciągu należy promować tę formę partycypacji mieszkańców we współdecydowaniu o ich 
najbliższym otoczeniu, by w podejmowaniu decyzji o przeznaczeniu środków z tego funduszu 
brało udział więcej mieszkańców.  

 
Rok 2021 można ocenić, mimo trudności związanych z trwająca pandemią 

 i „rozkręcająca się” inflacją raczej pozytywnie - zarówno pod kątem skali realizowanych 
działań inwestycyjno-rozwojowych, jak i stabilnej sytuacji finansowej gminy. Niestety 
obserwowany wzrost cen produktów i usług każe myśleć z niepokojem o latach kolejnych. 
Zarówno pod kątem wzrostu kosztów bieżących funkcjonowania gminy, jak i zmniejszających 
się możliwości inwestycyjnych gminy. A oczekiwania mieszkańców o wyzwania w obszarze 
inwestycji wciąż są przed nami spore. Dokończenie kanalizacji gminy, unowocześnienie 
systemu wodociągowego, modernizacja i rozbudowa sieci dróg i oświetlenia, modernizacja 
obiektów gminnych, wymiana źródeł ciepła w obiektach publicznych – to tylko niektóre  
z wyzwań, które realizujemy i które wciąż są przed nami. Czas, rozwój sytuacji pandemicznej  
i finansowo-gospodarczej pokaże, na ile będziemy mogli je płynnie realizować. Mimo wszystko 
nie powinniśmy jednak z oczu tracić najważniejszego celu naszego działania - budowania 
solidarnej, dobrze prosperującej i odpowiedzialnej wspólnoty lokalnej. 

 
 
 
 
        Wójt Gminy Reńska Wieś 
        /-/ Tomasz H. Kandziora 


