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1. Wstęp  

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zmianami) wprowadziła do prawa samorządowego 

nową instytucję - raport o stanie gminy.  

Zgodnie z nowym Art. 28aa. Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 

ze zmianami) Burmistrz, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie 

gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego.  

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której głos 

mogą zabierać zarówno radni jak i mieszkańcy gminy. 

Przedstawione opracowanie zawiera informacje wymienione w ustawie o samorządzie 

gminnym oraz analizę działań podejmowanych przez Burmistrza Gogolina przy współudziale 

Urzędu Miejskiego w Gogolinie i jednostek organizacyjnych Gminy Gogolin.  
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2. Informacje ogólne (ogólna charakterystyka gminy)  

Gmina Gogolin położona jest w środkowej części województwa opolskiego, w powiecie 

krapkowickim, w odległości 25 km na południe od Opola. Ogólna powierzchnia gminy i miasta 

wynosi około 101 km2, co stanowi 22,9% powierzchni powiatu krapkowickiego. Miasto 

Gogolin zajmuje natomiast 20,8% powierzchni gminy. Gmina Gogolin sąsiaduje  

z następującymi gminami: Tarnów Opolski, Izbicko, Strzelce Opolskie, Zdzieszowice, 

Krapkowice. Sieć osadniczą gminy tworzą: miasto Gogolin i 9 wsi sołeckich: Chorula, Malnia, 

Odrowąż, Górażdże, Kamień Śląski, Kamionek, Dąbrówka Dolna, Zakrzów, Obrowiec. 

Rysunek 1. Podział Gminy Gogolin na sołectwa 

Gmina pełni funkcje – przemysłową, mieszkaniową i rolniczą. Wykształcone funkcje są 

wynikiem warunków naturalnych i położenia obszaru. Występujące surowce przesądziły  

o rozwoju przemysłu wapienniczo-cementowego we wsiach: Górażdże i Chorula. Dogodne 

położenie w stosunku do ośrodków przemysłowych wpłynęło na rozwój funkcji 

mieszkaniowej. Funkcja rolnicza reprezentowana jest przez sektor prywatny.  

Struktura użytkowania terenów 

Generalnie strukturę użytkową obszaru gminy kształtują: tereny rolne, tereny leśne, 

tereny mieszkaniowe i tereny przemysłowe. W strukturze przestrzennej gminy dominują 

użytki rolne, które zajmują 47,5% powierzchni gminy, w tym grunty orne stanowiące 79,1% 

powierzchni użytków rolnych i 37,6% powierzchni gminy. Znaczną część powierzchni gminy, 

bo 36%, pokrywają lasy i zadrzewienia. Tereny leśne występują w zwartych kompleksach  

w północnej i wschodniej części gminy oraz w enklawach na obszarze całej gminy. Stosunkowo 

duże powierzchnie zajmują nieużytki po byłych eksploatacjach kopalin (ok. 2%), które są  

w różnych fazach sukcesji przyrodniczej, oraz użytki kopalne na obszarach górniczych 
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działających kopalni (3,7%), które są sukcesywnie rekultywowane w kierunku leśnym. Grunty 

zabudowane i zurbanizowane (bez użytków kopalnych) zajmują ok. 10% powierzchni gminy. 

Wśród tych gruntów dominują tereny komunikacyjne, które łącznie stanowią 4,6% 

powierzchni gminy, tereny mieszkaniowe – 2,2% i tereny przemysłowe – 1,8%. Tereny 

mieszkaniowe skupione są w dziewięciu zespołach osadniczych w obrębach wiejskich (wsie 

sołeckie) i trzech zespołach w obrębie miasta Gogolina: Strzebniów, Wygoda i pozostałe 

dzielnice tworzące jeden zwarty obszar miejski. Zabudowa rozproszona jest stosunkowo 

nieliczna i występuje głównie w południowej, rolniczej części gminy. Tereny przemysłowe, 

związane z eksploatacją kopalin, położone są w Choruli, Górażdżach i Kamieniu Śląskim.  

Struktura funkcjonalna gminy 

Generalnie obszar gminy można podzielić na dwie podstawowe jednostki funkcjonalne: 

obszar urbanizacji obejmujący północną i środkową część gminy (powyżej autostrady), oraz 

obszar rolniczy obejmujący pozostałą, tj. południową, część gminy. Uwzględniając natomiast 

istniejące funkcje terenów na obszarze gminy wydzielić można następujące jednostki 

funkcjonalne:  obszary rolnicze – z dominacją gruntów rolnych niezabudowanych,  obszary 

leśne – z dominującą powierzchnią lasów,  obszary osadnicze – z dominującą zabudową 

mieszkaniową i towarzyszącą jej zabudową usługową,  obszary przemysłowe – tereny 

zakładów przemysłowych w Choruli i Górażdżach oraz kopalni w Górażdżach i Kamieniu 

Śląskim,  obszar specjalny – lądowisko w Kamieniu Śląskim. W układzie hierarchicznym 

obsługi miasto Gogolina pełni funkcję gminnego ośrodka obsługi (stopnia 

ponadpodstawowego), wsie: Kamień Śląski, Zakrzów, Malnia i Górażdże pełnią funkcję 

ośrodków stopnia podstawowego.  

Uzbrojenie terenów 

Gmina Gogolin cechuje się wysokim stopniem uzbrojenia terenów. Wszystkie zespoły 

osadnicze są zelektryfikowane, zwodociągowane. W kanalizację sanitarną nie są wyposażone 

tylko trzy wsie: Obrowiec, Zakrzów (z wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej) i Dąbrówka oraz 

dwa zespoły zabudowy w granicach miasta Gogolina: przy ul. Wygoda i przy ul. Rybackiej. 

Gmina posiada też stosunkowo gęstą sieć drogową zapewniającą obsługę komunikacyjną 

wszystkich zespołów osadniczych i terenów zabudowanych poza tymi zespołami. Obszar 

miejski Gogolina ma dostęp do sieci gazowej. 

Sytuacja demograficzna 

Pod względem demograficznym gmina Gogolin jest jednym z wyjątków na mapie 

województwa opolskiego. W przeciągu ostatnich lat udało się zahamować negatywny trend  

i liczba mieszkańców powoli rośnie.  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba mieszkańców 12 436 12 502 12 544 12609 12662 

w tym miasto 6564 6592 6640 6661 6734 

Zmiana do roku poprzedniego -6 66 42 65 53 

Tabela 1. Ludność Gminy Gogolin (Źródło danych: GUS) 
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W związku z przygotowywanymi nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe  

i prowadzonymi pracami budowlanymi (w szczególności Osiedle Dębowe w Gogolinie) w 

latach kolejnym spodziewane jest utrzymanie pozytywnego bilansu demograficznego na 

terenie Gminy. Na trend ten wpływ mają również inne działania samorządu, takie jak np.: 

wprowadzenie gminnego becikowego (zarówno dla nowo narodzonych dzieci, jak i pociech 

adoptowanych do rodzin zastępczych), objęcie fachową i bezpłatną opieką lekarską wszystkie 

ciężarne mamy czy dopłaty gminne do żłobka w wysokości 450 zł. 

Działania te mają odzwierciedlenie również w strukturze wiekowej ludności Gminy 

Gogolin, gdzie oprócz zauważalnego trendu starzenia społeczeństwa od kilku lat widać 

również powolny wzrost liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. 

 

Rysunek 2. Struktura ludność Gminy Gogolin (Źródło danych: GUS) 

Sytuacja gospodarcza 

O przemysłowej funkcji gminy i jej wysokiej pozycji pod względem dochodów budżetu 

przesądzają zakłady cementowo-wapiennicze bazujące na surowcach eksploatowanych  

(m. in.) na obszarze gminy Gogolin. Są to:  

 cementowania Górażdże Cement S.A. położona w Choruli – największy zakład  

w gminie, a równocześnie największa cementownia w Europie, 

 Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. – Jednostka Produkcyjna w Górażdżach.  

Poza nimi na obszarze gminy znajduje się kilka większych zakładów produkcyjnych innych 

branż:  

 zakład Gniotpol Trailers w Malni (produkcja przyczep i zabudów do samochodów), 

 zakład Grupy Chespa w Choruli (produkcja farb graficznych),  

 zakład firmy Sentrex w Gogolinie (produkcja opakowań),  

 zakład koncernu Hengst w Gogolinie (produkcja części samochodowych),  

 zakład Niemeyer Polserw w Gogolinie (produkcja części samochodowych), 

 firma EKO-PROBUD Sp. z o.o. w Gogolinie (budownictwo drogowe) 
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Na przestrzeni lat 2015-2019 zwiększyła się liczba podmiotów gospodarki narodowej.  

Ma to odzwierciedlenie w ilości nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej  

w rejestrze REGON oraz wzroście liczby osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, których liczba w latach 2015-2019 wzrosła o 46 osób. 

 

Rysunek 3. Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej (Źródło danych: GUS) 

  
Rysunek 4. Bezrobotni zarejestrowani wg płci (Źródło danych: GUS) 

Pozytywne trendy w gospodarce oraz znaczące inwestycje poczynione przez 

przedsiębiorstwa prywatne mają wpływ, nie tylko na zwiększenie dochodów budżetowych, ale 

również na rynek pracy. Na przestrzeni ostatnich lat widać w gminie Gogolin zauważalny 

stopniowy spadek liczby bezrobotnych, który pokrywa się z tendencjami krajowymi.  
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Na koniec 2019 roku ogólna liczba bezrobotnych wyniosła 280 osób i była to najniższa wartość, 

jaką odnotowano na przestrzeni ostatnich 11 lat. Największą liczbę osób pozostających bez 

zatrudnienia odnotowano w 2009 roku (574). Na przestrzeni analizowanego okresu 

dostrzegalny jest wyższy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych.  

Dynamiczny spadek ogólnej liczby bezrobotnych powoduje również zmniejszenie 

wskaźnika udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

jednak również tutaj możemy zauważyć większy procentowy spadek tego wskaźnika wśród 

mężczyzn niż u kobiet. 

 
Rysunek 5. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg 

płci (Źródło danych: GUS) 
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3. Informacje finansowe  

3.1 Stan finansów gminy 

Wskaźnik udziału dochodów własnych samorządu terytorialnego w jego dochodach 

ogółem syntetycznie charakteryzuje możliwości prowadzenia polityki dochodowej przez JST, 

tzw. samodzielność finansową. Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki 

samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. 

Jeśli omawiany wskaźnik spadnie poniżej 50 proc. to samorządy mogą mieć trudności  

z planowaniem długoterminowym inwestycji.  

Analizując sytuację Gminy Gogolin należy stwierdzić, iż mimo jego spadku sytuacja 

dochodowa nie jest zła i pozwala na prowadzenie efektywnej polityki inwestycyjnej. 

Poniższa tabela wykazuje wielkość tego wskaźnika na przestrzeni ostatnich lat.  

Lp.  2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Dochody 
ogółem 

53 677 551,68 57 688 035,56 66 082 708,12 70 474 323,01 70 597 822,85 

2 
Dochody 
własne 

40 297 271,84 40 217 636,37 43 148 076,32 46 222 012,85 46 188 596,65 

3 Wskaźnik 75,07 69,72 65,29 65,59 65,42 

Tabela 2. Wysokość udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. 

Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na kondycję finansową gminy oraz 

możliwości realizacji swoich zadań, a w szczególności realizacji nowych inwestycji  

i remontów jest poziom zadłużenia i możliwości jego spłaty. Informacje te, w przypadku Gminy 

Gogolin, są każdorocznie weryfikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową  

w Opolu i opinia składu Orzekającego RIO jest corocznie pozytywna, zarówno w stosunku do 

możliwości zaciągania nowych zobowiązań jak i obsługi zadłużenia w latach kolejnych. 

 

 
Rysunek 6. Wysokość zadłużenia Gminy Gogolin w latach 2015-2019 
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3.3 Wykonanie budżetu gminy 

Wysokość budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 3. Plan i zmiany planu budżetu w 2019 roku 

Lp. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie  % wykonania 

1 

Dochody 70 571 969,85 70 597 822,85 100,0 

w tym:       

dochody bieżące 68 718 237,18 68 705 373,51 100,0 

dochody majątkowe 1 853 732,67 1 892 449,34 102,1 

2 

Przychody 7 348 291,00 10 309 650,13 140,3 

w tym:       

przychody z zaciągniętych pożyczek i 
kredytów na rynku krajowym 

3 000 000,00 3 000 000,00 100,0 

wolne środki, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych 
4 348 291,00 7 309 650,13 168,1 

Ogółem (1+2) 77 920 260,85 80 907 472,98 103,83 

3 

Wydatki  74 924 260,85 71 602 716,39 95,6 

w tym:       

wydatki bieżące 68 731 076,85 65 500 756,56 95,3 

wydatki majątkowe 6 193 184,00 6 101 959,83 98,5 

4 Rozchody 2 996 000,00 2 996 000,00 100,0 

Ogółem (3+4) 77 920 260,85 74 598 716,39 95,7 

Tabela 4. Wykonanie budżetu Gminy Gogolin w 2019 roku 

Lp. Nazwa 
Plan budżetu  

na dzień 01.01.2018r. 

Plan budżetu po 
zmianach na dzień 

31.12.2018 r. 

Przyrost planu na 
dzień 31.12.2018 r. 

% 
przyrostu 

5:3 

1 Dochody 65 991 871,00 70 571 969,85 4 580 098,85 6,9 

2 Przychody 5 100 000,00 7 348 291,00 2 248 291,00 44,1 

Ogółem (1+2) 71 091 871,00 77 920 260,85 6 828 389,85 9,6 

3 Wydatki  68 095 871,00 74 924 260,85 6 828 389,85 10,0 

4 Rozchody 2 996 000,00 2 996 000,00 0,00 0,0 

Ogółem (3+4) 71 091 871,00 77 920 260,85 6 828 389,85 9,6 
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Rysunek 7. Dochody Gminy Gogolin na dzień 31.12.2019 r. 

 

Rysunek 8. Wykonanie budżetu Gminy Gogolin w 2019 r. 
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Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie 756 307,24 zł 

Przebudowa chodnika przy ul. Schulza w Gogolinie 74 972,24 zł 

Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb 
Karłubiec 

317 935,38 zł 

Przebudowa odcinka ul. Cementowej w Choruli 154 982,40 zł 

Przebudowa odcinka ul. Wapiennej w Kamieniu Śl. 57 896,72 zł 

Przebudowa odcinka ul. Marzanny w Gogolinie 107 715,04 zł 

Przebudowa odcinka ul. Plebiscytowej w Gogolinie 125 853,85 zł 

Przebudowa odcinka ul. Stawowej w Zakrzowie  76 943,29 zł 

Przebudowa odcinka drogi na działkach nr 174/1, 174/4, obręb Gogolin 1 57 908,40 zł 

Przebudowa odcinka ul. Spacerowej w Gogolinie 75 768,49 zł 

Przebudowa odcinka ul. Fabrycznej w Gogolinie 74 903,48 zł 

Przebudowa odcinka ul. Młyńskiej w Gogolinie  76 944,84 zł 

Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Gogolinie 73 851,00 zł 

Przebudowa odcinka ul. Norwida w Gogolinie 24 969,00 zł 

Przebudowa odcinka ul. Sosnowej w Gogolinie na działkach nr 1327/4, 1327/10, 
obręb Karłubiec 

64 744,74 zł 

Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Gogolinie 37 969,49 zł 

Przebudowa drogi na działce nr 122, obręb Gogolin 1 98 936,77 zł 

Przebudowa ul. Kopernika w Malni 163 896,89 zł 

Wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie 
kapitału zakładowego 

1 422 500,00 zł 

Termomodernizacja lokalu w budynku ul. Krapkowicka 67/4 w Gogolinie 96 373,60 zł 

Termomodernizacja lokalu w budynku ul. Krapkowicka 13/3 w Gogolinie 96 660,00 zł 

Zakup gruntów, lokali, koszty notarialne i opłaty sądowe, przejęcie z mocy prawa 168 041,61 zł 

Wykonanie wyrzutni dachowych ciepłego powietrza z agregatów VFR z 
pomieszczenia wentylatorowi w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie 

79 335,00 zł 

Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Urzędu Miejskiego  
w Gogolinie (instalacja czujników, centrala sygnalizacji pożaru, lampy awaryjne 
wraz z sygnalizatorem akustyczno-optycznym -zalecenia kontrolne Państwowej 
Straży Pożarnej w Krapkowicach) 

107 205,24 zł 

Dotacje na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska 161 000,00 zł 

Budowa punktu ładowania pojazdów elektrycznych w Kamieniu Śl. 147 600,00 zł 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiejska w Odrowążu  103 333,00 zł 

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy 1 Maja w Kamieniu Śl 82 410,00 zł 

Izba tradycji w Kamieniu Śl. 145 013,00 zł 

Tabela 5. Najważniejsze wydatki inwestycyjne Gminy Gogolin w 2018 roku 
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Rysunek 9. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2015-2019 

 
Rysunek 10. Wykonanie wydatków remontowych w latach 2015-2019 

3.5 Realizacja budżetu obywatelskiego  

W 2019 roku Gmina nie realizowała Budżetu Obywatelskiego. 
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4. Informacja o stanie mienia komunalnego 

Ogólne informacje o nieruchomościach gminnych. 

Stan własności gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z udziału 

gminy w obrocie cywilno-prawnym. Gmina nabywa nieruchomości niezbędne dla realizacji 

zadań publicznych oraz zbywa nieruchomości gminne zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w 

Gogolinie. Innym sposobem nabywania nieruchomości jest tzw. komunalizacja, kiedy 

Wojewoda stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa oraz nabywanie decyzją Sądu. 

Zmiany w mieniu komunalnym, pokazuje tabela Nr 6. Dane w niej zawarte wynikają wprost 

ze zdarzeń opisanych w tabelach Nr 8 i 9, czyli czynników powodujących zwiększenie lub 

zmniejszenie zasobu gminnego. 

Lp. Sposób korzystania z gruntu 
Stan na 01.01.2019r.  

(ha) 
Stan na 31.12.2019r.  

(ha) 

1 Zasób gminny 402,8391 400,5925 

w tym: 

2 
Wieczyste użytkowanie przedsiębiorstw 

komunalnych – spółek gminy 
39,1942 29,0903 

3 Wieczyste użytkowanie osób fizycznych 4,9743 1,5240 

4 
Wieczyste użytkowanie spółdzielni i innych osób 

prawnych i organizacji 
10,0378 8,5624 

5 Drogi gminne 157,6314 158,8747 

6 Rowy gminne 13,0861 13,0861 

Tabela 6. Nieruchomości stanowiące własność Gminy 

Lp. Treść 
Liczba 

nieruchomości 
Powierzchnia (ha) 

Wartość 
(zł) 

1  
Wierzytelności gminy 

zabezpieczone hipoteką 
-- -- -- 

2 
Użytkowanie wieczyste gruntów 

Skarbu Państwa  
94 53,7042 1 756 527,70 

3 Posiadanie --  -- -- 

RAZEM 94 53,7042 1 756 527,70 

Tabela 7. Inne niż własność prawa majątkowe Gminy 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zasoby gruntów gminnych uległy zmniejszeniu 

o 2,2466 ha - głównie w wyniku sprzedaży nieruchomości na cele budowlane oraz 

przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. 

W wymienionym okresie sprzedano 25 działek (18 aktów notarialnych) na ogólną 

powierzchnię 1,7842 ha. Przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności 

4,2203 ha. Ubytek powierzchni po powtórnym pomiarze 0,0010 ha. 

Ogółem w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zmniejszono stan zasobu gminnego – 

grunty o pow. 6,0055 ha. 

Gmina Gogolin w wyniku podziału przejęła grunty pod drogę publiczną, za 

odszkodowaniem 25 działek o pow. 0,3739 ha, zakupiła 7 działek o pow. 0,7370 ha grunty pod 

drogę publiczną i budownictwo mieszkaniowe, otrzymała w wyniku spadku grunt o pow. 
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2,6388 ha. W wyniku przybytku powierzchni po nowym pomiarze zwiększono zasób gruntów 

gminnych o 0,0092 ha.  

Ogółem w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przyjęto do zasobu gminnego grunty 

o powierzchni 3,7589 ha.  

Stan zasobów gruntów gminnych wynosił na dzień 31.12.2019 r. wynosił 400,5925 ha. 

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego. 

Informacje dotyczące nieruchomości, których własność gmina nabyła w trybie 

administracyjnym i cywilnym zawarte są w tabeli Nr 11. 

Lp. Treść 
Liczba 

decyzji/umów 

Powierzchnia 
nieruchomości 

(ha) 

Koszt 
nabycia (zł) 

1 Przejęcie działki w wyniku spadku 1 2,6388 -- 

2 Zakup działek 4 0,7370 96 720,61 

3 Przybytek powierzchni -- 0,0092 -- 

4 
Nabycie w wyniku podziału nieruchomości 

(nabycie z mocy prawa za odszkodowaniem) 
25 0,3739 71 321,00 

RAZEM 13 3,7589 168 041,61 

Tabela 8. Nabywanie nieruchomości przez Gminę w 2019 r. 

Podstawę nabycia stanowiły:  

1) 4 akty notarialne– zakup nieruchomości; 

2) 25 decyzji - przejęcie gruntu pod drogę publiczną; 

3) 1 nieruchomość – przejęta w wyniku spadku na rzecz Gminy Gogolin. 

Tabela Nr 12 informuje o nieruchomościach sprzedanych od dnia 1 stycznia w 2019 r. do 

dnia 31 grudnia 2019 r. 

Tabela 9. Zbywanie nieruchomości Gminnych w 2019 r. 

W wymienionym okresie sprzedane zostały następujące nieruchomości: 

1) 25 nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego; 

2) przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności – 60 

nieruchomość. 

Tabela Nr 13 przedstawia informacje o dochodach gminy uzyskanych z mienia 

komunalnego. Na dzień 31.12.2019 r. osiągnięto wpływy ze sprzedaży nieruchomości  

w kwocie 1 364 972,33 zł. Tabela zawiera również informacje o dochodach z tytułu 

dzierżawy, trwałego zarządu oraz dochody za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie 

użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 252 682,48 zł. 

Łącznie dochody Gminy z mienia komunalnego za rok 2019 r. wyniosły 1 617 654,81 zł. 

Lp. Treść 
Powierzchnia 

(ha) 
Wartość  

(zł) 
Liczba 

nabywców 

1 Sprzedaż nieruchomości  1,7842 1 364 972,33 18 

2 Ubytek powierzchni 0,0010 -- -- 

3 Przekształcenie użytkowania  4,2203 153 459,76 60 

RAZEM 6,0055 1 518 432,09 22 
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Lp. Źródło dochodu 
Wykonanie na 
31.12.2019r.  

(zł) 

Prognoza na  
2020 rok 

[stan na 01.01.2020] 
(zł) 

1 Sprzedaż nieruchomości gminnych 1 364 972,33 2 000 000,00 

2 
Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 
32 111,70 20 000,00 

3 Dochody z tytułu trwałego zarządu  3 792,59 4 000,00 

4 Dochody z tytułu użytkowania wieczystego 63 318,43 40 000,00 

5 
Dochody z przekształcenia użytkowania 

wieczystego na własność 
153 459,76 0,00 

RAZEM 1 617 654,81 2 064 000,00 

Tabela 10. Dochody Gminy z mienia komunalnego  

Gmina na dzień 31.12.2019 r. posiadała udziały w:  

- spółce pod nazwą Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. 

15 338 udziałów (100%) o wartości nominalnej po 500,00 zł, 

- spółce pod nazwą Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z o.o. 20 000 udziałów (100%) 

o wartości nominalnej po 50,00 zł. 

Zasady i kierunki gospodarowania mieniem komunalnym 

Funkcjonowanie podstawowych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania 

publiczno-prawne (w tym: w zakresie oświaty, kultury i sportu, gospodarki mieszkaniowej, 

pomocy społecznej, bezpieczeństwa) oparte jest na majątku gminy. Rzeczywista wartość 

majątku gminy jest trudna do określenia, przede wszystkim z powodu stosowania różnych 

metod wyceny poszczególnych jego składników. Wartość podawana według ewidencji 

księgowej w Tabeli Nr 10 - poz. 2 - nie jest równoważna wartości rynkowej, ustalanej przede 

wszystkim dla zbywanych nieruchomości. Gmina sukcesywnie podejmuje i będzie 

podejmować kroki do pozyskiwania nowych terenów budowlanych zarówno od osób 

fizycznych jak i poprzez podziały posiadanych nieruchomości, ponieważ prawidłowa 

gospodarka mieniem komunalnym sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego oraz 

pozyskaniu inwestorów. 
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5. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii  

5.1 Strategia rozwoju 

Strategia Rozwoju Gminy Gogolina została przyjęta Uchwalą nr LII/480/2014 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Gminy Gogolina na lata 2014-2020. 

Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014–2020 to bez wątpienia najważniejszy 

dokument programowy, w oparciu, o który Burmistrz wraz Radą Miejską prowadzą aktywną 

politykę rozwoju lokalnego. Przyjęta strategia jest zatem od kilku lat dokumentem niezwykle 

pomocnym przy urzeczywistnianiu wyznaczonych kierunków rozwoju naszej gminy. Mając na 

względzie dobro wspólnoty lokalnej Gminy Gogolin oraz przeprowadzoną analizę 

sformułowano wizję oraz kierunki rozwoju gminy na lata 2014–2020:  

Wizja: 

Gmina Gogolin w 2020 r. to region harmonijnego i zrównoważonego rozwoju, z wysokim 

potencjałem kapitału ludzkiego i konkurencyjną gospodarką, gdzie podejmowane są 

działania proekologiczne. 

Kierunki rozwoju oraz cele strategiczne i operacyjne przedstawia poniższa tabela.  

KIERUNKI 
ROZWOJU  

CELE 
STRATEGICZNE  

CELE OPERACYJNE  

I. Konkurencyjna 
gospodarka  

I.1. Wykorzystanie 
walorów gminy dla 

jej rozwoju 
gospodarczego  

I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  

I.1.2. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego  

I.1.3. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska 
naturalnego  

I.1.4. Promowanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy  

II. Rozwój kapitału 
ludzkiego  

II.1. Wzrost 
poziomu życia 
mieszkańców 

gminy  

II.1.1. Poprawa warunków i jakości usług świadczonych przez 
instytucje ochrony zdrowia i pomocy społecznej  

II.1.2. Poprawa warunków i jakości edukacji oraz sportu  

II.1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego  

II.1.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego  

III. Inwestycje w 
zasoby  

III.1. Poprawa 
stanu 

infrastruktury 
technicznej gminy  

III.1.1. Poprawa stanu infrastruktury sieciowej  

III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej  

III.1.3. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa i tworzenie 
dogodnych warunków życia mieszkańców  

IV. Współpraca z 
otoczeniem  

IV.1. Wzmocnienie 
potencjału 

administracji 
samorządowej  

IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług 
publicznych  

IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego  

Tabela 11. Matryca kierunków rozwoju oraz celów strategicznych i operacyjnych 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

W 2019 roku na terenie Gminy Gogolin obowiązywały dwie uchwały Rady Miejskiej  

w Gogolinie dotyczące ulg inwestycyjnych dla inwestorów. Były to, podjęta w 2016 r. uchwała 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy 
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Gogolin w ramach pomocy de minimis oraz podjęta w 2016 r. uchwała w sprawie zwolnień  

z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin. Zakres 

pomocy został rozszerzony w 2016 roku głównie z myślą o dużych firmach, które zamierzają 

ulokować na terenie gminy swoje inwestycje. Zgodnie z przyjętą uchwałą, właśnie dla takich 

inwestorów przewiduje się zwolnienie z podatku dla gruntów, budynków i budowli oraz ich 

części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Gogolin, na 

okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.  

W 2019 roku sukcesem zakończyły się podjęte już w 2008 roku starania o budowę 

obwodnicy Malni i Choruli. To kluczowe dla rozwoju gminy oraz mieszkańców zadanie, 

zrealizowane przy wsparciu Gminy Gogolin przez Samorząd Województwa Opolskiego ma 

przede wszystkim wyprowadzić ciężki i bardzo uciążliwy transport poza tereny zamieszkałe. 

Inwestycja ułatwiła również „skomunikowanie” terenów inwestycyjnych (w tym leżących w 

obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) z autostradą A4, a także poprawiła 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 
Rysunek 11. Nowa obwodnica Malni i Choruli  
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W 2019 roku zakończyła się również inwestycja Powiatu Krapkowickiego, realizowana 

również z inicjatywy i przy wsparciu Gminy Gogolin polegająca na skomunikowaniu terenów 

aktywności gospodarczej w Gogolinie z DW 409, 423 i Autostradą A4. Przebudowa ulicy 

kamiennej poprawiła płynność ruchu i bezpieczeństwo. 

 
Rysunek 12. Przebudowana ulica Kamienna w Gogolinie 

W 2019 r. w ramach projektu Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych  

w Aglomeracji Opolskiej zrealizowano zadanie, którego zakres rzeczowy zadania obejmował 

budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie wraz z oświetleniem 

przejść dla pieszych oraz rozbudową oświetlenia ścieżki rowerowej. Inwestycja miała na celi 

lepsze skomunikowanie strefy działalności gospodarczej z obszarami mieszkaniowymi i 

istniejącymi ścieżkami rowerowymi. 

 
Rysunek 13. Ciąg pieszo-rowerowy do strefy działalności gospodarczej w Gogolinie 
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W ubiegłym roku zakończyła się również inwestycja firmy Chespa Sp. z o.o na terenie 

byłego wyrobiska w Choruli, która prowadziła tam budowę nowego pięciokondygnacyjnego 

budynku biurowo – socjalnego o powierzchni zabudowy ok. 2500 m2. 

Rysunek 14. Nowa inwestycja firmy Chespa Sp. z o.o w Choruli  

Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głownie na popularyzacji produktów 

lokalnych i regionalnych.  

Popularyzacja produktów regionalnych odbywała się przede wszystkim podczas imprez 

organizowanych przez Gminę Gogolin oraz podczas imprez organizowanych przez miasta  

i gminy partnerskie Gogolina. 

Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na: 

 wdrożeniu optymalnego systemu gospodarowania odpadami, opartego na 

selektywnej zbiórce odpadów, 

 ograniczenie źródeł niskiej emisji, 

 rozwoju alternatywnych źródeł wykorzystywania energii, 

 ochronie bioróżnorodności przyrodniczej na terenie gminy, 

 kształtowaniu postaw proekologicznych mieszkańców i podmiotów gospodarczych 

gminy, 

W 2019 roku zmodernizowano Gogoliński PSZOK. Zadanie obejmowało m.in. utwardzenie 

betonowe placu manewrowego i placu kontenerowego, na którym będą zbierane odpady oraz 

placu edukacyjnego wraz z drogą dojazdową pod ruch ciężarowy powyżej 30 ton wraz z 

odpowiednim systemem odwodnienia. Ponadto na obiekcie pojawiły się: magazyn na odpady 

niebezpieczne oraz na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, punkt wymiany rzeczy 
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używanych, altana edukacyjna oraz boksy betonowe. PSZOK został też wyposażony we 

wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, tablice informacyjne, narzędzia oraz oznakowania 

poziome i pionowej. Na realizację tego zadania Gogolińskie Usługi Komunalne pozyskały 

dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wkład własny Gminy Gogolin to 346 978,69 zł.  

 
Rysunek 15. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gogolinie 

W ubiegłym roku w Kamieniu Śląskim została uruchomiona farma fotowoltaiczna o łącznej 

mocy 500 kW wraz z pierwszym w Polsce magazynem energii w technologii litowo-jonowej  

o pojemności 670 kWh. TA prywatna inicjatywa umożliwiła Gminie Gogolin uruchomienie 

pierwszej w regionie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

Rysunek 16. Farma fotowoltaiczna i Stacja ładowania pojazdów elektrycznych w Kamieniu 

Śląskim 
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Promowanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na: 

 promocji bazy noclegowej oraz gastronomicznej na terenie gminy, 

 stworzeniu Centrum Informacji Turystycznej w Gogolinie. 

Poprawa warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje ochrony zdrowia  

i pomocy społecznej 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na: 

 podejmowaniu działań inwestycyjnych i doposażenie placówek ochrony zdrowia, 

 zapewnieniu wzrostu dostępności do opieki ambulatoryjnej oraz poradni 

specjalistycznych, 

 organizacji działań wspierających profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób, 

 promocji zdrowego stylu życia, 

 przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego, 

 stworzeniu szerokiej oferty wsparcia, integracji i aktywizacji osób starszych, 

 umożliwieniu osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społeczności 

lokalnej, 

 przeciwdziałaniu uzależnieniom, 

 wspieraniu rodziny jako podstawowej komórki życia. 

Poprawa warunków i jakości edukacji i sportu 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na: 

 poprawie oferty edukacyjnej poprzez modernizację zaplecza oświatowego,  

 wyposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesne technologie, 

 wzroście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 

 wspieraniu podnoszenia kwalifikacji kadry nauczycielskiej, 

 współpracy szkół z innymi placówkami oraz z rodzicami i organizacjami działającymi  

na terenie gminy, 

 uatrakcyjnieniu oferty poprzez modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych na 

terenie gminy, 

 budowie, rozbudowie i modernizacji placów zabaw, 

Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na: 

 wspieraniu działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie, 

 wspieraniu działań Gminnego Ośrodka Kultury, ze zwróceniem uwagi na potrzeby 

lokalnej społeczności. 

Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na: 

 poprawie wyposażenia służb publicznych, 

 wspieraniu rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach 

publicznych, 
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 tworzeniu warunków do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i przeciwpowodziowego. 

Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na: 

 remontach i budowie dróg na terenie gminy wraz z infrastrukturą okołodrogową, 

 budowie obwodnicy Malni i Choruli, 

 przygotowaniu budowy wiaduktu nad linią kolejową E-30 w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 409 w mieście Gogolin, 

 budowie i polepszeniu jakości dróg dojazdowych do terenów mieszkaniowych, 

inwestycyjnych i działalności gospodarczej. 

Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa i tworzenie dogodnych warunków życia mieszkańców 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na promowaniu terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe. 

 
Rysunek 17. Osiedle Dębowe w Gogolinie 

Poprawa stanu infrastruktury sieciowej 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na: 

 modernizacji i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, 

 modernizacji i rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej, 

 modernizacji i rozbudowie sieci wodociągowej, 

 inicjowaniu rozbudowy sieci gazowej, 

 umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz sieci teleinformatycznej 

na terenie gminy. 

Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na: 
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 współpracy z innymi samorządami (w kraju i za granicą), dotycząca wymiany 

doświadczeń, 

 umocnieniu współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorcami. 

Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głownie na: 

 organizacji szkoleń i innych form wsparcia dla funkcjonujących w granicach gminy 

podmiotów ekonomii społecznej, 

 wspieraniu inicjatyw obywatelskich, 

 podejmowaniu działań zmierzających do wzmocnienia partycypacji obywatelskiej  

w kreowaniu lokalnej polityki rozwoju. 

Z przeprowadzonej w 2018 roku śródokresowej ewaluacji wdrażania poszczególnych 

celów i kierunków działania zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020 

jasno wynika, że już, obrany kierunek jest słuszny i będzie stanowić podstawę do 

przygotowania strategii na przyszłe lata. 

5.2 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego 

zagospodarowania gminy  

Ostatnia ocena aktualności wraz z oceną aktualności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego została połączona w jedno opracowanie i została 

przygotowana w 2017 roku. W jej wyniku Rada Miejska w Gogolinie podjęła w dniu 30 marca 

2017 r. uchwałę Nr XXXII/273/2017 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy stwierdzając,  

iż Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gogolin jest nieaktualne. 

W 2018 roku prowadzono działania mające na celu opracowanie 2 edycji studium 

zmieniające w całości studium opracowane w 1999 r. i przyjęte uchwałą Nr IX/73/99 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 września 1999 r. (z czterema zmianami przyjętymi uchwałami 

Rady Miejskiej w Gogolinie: nr XXXVII/264/2005 z dnia 14 lipca 2005 r., nr XLII/356/2010  

z dnia 28 stycznia 2010 r., nr L/461/2014 r. z dnia 2 września 2014 r. i nr XIX/174/2016  

z dnia 28 kwietnia 2016 r.). Nowe studium zostało uchwalone przez Radę Miejską w Gogolinie  

w kwietniu 2019 roku i obecnie stanowi podstawę do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i ich zmian. 

5.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Cytowana powyżej uchwała stwierdza ponadto, iż: 

1) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi: Odrowąż i Górażdże, terenu 

byłego lotniska w Kamieniu Śląskim, trasy gazociągu na terenie gminy Gogolin oraz terenu 

górniczego "Tarnów Opolski" są nieaktualne; 

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Górażdże II”, wsi: 

Dąbrówka, Chorula, Obrowiec, Malnia, Zakrzów i Dąbrówka, Kamionek, miasta Gogolin, 

części wsi Zakrzów i miasta Gogolin, ogrodu botanicznego, gazociągu wysokiego ciśnienia 
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DN 300 MOP 6,3 relacji Obrowiec - Racibórz, na odcinku Obrowiec - rzeka Odra,  

są częściowo nieaktualne; 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski jest aktualny. 

Stopień pokrycia obszaru gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 

73%.  

Procedurę zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wszczyna się 

zgodnie z oceną aktualności oraz bieżącymi potrzebami. Plany, dla których wpływa największa 

ilość wniosków o zmianę to plany obejmujące następujące jednostki osadnicze: Gogolin, 

Chorula, Malnia. Procedury te przeprowadzane są z szczególnym uwzględnieniem ładu 

przestrzennego, który kształtowany jest poprzez tworzenie zapisów w planach miejscowych, 

umożliwiających realizację nowych inwestycji w nawiązaniu do zabudowy istniejącej,  

w sposób harmonijny, niezaburzający utworzonych kompozycji urbanistycznych.  

W roku 2019 podjęto cztery procedury zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: wsi Kamień Śląski, wsi Chorula, wsi Malnia i miasta Gogolin. Wszystkie 

procedury zostały zakończone i obecnie realizowane są ustalenia przyjęte w zmianach 

dokumentów. 

5.4 Lokalny program rewitalizacji  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020 został przygotowany, aby 

precyzyjnie zidentyfikować potrzeby w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych  

w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej  

w mieście Gogolin w celu dalszego przeznaczenia środków finansowych na działania w tym 

zakresie. Dokument ten został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/209/2016 Rady Miejskiej  

w Gogolinie z dnia 29 września 2016 r.  

Jako, że rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze,  

ale przede wszystkim społeczne, dlatego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gogolin 

na lata 2016 – 2020 znalazły się zadania z różnych dziedzin. Projekty rewitalizacyjne dotyczą 

m.in. priorytetowych zadań Gminy Gogolin, takich jak budowa skrzyżowania 

dwupoziomowego nad linią E30, Centrum Przesiadkowego czy utworzenie „Ogrodu 

Miejskiego”. Ponadto, w LPR Miasta Gogolina znalazły się takie zadania jak: utworzenie 

nowych terenów rekreacji i zieleni w centrum miasta, budowa mieszkań komunalnych dla 

młodych małżeństw, a także rozwój funkcji użyteczności publicznej Placu Benedyktyńskiego.  

W dokumencie zostały zawarte również propozycje zgłoszone przez mieszkańców, 

jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia i organizacje. Wśród projektów znalazły się  

m.in. utworzenie mieszkań serwisowanych dla seniorów oraz domu dziennego pobytu, 

zagospodarowanie parków oraz poprawa bezpieczeństwa, poprzez instalację monitoringu. 

Wszystkie zadania wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji mają na celu walkę  

ze zdiagnozowanymi problemami w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Część zadań takich jak budowa Centrum Przesiadkowego czy utworzenie „Ogrodu 

Miejskiego” zostało wykonanych w latach ubiegłych, natomiast w 2019 roku Gmina Gogolin 

zaplanowała przekazanie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego dotację w 

kwocie 993 300 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa 
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bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 

136 (ciąg E30), jednak z przyczyn niezależnych zakończenie realizacji tego zadania zostało 

przeniesione na 2020rok. 

5.5 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy został przyjęty 

Uchwałą Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 

2015-2019. Zgodnie z jego zapisami Zarząd lokalami i budynkami powierza się spółce Golińskie 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Gogolin stanowią: 

1. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Gogolin. 

Gmina Gogolin dysponuje 180 lokalami mieszkalnymi w 32 budynkach stanowiących 

własność Gminy Gogolin (minus 5 lokali w budynku Plac Dworcowy 3 w Gogolinie, 

lokatorzy wysiedleni). Razem do dyspozycji 175 lokali. Łączna powierzchnia użytkowa w 

budynkach to 10565,44 m2 (minus 252,20 m2 powierzchni użytkowej w budynku Plac 

Dworcowy 3). Razem: 10313,24 m2 powierzchni użytkowej. Budynek przy Placu 

Dworcowym 3 w Gogolinie planowany ( przygotowany) jest do sprzedaży. 

2. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Gogolin wyłączone z użytkowania w 2019r. 

Trzy budynki wyłączone z użytkowania znajdują się w Kamieniu Śląskim ul. Leśna. 

Znajdowało się w nich 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 866,04m2. 

3. Lokale mieszkalne dzierżawione od Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

„Gogolin” Sp. z o.o. ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin. 

Gmina Gogolin dzierżawi cztery budynki zlokalizowane na ul. Konopnickiej w Gogolinie  

w tym dwa przy ul. Konopnickiej 1 i 7 (10 lokali o łącznej powierzchni 579,39 m2) w 2019 

r. wysiedlone i wyłączone z użytkowania. Pozostają dwa budynki ul. Konopnicka 9 i 5  

w Gogolinie z 36 lokalami mieszkalnymi i o łącznej powierzchni użytkowej 1555,25 m2. 

Zarządzanie, remonty i prowadzone działania Zarządcy. 

Obsługę najemców lokali mieszkalnych i użytkowych prowadzi Biuro Obsługi Klienta(BOK). 

BOK zajmuje się sporządzaniem umów, sporządzaniem umów na wybrane media, 

korespondencją z najemcami, rozliczaniem mediów (ciepło, woda, ścieki, energia elektryczna 

dla części wspólnych, paliwa do kotłowni lokalnych, itp.), przyjmowanie opłat za media. 

GUK Sp. z o.o. nadzoruje i kontroluje stan techniczny budynków, drobne prace 

konserwacyjne i serwisowe dokonuje swoimi siłami, pozostałe niezbędne przeglądy 

serwisowe zleca. Spółka dokonuje przekazywania lub odbioru lokali od najemców, prowadzi 

dokumentację i archiwum związane z najmem lokali, a także dokumentację techniczną 

budynków wraz z Książkami Obiektów Budowlanych. 

W przypadku remontów i konserwacji to w pierwszej kolejności spółka realizuje zadania 

mające wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców jak: usuwanie awarii i remonty przewodów 

dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, instalacji gazowych, elektrycznych, wodno-

kanalizacyjnych, wymiana zużytych pieców i kotłów oraz remonty konstrukcji budynku. 
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W dalszej kolejności realizuje się roboty konserwacyjne urządzeń i elementów budynków, 

oraz zadania bezpośrednio zlecane przez Gminę wpływające na estetykę, podnoszące 

standard budynków i samych lokali jak: wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej, malowanie 

elewacji, klatek schodowych, wymiana pokryć dachowych, kompleksowe wymiany instalacji, 

roboty izolacyjne przeciw wilgociowe. Dalszym etapem są roboty termomodernizacyjne 

najczęściej związane z kompleksową wymianą stolarki, inne roboty inwestycyjne.  

Szczegółowy opis robót koniecznych do wykonania w zasobie komunalnym jest ujęty  

w planach remontowych Spółki (zarządcy). Plan ten podlega corocznej aktualizacji, a następnie 

jest przekazany do Gminy w celu przyznania środków budżetowych w ramach „Planów 

remontów budynków komunalnych, plany robót inwestycyjnych na budynkach komunalnych, 

plany robót rozbiórkowych i konserwacji zasobu komunalnego”. 

5.6 Program opieki nad zabytkami  

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 został przyjęty w 2016 roku 

Uchwałą NR XX/178/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 maja 2016 r. Na potrzeby 

opracowania zaktualizowano Gminną Ewidencję Zabytków.  

Realizacja wskazanych w Programie celów ochrony odbywa się poprzez: dofinansowanie 

remontów obiektów zabytkowych, promowanie zabytków dla celów edukacyjnych  

i turystycznych, rezerwowanie środków finansowych w budżecie na cele związane z ochroną 

zabytków oraz kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów ludowych (babski comber, 

jarmarki świąteczne, wodzenie niedźwiedzia), pielęgnację śląskiej gwary (konkurs Śląskie 

Beranie), promowanie rękodzieła twórców ludowych, promocję książek i artykułów 

tematycznych. 

5.7 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych  

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 2018 – 2022 został przyjęty przez Radę 

Miejską w Gogolinie Uchwałą nr XXXIX/314/2017 z dnia 28 września 2017r. 

Zgodnie z jego zapisami w 2019 roku prowadzono następujące prace: 

1. W zakresie sporządzenia dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwoleń 

budowlanych: 

 Budowa sieci wodociągowej Gogolin Kolonia 

 Budowa sieci wod-kan Kamień Śląski, Wapienna-Św. Jacka 

2. W zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

 Sieć wodociągową i kanalizacyjną w Gogolinie, ul. Wierzbowa – uzbrojenie terenów 

mieszkaniowych – I część  

 Sieć wodociągową i kanalizacyjną w Kamieniu Śląskim, ul Wapienna – uzbrojenie 

nowopowstałego osiedla mieszkalnego Wapienna-Św. Jacka – część w ul. Wapiennej 

 Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w Choruli, ul. Polna (zakończono w styczniu 

2020 r.) 
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 W ramach usuwania awarii, remonty częściowe kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Górażdże, ul. Dworcowa 

3. Zadania realizowane poza planem rozwoju i modernizacji: 

 Modernizacja ujęcia 1P w miejscowości Górażdże – w trakcie pompowań oraz badań 

kontrolnych 

 Wymiana sieci wodociągowej zasilającej oczyszczalnię ścieków w miejscowości 

Chorula 

 Rozpoczęcie prac projektowych modernizacji przepompowni ścieków w miejscowości 

Górażdże ul. Dworcowa 

 Rozpoczęcie prac projektowych sieci wodociągowej ujęcie 1P – tranzyt Gogolin-

Górażdże 

Na terenie gminy Gogolin wykonano 38 przyłączy wodociągowych oraz 30 przyłączy 

kanalizacyjnych. 

5.8 Plan gospodarki niskoemisyjnej  

„Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020” został przyjęty 

uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie Nr VIII/50/2015 z dnia z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 

uchwalenia „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020”, 

zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XVII/150/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. oraz 

Nr XLV/359/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. Posiadanie przez gminę Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej umożliwia skuteczne aplikowanie o środki z Unii Europejskiej w perspektywie 

finansowej 2014 – 2020. Plan jest podstawą udzielania wsparcia dla działań realizowanych w 

ramach priorytetów inwestycyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO 

IŚ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO). 

„Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020” jest dokumentem 

strategicznym, który w głównej mierze koncentruje się na tworzeniu warunków do: 

podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2) ze źródeł położonych w obrębie 

terytorialnym gminy Gogolin. W głównych założeniach dokument ten powinien się również 

przyczynić do spełnienia obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie 

efektywności energetycznej, określonych w ustawie o efektywności energetycznej. 

Zbiorcze zestawienie działań na rzecz gminnej gospodarki niskoemisyjnej w okresie 2015-

2020 wraz obliczoną redukcją zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz emisji CO2, produkcji 

energii z OZE przedstawiono w poniższej tabeli.



SEKTOR NAZWA DZIAŁANIA 

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA 
ENERGII CIEPLNEJ  
I ELEKTRYCZNEJ 

REDUKCJA 
EMISJI CO2 

PRODUKCJA 
ENERGII  
Z OZE 

[MWh] [Mg/CO2] [MWh] 

MIESZKAŃCY 

Termomodernizacja budynków komunalnych 303,52 54,50 0 

Montaż kolektorów solarnych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp 
ciepła przez mieszkańców 

12,23 9,93 12,23 

Wymiana niskosprawnych kotłów przez mieszkańców gminy 230,49 59,20 0 

Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii 

104,6 84,90 12,23 

INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZEJ 

Termomodernizacja budynków 181,2 67,20 8,00 

Montaż kolektorów solarnych 9,81 2,84 9,81 

Nabywanie dóbr i usług oraz zlecania robót 28,04 22,77 0 

Edukacja przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy 81,9 66,50 0 

TRANSPORT 

Tworzenia warunków do wykorzystania komunikacji zbiorowej 
(autobusowej i kolejowej) 

54,06 111,12 0 

Prowadzenie i propagowanie systemu przewozów kombinowanych 34,6 8,54 0 

Rozwój infrastruktury rowerowej oraz ścieżek rowerowych 17,3 4,27 0 

Transport - dalszy rozwój i modernizacja sieci dróg lokalnych 3359 882,68 0 

Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie 0,90 0,24 0 

Wybór przewoźnika dla transportu, którego tabor wyposażony jest w 
ekologiczne jednostki napędowe 

5,04 1,33 0 

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
W GMINIE 

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne 188,21 152,82 0 

MIEJSCOWE PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

Tworzenia warunków powiększania udziału OZE 10,3 2,16 0 

RAZEM: 4621,20 1531,00 42,27 

Tabela 12. Zbiorcze zestawienie działań na rzecz gminnej gospodarki niskoemisyjnej wraz z obliczoną redukcją zużycia energii elektrycznej, cieplnej  oraz 

emisji CO2, produkcji energii z OZE w latach 2015-2020 
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Zbiorcze zestawienie zadań wykonanych w latach 2016-2019 zadań na rzecz gminnej gospodarki niskoemisyjnej przedstawiono w poniższej 

tabeli. 

SEKTOR NAZWA DZIAŁANIA ZADANIE 
REALIZACJA KOSZT  

[tys. zł] 2016 2017 2018 2019 

MIESZKAŃCY 

Termomodernizacja budynków 
komunalnych 

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. 
Krapkowickiej 87 w Gogolinie   

    47,2 

Montaż kolektorów solarnych, 
paneli fotowoltaicznych oraz 
pomp ciepła przez mieszkańców 

Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na 
proekologiczne 

    414,6 

Wymiana niskosprawnych 
kotłów przez mieszkańców 
gminy 

Edukacja lokalnej społeczności 
w zakresie efektywności 
energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii 

Wykonanie i wywieszenie w miejscach publicznych 
banerów edukacyjnych i plakatów dotyczących dobrych 
praktyk w zakresie niskoemisyjnego spalania paliw 
stałych  

    0,8 

Pokaz niskoemisyjnego spalania węgla w domowym 
piecu 

    1,2 

Przedstawienie teatralne dla dzieci i młodzieży szkolnej 
pt. „Smog Wawelski” 

    1,5 

Montaż sieci 10 czujników jakości powietrza we 
wszystkich miejscowościach gminy oraz wizualizacja 
wyników za pomocą strony internetowej oraz aplikacji 
na smartfony 

    31,6 

INSTYTUCJE 
UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZEJ 

Termomodernizacja budynków 

Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Gogolinie, 
w tym wykonanie przyłącza gazowego i wymiana 
kotłów olejowych na gazowe 

    1 900,0 

Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali 
gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kamieniu Śląskim 

    1 191,0  
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SEKTOR NAZWA DZIAŁANIA ZADANIE 
REALIZACJA KOSZT  

[tys. zł] 2016 2017 2018 2019 

Montaż kolektorów solarnych 

Budowa instalacji solarnej w Domu Spokojnej Starości 
„Św. Barbara” w Kamionku 

    38,9 

TRANSPORT 

Tworzenia warunków do 
wykorzystania komunikacji 
zbiorowej (autobusowej 
i kolejowej) 

Budowa przystanku autobusowego w Kamieniu Śląskim     69,9 

Utworzenie (rozszerzenie) linii autobusowych o relacje:  
- Kamień Śląski – Krapkowice; 
- Obrowiec – Gogolin 

    4,2 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku 
istniejącego dworca kolejowego na „Centrum 
przesiadkowe Gogolin” 

    7 126,0 

Prowadzenie i propagowanie 
systemu przewozów 
kombinowanych 

Rozwój infrastruktury rowerowej 
oraz ścieżek rowerowych 

Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo- rowerowej ul. 
Pawła, Szpitalna w ramach zadania  
„Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji 
w centrum Gogolina” 

    98,0 

Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej z 
dostosowaniem do parametrów istniejących zjazdów w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości 
Gogolin  

    99,9 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi gminnej 
ulicy Wierzbowej w m. Gogolin 

    709,5 

Transport - dalszy rozwój 
i modernizacja sieci dróg 
lokalnych 

Budowa obwodnicy Malni i Choruli      ze środków 
zewnętrznych 

Przebudowa ul. Spokojnej w Górażdżach     181,8 

Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie     765,5 
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SEKTOR NAZWA DZIAŁANIA ZADANIE 
REALIZACJA KOSZT  

[tys. zł] 2016 2017 2018 2019 

Przebudowa ul. Pawła w Gogolinie     692,0 

TRANSPORT 

Remont ul. Przyjaciół Schongau w Gogolinie     154,0 

Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 
Gogolin – Górażdże – Kamień Śląski 

    ze środków 
zewnętrznych 

Przebudowa drogi powiatowej z Gogolina do Kamienia 
Śląskiego 

    750,0 
wkład Gminy   

Budowa obwodnicy Gogolina - dzielnicy Karłubiec      2 300,0 

Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie     296,3 

Przebudowa ul. Słowackiego w Gogolinie     566,4 

Remont ul. Strzebniów w Gogolinie     316,2 

Remont ul. Kąpielowej w Gogolinie     120,0 

Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie     738,9 

Remont ul. Powstańców w Kamieniu Śląskim     150,0 

Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie     2 315,0 

Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 
455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec 

     312,4 

Przebudowa ul. Cementowej w Choruli     155,0 

Przebudowa ul. Marzanny w Gogolinie     104,7 



Raport o stanie Gminy Gogolin 

35 
 

SEKTOR NAZWA DZIAŁANIA ZADANIE 
REALIZACJA KOSZT  

[tys. zł] 2016 2017 2018 2019 

Przebudowa odcinka ul. Plebiscytowej w Gogolinie     123,0 

Wybór przewoźnika dla 
transportu, którego tabor 
wyposażony jest w ekologiczne 
jednostki napędowe 

Zakup samochodu Renault Trafic do przewozu osób 
spełniającego normę EURO 6 

    109,0 

ZUŻYCIE ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ W 
GMINIE 

Wymiana oświetlenia na 
energooszczędne 

Wymiana w ramach umowy konserwatorskiej 24 szt. 
punktów świetlnych (wymiana lamp rtęciowych na 
sodowe) oświetlenia ulicznego (Tauron Dystrybucja) 

    środki nie-
wyodrębnione 

Wymiana w ramach umowy konserwatorskiej 
rozszerzonej  1097 szt. punktów świetlnych (wymiana 
lamp rtęciowych i sodowych na oświetlenie LED) 
oświetlenia ulicznego  (Tauron Dystrybucja) 

    środki nie-
wyodrębnione 

Wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego w 275 
punktach świetlnych na oświetlenie energooszczędne 
poprzez wymianę żarówek rtęciowych i sodowych na 
żarówki LED (70-75% oszczędność zużycia energii w 
stosunku do żarówki sodowej) 

    96,3 

MIEJSCOWE PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

Tworzenia warunków 
powiększania udziału OZE 

Wskazanie w Studium Kierunków i Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy oraz miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego obszarów, na 
których można realizować inwestycje w OZE powyżej 
100 kW  

    w ramach 
bieżących  

zadań 

RAZEM:  
 

   17 765,8 
 

- realizacja zadania w danym roku 
 

Tabela 13. Zbiorcze zestawienie zrealizowanych zadań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej wraz z ich kosztami w latach 2016-2019 

 



5.9 Program ochrony środowiska 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin stanowi nadrzędzie prowadzenia polityki 

ekologicznej w gminie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony 

środowiska na wszystkich szczeblach było, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu 

środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewniła skuteczne 

mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla wdrożenia 

wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Zadania zawarte w haromonogramie są sukcesywnie realizowane w ramach rożnych 

przedsięwzięć podejmowanych przez Gminę. 

Na chwilę obecną obowiązującym dokumentem jest aktualizacja „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 20015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019 

– 2022” przyjęta Uchwałą Nr XIII/110/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23.10.2015 r. 

Aktualizacja była kontynuacją założeń dokumentu pierwotnego dostosowującą Program do 

panujących uwarunkowań prawnych oraz do istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej 

Gminy Gogolin, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gminy w zakresie ochrony 

środowiska, bieżącej sytuacji i uwarunkowań.  

Ostatni przeprowadzony raport obejmował działania podejmowane w latach 2016-2017 

Źródłem informacji dla opracowania niniejszego dokumentu były materiały 

udostępnione przez zleceniodawcę, w szczególności: 

 aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018  

z perspektywą na lata 2019-2011, 

 informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gogolin za rok: 2016, 2017, 

 informacje pozyskane z Gminy Gogolin, m.in. z wydziałów: Rozwoju Gospodarczego  

i Promocji; Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówieniami Publicznymi i Ochrony 

Środowiska; Oświaty, Sportu i Rekreacji oraz Komunalnego Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. 

 dane statystyczne GUS (dostępne w pełnym zakresie za rok 2016, 2017), 

 Opracowania z zakresu monitoringu środowiska prezentowane przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu (lata 2016, 2017). 

Poniżej przedstawiono cele oraz zadania systemowe wraz z kierunkami działań przyjętymi 

do realizacji w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin w latach 2015-2018  

z perspektywą na lata 2019-2022”.  

OCHRONA WÓD i GOSPODARKA WODNA 

Cel systemowy: ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI USŁUG  

W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ PITNĄ. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

I PODZIEMNYCH 

Kierunki działań: 

 ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, 

 racjonalna gospodarka zasobami wodnymi. 



Raport o stanie Gminy Gogolin 

37 
 

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA PRZED 

HAŁASEM 

Cel systemowy: POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO OCHRONA PRZED 

HAŁASEM I PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 

Kierunki działań: 

 ograniczenie niskiej emisji,  

 rozwój odnawialnych źródeł energii i energooszczędność. 

POWIERZCHNIA TERENU I ŚRODOWISKO GLEBOWE 

Cel systemowy: OCHRONA GLEB I ZŁÓŻ SUROWCÓW 

Kierunki działań: zapobieganie degradacji gleb. 

OCHRONA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW O WYSOKICH WALORACH PRZYRODNICZYCH, 

POMNAŻANIE DZIEDZICTWA I WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH 

Cel systemowy: ZACHOWANIE I OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI 

Kierunki działań: ochrona i kształtowanie bioróżnorodności gminy. 

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE KOMPLEKSÓW LEŚNYCH 

Cel systemowy: ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE KOMPLEKSÓW LEŚNYCH 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI PRZEZ ODPADAMI 

Cel systemowy: SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ZGODNY Z ZASADĄ 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ORAZ ZASADĄ ZMNIEJSZANIA ODDZIAŁYWANIA ODPADÓW 

NA ŚRODOWISKO 

Kierunek działań: rozwój systemu gospodarki odpadami i zmniejszenie wpływu odpadów 

na środowisko (ochrona powierzchni ziemi przed odpadami). 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Cel systemowy: ŚWIADOME EKOLOGICZNIE SPOŁECZEŃSTWO 

Wnioski płynące z raportu z wykonania działań w zakresie realizacji zapisów Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin są optymistyczne. Należy stwierdzić, że zadania są 

wykonywane w sposób prawidłowy, w szczególności w zakresie ograniczania emisji pyłowych  

i gazowych oraz postępowania z odpadami. 

Gmina Gogolin kupiła w 2018 roku 10 sensorów mierzących natężenie szkodliwych pyłów 

w powietrzu. Czujniki mierzą natężenie szkodliwych pyłów PM 2.5, PM 10 oraz dane takie jak 

temperaturę, wilgotność czy ciśnienie powietrza. 

Sieć czujników w czasie rzeczywistym pokazuje zanieczyszczenia powietrza i na bieżąco 

przekazuje informacje na ich temat na platformę Airly. Za pośrednictwem mapy na stronie 

internetowej airly.eu, zakładki „Czym oddychamy” na stronie gogolin.pl oraz specjalnej 

aplikacji na urządzenia mobilne, mieszkańcy Gminy Gogolin posiadają informację o stanie  

i jakości powietrza w danym miejscu. 

Czujniki zlokalizowane są w następujących miejscach na terenie gminy Gogolin: 

 Chorula, ul. Opolska; 

 Gogolin, ul. Strzelecka;  
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 Gogolin, ul. Leśna; 

 Górażdże, ul. Wiejska; 

 Kamień Śląski, plac Myśliwca;  

 Kamionek, ul. Polna; 

 Malnia, ul. Podgórna; 

 Obrowiec, ul. Łąkowa; 

 Odrowąż, ul. Wiejska; 

 Zakrzów, ul. Mickiewicza. 

Ponadto Gmina Gogolin udziela mieszkańcom dotacji do kosztów wymiany domowego 

pieca węglowego na piec o niższej emisyjności. Od 2012 roku wydano na ten cel z budżetu 

Gminy Gogolin prawie 500 tys. zł.  

 
Rysunek 18. Wydatkowane z budżetu Gminy Gogolin w latach 2012 -2019 środki na dotacje dla 

mieszkańców na wymianę źródeł ciepła. 

W roku 2019 obowiązywał nowy regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Gogolin, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie nr III/26/2018 z dnia 28.12.2018 r., który 

wprowadził on następujące zmiany w dotychczasowych zasadach: 

- wydłużenie okresu składania wniosków do 1 grudnia, 

- podwyższenie kwoty dotacji do 2 i 3 tys. zł (w zależności od źródła ciepła), 

- wypłata środków od razu po podpisaniu umowy, przed realizacją inwestycji. 

Ponadto Gmina Gogolin podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie pomocy przy realizacji Programu "Czyste 

Powietrze" w zakresie doradztwa przy wypełnianiu wniosku, wstępnej oceny formalnej 

wniosku, oraz wnioskowania o rozliczenie udzielonej dotacji. Działanie to spotkało się z dużym 

zainteresowaniem mieszkańców Gminy Gogolin. 
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W ramach edukacji ekologicznej: w listopadzie 2019 r. na terenie każdego sołectwa, 

wywieszone zostały banery informacyjne pod nazwą "Zatrzymaj smog", dotyczące 

prawidłowego postępowania w czasie okresu grzewczego.  

5.10 Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych  

Uchwałą Nr XX/177/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 maja 2016 r. przyjęto 

"Strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 – 2020",  

jej elementem były również inne programy związane z szeroko pojętą polityka społeczną. 

Dokument określa misję Gminy Gogolin w obszarze polityki społecznej: 

Misją polityki społecznej Gminy Gogolin jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych 

warunków rozwoju osobistego i społecznego; wspomaganie najsłabszych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu oraz integracja środowisk. 

Dokument wskazuje również cele główne i szczegółowe rozwiązywania problemów 

społecznych Gminy Gogolin: 

Cele główne: 

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

2. Wzmacnianie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

3. Stwarzanie jak najlepszych warunków do życia i rozwoju osób w podeszłym wieku. 

4. Ograniczanie problemu bezdomności. 

5. Wykorzystanie kultury, jako instrumentu wspomagającego profilaktykę i rozwiązywanie 

problemów społecznych. 

Realizacja strategii opierała się na realizacji niżej wymienionych celów szczegółowych. 

Cele szczegółowe to: 

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

1.1. Ograniczanie zjawiska bezrobocia.  

Kierunki realizacji:  

a) ożywienie lokalnego runku pracy poprzez: 

 - pozyskiwanie inwestorów, 

 - wsparcie przedsiębiorczości, 

b) przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia poprzez: 

 zapewnianie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, 

 realizację programów zatrudnienia, w tym z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 

1.2. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 

Kierunki realizacji: 

a) realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, 

b) realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

1.3. Wyrównywanie szans – integracja osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych,  

w tym z zaburzeniami psychicznymi. 

a) zapewnianie miejsc w ośrodkach wsparcia (Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy 

Dom Samopomocy), 

b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym, 



Raport o stanie Gminy Gogolin 

40 
 

c) ułatwienie osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym dostępu do sprzętu 

rehabilitacyjnego i pomocniczego. 

1.4. Rewitalizacja zdegradowanej tkanki miejskiej i rewitalizacja społeczna pobudzająca 

rozwój społeczno – gospodarczy Gogolina. 

Kierunki i wskaźniki określone w gminnym programie rewitalizacji. 

2. Wzmacnianie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

2.1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Kierunki i wskaźniki określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

2.2. Wspieranie i zintegrowana pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo oraz 

zagrożonym kryzysem. 

Kierunki i wskaźniki określone w gminnym programie wspierania rodziny. 

3. Stwarzanie jak najlepszych warunków do życia i rozwoju osób w podeszłym wieku. 

3.1. Poszerzanie środowiskowej oferty wsparcia dla osób w podeszłym wieku. 

Kierunki realizacji: 

a) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez OPS, 

b) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji usług w zakresie pielęgnacji osób  

w środowisku domowym (usługi pielęgnacyjne), 

c) rozszerzenie oferty usług świadczonych przez DSS.  

3.2. Aktywizacja społeczna seniorów. 

a) działalność Klubów Seniora i Akademii III Wieku (obecnie Uniwersytet III Wieku) oraz 

innych organizacji i stowarzyszeń zrzeszających seniorów, 

b) utworzenie Centrum Aktywizacji Senioralnej. 

3.3. Zapewnienie miejsc i finansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy 

społecznej.  

3.4. Utworzenie mieszkań serwisowanych.  

4. Ograniczanie problemu bezdomności. 

4.1. Zwiększenie i modernizacja posiadanych zasobów gminnych w szczególności  

w zakresie mieszkań socjalnych. 

4.2. Organizacja mieszkań chronionych. 

4.3. Kontynuacja działań mających na celu umożliwienie mieszkańcom gminy odrabianie 

należności czynszowych. 

5. Wykorzystanie kultury, jako instrumentu wspomagającego profilaktykę i rozwiązywanie 

problemów społecznych. 

5.1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

5.2. Promocja rozwoju osobistego i edukacji w poszczególnych etapach życia człowieka. 

5.3. Zapewnienie bogatej i powszechnie dostępnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin realizowana jest  

w horyzoncie czasowym 2016 – 2020 roku. W realizacji Strategii uczestniczą miedzy innymi: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie; 

 Urząd Miejski w Gogolinie;  
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 Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie;  

 Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku;  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie;  

 Zespół Rekreacyjno Sportowy w Gogolinie;  

 Straż Miejska w Gogolinie; 

 placówki oświatowe; 

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie i inne placówki służby zdrowia;  

 organizacje pozarządowe; 

 inne instytucje obejmujące swym działaniem teren gminy Gogolin, które realizują 

działania zgodne z celami określonymi w Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych Gminy Gogolin wynikające z ich właściwości i kompetencji. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok (i prognoza 2020) 

Obowiązek sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i gospodarczej wynika z zapisów art.16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej. Opracowana ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami 

jest dokumentem potwierdzającym stan zasobów pomocy społecznej w Gminie Gogolin, 

stanowi również podstawę do planowania budżetu na rok następny. Wskazane w dokumencie 

zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady 

finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. 

Ocena obejmuje również osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich 

problemów oraz ich rozkład ilościowy. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, 

co roku do dnia 30 kwietnia przedstawia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do 30 

czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę 

zasobów pomocy społecznej.  

Opracowanie zgodnie z założeniami ustawy o pomocy społecznej zastępuje od 2012 roku 

dotychczas przygotowywany przez ośrodki pomocy społecznej w imieniu jednostek samorządu 

terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej.  

Dokument przedłożony Radzie Miejskiej w Gogolinie w kwietniu 2020 r. został sporządzony 

w oparciu o narzędzie przygotowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. 

Formularz umożliwia gromadzenie danych, z których część pobierana jest automatycznie  

z innych systemów informatycznych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie  tworząc „Ocenę 

zasobów pomocy społecznej w gminie Gogolin” pozyskał dane z: Urzędu Miejskiego  

w Gogolinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” 

w Kamionku, Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach, oraz wykorzystał dane własne 

Ośrodka. Niektóre tablice zostały zasilone automatycznie danymi dostępnymi w zasobach 

administracyjnych (MRP i PS). 

Na podstawie przedstawionej oceny posiadanych zasobów oraz analizy prognoz wydatków 

stwierdzić należy, że Gmina Gogolin posiada dobre warunki do realizacji zadań publicznych. 

Jednocześnie wymiar istniejących problemów społecznych oraz unormowania prawne 
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wskazują na konieczność znacznych nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo 

zadań w obszarze pomocy społecznej i całego zabezpieczenia społecznego mieszkańców.  

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie kontynuował zadania rozpoczęte  

w latach poprzednich oraz podjął nowe, odpowiadając ściśle na potrzeby  środowiska 

lokalnego. W 2020 r. ponownie będą kontynuowane zadania rozpoczęte w poprzednich latach 

z jednoczesnym rozszerzeniem spektrum oferowanych form i instrumentów pomocowych 

wpisujących się w realizację celów strategicznych Gminy Gogolin określonych w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 - 2020. oraz Strategii 

Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 - 2020.Od 1 lipca 2015 r. w OPS w Gogolinie udzielana 

jest pomoc na podstawie innych ustaw tj. pomoc w formie dodatku mieszkaniowego, dodatku 

energetycznego, funduszu alimentacyjnego i pomocy materialnej dla uczniów, ustalane są 

uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przyjęto 

również z Urzędu Miejskiego w Gogolinie nieodpłatne użyczanie mieszkańcom gminy sprzętu 

rehabilitacyjnego i pomocniczego. Od 2016 roku realizowana jest w Ośrodku  ustawa o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci ( 500 +), od 2019 roku pomoc ta obejmuje każde dziecko bez 

względu na sytuacje dochodową rodziców. W 2017 roku zatrudniono w OPS w Gogolinie 

asystenta rodziny, a od 2018 roku rozpoczęto realizację rządowych programów: "Dobry start", 

Opieka 75+”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie zatrudnia wysoko specjalizowaną  kadrę 

pracowników niosących pomoc mieszkańcom Gminy Gogolin. W swoich działaniach ściśle 

odpowiada na potrzeby środowiska, a swoje działania opiera na współpracy z innymi 

instytucjami środowiska, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. W 2019 roku 

Ośrodek podjął nowe działania takie jak realizacja nowych projektów socjalnych, 

współorganizowano  Grup zabawowych dla dzieci do 3 roku życia. Obecnie przed Ośrodkiem 

stoją nowe wyzwania związane z przeciwdziałaniem i ograniczaniem skutków  COVID - 19, jest 

to zarówno pomoc seniorom przebywającym w izolacji, pomoc osobom w kwarantannie,  

a przed samorządem stoi ogromne wyzwanie związane z zabezpieczeniem bezpieczeństwa 

mieszkańców i personelu Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku.  

5.11 Gminny program wspierania rodziny  

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych 

gminy należy opracowanie i realizacja 3 – letnich programów wspierania rodziny – Rada 

Miejska w Gogolinie Uchwałą Nr LII/425/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. przyjęła „Gminny 

program wspierania rodziny na lata 2018 - 2020.” 

Celem głównym programu jest zapobieganie zagrożeniom, wsparcie rodzin  

w rozwiązywaniu trudności w wypełnianiu przez nie funkcji wychowawczych i opiekuńczych. 

Ochrona dobra dziecka, ochrona przed dorastaniem poza rodziną naturalną.  

Realizatorami programu są: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, Gminna Komisja 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, organizacje 

pozarządowe. Adresatami programu są natomiast: rodziny dotknięte uzależnieniem, 

przemocą, rodziny niewydolne wychowawczo, opiekuńczo niezaradne, rodziny w kryzysie  

w związku z przeżywaną trudną sytuacją (niepełnosprawność, ciężka choroba, śmierć, 

wypadek losowy) dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym, dzieci  
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i młodzież opuszczające instytucjonalne i rodzinne formy opieki zastępczej, kadra instytucji  

i organizacji działających na rzecz rodziny oraz rodziny wspierające. 

Pracę z rodziną na terenie Gminy Gogolin organizuje i koordynuje Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gogolinie. Praca z rodziną realizowana jest poprzez zindywidualizowaną pracę 

socjalną z rodziną (według opracowanego planu pomocy), poprzez projekty socjalne oraz 

koordynowanie działań w rodzinach i współpracę z instytucjami i organizacjami.  

Prowadzona praca socjalna skupia się na trzech płaszczyznach: 

1) zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez poprawę warunków opieki 

i wychowania dzieci w rodzinach z trudnościami w wypełnianiu swoich funkcji; 

2) rozwiązywanie problemów rodzin biologicznych, edukacja w zakresie wypełniania swoich 

funkcji tak, by dziecko mogło w możliwie krótkim terminie, wrócić do środowiska 

rodzinnego; 

3) współpraca z PCPR, MOPR, Ośrodkami Adopcyjnymi w celu stabilizacji sytuacji rodzinnych 

i prawnych dzieci. 

W 2019 r. pomocą otoczono 6 rodzin (13 dzieci, w tym 1 dziecko niepełnosprawne) 

borykających się z trudnościami w wypełnianiu swoich funkcji w zakresie opieki  

i wychowania:  

 w 2 rodzinach zakończono współpracę ustabilizowaniem sytuacji, 

 w 2 rodzinach współpraca nadal jest kontynuowana, 

 2 rodziny na prośbę lub w związku z trwałym problemem pozostają we współpracy lub 

w kręgu zainteresowania ( poradnictwo, wsparcie). 

W ramach programu oferowano również pomoc rodzinom biologicznym, z których dzieci 

pozostają w pieczy zastępczej, jednakże rodziny nie współpracują, unikają kontaktu lub zrywają 

kontakt, o czym informowane są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Rodziny akceptują pobyt 

dzieci w pieczy zastępczej i nie są zainteresowane odzyskaniem prawa do osobistej opieki.  

Pomocą otoczono 5 rodzin zagrożonych kryzysem. W jednym przypadku zakończono 

współpracę ustabilizowaniem sytuacji rodzinnej.  

Dla każdej rodziny przygotowywany jest indywidualny plan pomocy, który opiera się na 

współpracy i dążeniu rodziny do pozytywnej zmiany. 

Indywidualny plan pomocy przewiduje: specjalistyczną pomoc kierowaną do rodziców oraz 

dzieci; przewiduje także monitorowanie sposobu funkcjonowania rodziny. 

Formy pomocy to: 

 systematyczne indywidualne sesje w ramach pracy socjalnej, indywidualne konsultacje 

z psychologiem i pedagogiem także z innymi specjalistami; dzieci korzystają z tych form 

w szkołach i placówkach wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe i młodzieżowe), 

 pomoc realizowana poprzez programy: pedagogiczna edukacja rodziców  

w „Rodzinnych Labiryntach ”, wsparcie edukacyjne dzieci w „Korkomanii”, 

Rodzinne Labirynty – projekt edukacyjno – informacyjny, jego głównym celem jest 

wyposażenie uczestników w narzędzie, jakim jest podstawowa wiedza i umiejętności 

dotyczące opieki i wychowania. 
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Korkomania – projekt pracy socjalnej dla dzieci przeżywających trudności edukacyjne. 

Głównym celem projektu jest wspieranie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych 

dysfunkcją w drodze do sukcesu edukacyjnego. 

 Punkt Poradnictwa Rodzinnego i Socjalnego – w 2019 r. udzielono łącznie 32 porad 

specjalistów pracy socjalnej (w tym 8 osobom, które nie korzystają ze świadczeń 

finansowych pomocy społecznej), 

Ouisisana – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie ponownie współpracował  

z Fundacją. W dniach od 27 sierpnia 2019 r. do 16 września 2019 r. w ramach zadania 

„Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie” współfinansowanego ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości zorganizowano bezpłatne szkolenia z 

zakresu praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobiegania 

przestępczości, w których uczestniczyli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, 

Posterunku Policji w Gogolinie. 

Do zadań własnych należy również współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W 2019 

roku na zadania związane z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

wydatkowano kwotę 69.679,11 zł. W 2019 r. Gmina Gogolin nie poniosła kosztów związanych 

z pobytem dziecki w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo 

– terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

Asystent rodziny  

W 2019 r. asystent rodziny pracowała z: 

 12 rodzinami w tym 

 12 rodzin nadal współpracuje z asystentem rodziny, 

 W 1 rodzinie zostały zmienione zarządzenia opiekuńcze, asystent pracuje tylko z 

rodzicami, dzieci umieszczono w pieczy zastępczej. 

 w rodzinach tych było 26 dzieci w tym: 

 8 dzieci uczęszczało do szkoły podstawowej, 

 1 dziecko uczęszczało do szkoły specjalnej, 

 2 dzieci uczęszczało do szkoły ponadpodstawowej, 

 6 dzieci uczęszczało do przedszkola, 

 5 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 

 5 dzieci pozostawało w domu pod opieką przynajmniej jednego z rodziców. 

Potrzeby w zakresie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny: 

1. Pozyskanie rodzin wspierających i ich ewentualne przeszkolenie. 

2. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny.  

3. Zapewnienie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym 

domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

4. Dalsze funkcjonowanie Punkt Poradnictwa Rodzinnego i Socjalnego. 
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5. W razie potrzeby kontynuacja realizacji programów: Rodzinne Labirynty, Dobry 

Wieczór i Korkomania. 

6. Wdrożenie nowych projektów i programów odpowiadających na potrzeby 

środowiska i wpisujących się w realizację celów i zadań wskazanych w programie. 

7. Docelowe uruchomienie profesjonalnej placówki wsparcia dziennego na bazie 

istniejącej Świetlicy Środowiskowej w Gogolinie.  

8. Dalsza realizacja projektu „Klub Malucha – Grupy zabawowe – siła w rodzinie”. 

5.12 Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

Na podstawie art. 41 ust 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) Rada Gminy 

corocznie uchwala gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniający cele 

operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone  

w Narodowym Programie Zdrowia. 

Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych określone w uchwale budżetowej na 2019 r. Zadania mogą 

być realizowane ze środków pochodzących z innych źródeł. 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 

2019 rok stanowił część „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na 

lata 2016 – 2020” przyjętej uchwałą Nr XX/177/2016 z dnia 31 maja 2016 r. Był kontynuacją 

wielu działań zainicjowanych w latach ubiegłych, określał lokalną strategię w zakresie 

profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających  

z używania alkoholu. Program obejmował działania profilaktyczne i naprawcze zmierzające do 

zmniejszenie stopnia występujących problemów alkoholowych i zwiększenia zasobów – 

instrumentów niezbędnych do jego skutecznej realizacji. Program uwzględnia 2 cel operacyjny 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi  

i innymi zachowaniami ryzykownymi”. W programie uwzględniono również inne rekomendacje 

zawarte w następujących dokumentach: 

1) Krajowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2016 – 

2020; 

2) Krajowy programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014- 2020; 

3) Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 

2018 – 2025. 

Przy jego tworzeniu zostały uwzględnione również wskazówki wynikające z rekomendacji 

do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w 2019 roku wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Warszawie. 

Program określał kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, wskazując podmioty odpowiedzialne za ich realizację, określał 
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również źródła finansowania tych zadań, przedstawiał zadania własne gminy wynikające z art. 

41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

Zadaniem własnym gminy wynikającym z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałania alkoholizmowi jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu w szczególności:  

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

5) Podejmowanie interwencji, w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

Działania programu realizowane były w oparciu o zasadę pomocniczości a adresowane były 

do osób fizycznych i prawnych, realizujących zadania na rzecz profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w społeczności lokalnej oraz wszystkich mieszkańców Gminy Gogolin. Dostosowane 

były do lokalnych potrzeb i możliwości zarówno w zakresie posiadanych zasobów 

instytucjonalnych i osobowych, jak i oczekiwań społecznych.  

Program skierowany był do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Gogolin,  

a w szczególności dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów, wychowawców, konsumentów  

i sprzedawców napojów alkoholowych oraz właścicieli punktów sprzedaży; osób pijących  

w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osób uzależnionych, rodzin z problemem alkoholowym, 

kobiet w ciąży oraz pracowników podmiotów zajmujących się zawodowo lub służbowo 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

Program był realizowany przy współpracy różnych podmiotów, począwszy od pomocy 

społecznej, poprzez placówki oświatowe, służby zdrowia, instytucje strzegące porządku 

publicznego i przestrzegania prawa, organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne, które 

w oparciu o swoje doświadczenia stanowią nieodłączną część systemu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień.  
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5.13 Program przeciwdziałania narkomanii  

Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. przyjęto 

„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2019- 2020”. 

 Jest on częścią Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 – 

2020 i określa lokalne działania w zakresie profilaktyki i używania środków psychoaktywnych 

szczególnie przez dzieci i młodzież i zapobieganie szkodom społecznym i indywidualnym 

wynikającym z ich używania. Program koresponduje z gminnym programem profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych szczególnie w zakresie zwiększenia zasobów – 

instrumentów niezbędnych do skutecznej realizacji programów dotyczących profilaktyki 

uzależnień. 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii wpisuje się w 2 cel operacyjny Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych  

z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 

zachowaniami ryzykownymi”.  W programie uwzględniono również rekomendacje zawarte  

w następujących dokumentach krajowych: 

1) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii; 

2) Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii; 

3) Pilotażowym programie” Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia  

w województwie opolskim na lata 2016 – 2019”.  

 Realizatorzy gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin to: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, który jednocześnie koordynuje realizację 

programu; 

2) placówki oświatowe (szkoły, przedszkola); 

3) placówki służby zdrowia; 

4) placówki i instytucje kultury i sportu; 

5) służby mundurowe; 

6) podmioty i instytucje realizujące zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania 

problemów narkomanii w ramach swoich zadań; 

7) administracja samorządowa; 

8) organizacje pozarządowe i kościelne;  

9) Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.  

Adresatami gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są wszyscy mieszkańcy 

miasta i gminy Gogolin, a w szczególności dzieci i młodzież, rodzice, opiekunowie  

i wychowawcy, osoby dotknięte problemem narkomanii i zagrożone tym problemem, a także 

otoczenie tych osób oraz pracownicy podmiotów zajmujących się zawodowo lub służbowo 

problemem narkomanii w zakresie poszerzenia ich wiedzy i umiejętności.  

Źródłem finansowania zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są środki 

finansowe budżetu gminy w tym pochodzące z opłat z korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych określone w uchwale budżetowej na 2019 rok. Zadania mogą być 

realizowane również bezpłatnie lub ze środków pochodzących z innych źródeł. 
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Głównym celem programu jest zapobieganie powstawaniu problemów narkotykowych 

oraz ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych używania środków 

odurzających. 

Cele i zadania szczegółowe to: 

1) rozwijanie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów dzieci  

i młodzieży poprzez edukację, poradnictwo, informacje i wsparcie specjalistów; 

2) rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży; 

3) rozwijanie inicjatyw, wspierania działań ukierunkowanych na obniżenie wieku inicjacji 

narkotykowej dzieci i młodzieży oraz ograniczenie w środowisku lokalnym podaży 

substancji psychoaktywnych; 

4) wspieranie rodzin z problemem narkotykowym poprzez terapię, pomoc społeczną, 

poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne; 

5) edukacja publiczna, edukacja środowiska pracujących na rzecz rozwiązywania 

problemów wynikających z zażywania środków psychoaktywnych  

5.14 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie  

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie na lata 2019 – 2020 jest zgodny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na lata 2014 - 2020, przyjętym Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia  

29 kwietnia 2014 r., oraz Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2016 – 2025 stanowiącym załącznik do Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki 

Społecznej na lata 2016 – 2025. Program wpisuje się również w realizację Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 -2020 przyjętej Uchwałą 

Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XX/177/2016 z dnia 31 maja 2016 r.  

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie na lata 2019 – 2020 stanowi kontynuację pracy programowej realizowanej  

w poprzednich latach i jest zgodny z następującymi dokumentami krajowymi: 

1) Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020; 

2) Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2025; 

3) Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2020.  

Program określa lokalne działania w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie oraz 

minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z doznania i stosowania 

przemocy wobec najbliższych. Przedstawia podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym 

wszelkie działania w obszarze przemocy domowej powinny być planowane, koordynowane  

i wdrażane przez specjalistów różnych dziedzin i różnych instytucji, co gwarantuje skuteczność 

działań prewencyjnych i pomocowych.  

Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez 

między innymi następujące zadania: 
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1) edukacja środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego  

i środowiska seniorów w zakresie przemocy w rodzinie w aspekcie psychologicznym  

i społecznym; 

2) edukacja wychowawcza rodziców; przekazywanie wiedzy o zakazie stosowania kar 

cielesnych, o negatywnych skutkach traumatycznych przeżyć doznawania przez dzieci 

przemocy ( w każdej formie) i pozostawania przez nie świadkami przemocy w rodzinie; 

3) inicjowanie działań, które zapewnią rodzinom dotkniętym przemocą swobodnego, stałego 

dostępu do pomocy terapeutycznej i prawnej (ofiary) oraz korekcyjno – edukacyjnej ( sprawcy); 

4) edukacja i wsparcie merytoryczne osób pracujących z problemem przemocy w rodzinie; 

5) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gogolin poprzez 

analizowanie danych dotyczących występowania przemocy w rodzinie. 

 

Jednym z zadań podejmowanych w ramach programu jest działalność Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie: ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia Rady Ministrów  

z 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy 

"Niebieska Karta".  

Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin jest 

zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez między innymi integrowanie  

i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

specjalistów, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół 

powołuje grupy robocze, których prace prowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb 

lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Członkami grup 

roboczych są członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub inni pracownicy realizujący zadania 

związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę administracyjno-

organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Gogolinie.  

W 2019 r. odbyło się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin (styczeń, 

kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad, grudzień). 

W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 17 formularzy 

"Niebieskich Kart – A" założonych przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę 

tj.: 

 jednostki organizacyjne pomocy społecznej – 5 formularzy "Niebieska Karta – A", 

 Policja – 12 formularzy "Niebieska Karta - A". 

Odpowiednio powołano w w/w okresie sprawozdawczym 15 grup roboczych w ramach 

procedury "Niebieskie Karty". 

W 2019 r. zakończonych zostało 17 procedur "Niebieskie Karty", w tym: 

 9 procedur z roku 2018, 

 8 procedur z roku 2019. 
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W 7 uzasadnionych przypadkach sporządzony został wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd  

w sytuację rodziny. 

Aktualnie w 7 rodzinach jest prowadzona procedura "Niebieskie Karty". 

W ramach prac i spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego między innymi: 

1) omówiono przebieg prac Zespołu w 2018 i działania planowane na 2019 r.; 

2) zapoznano się z danymi statystycznymi dotyczącymi problemu przemocy na terenie 

Gminy Gogolin; 

3) pogłębiono analizę danych statystycznych dotyczących przemocy w rodzinie na terenie 

kraju i terenie Gminy Gogolin; 

4) omówiono realizację działań w ramach "Gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2020"; 

5) omówiono działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

6) zapoznano się z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych Gminy Gogolin na 2018 i 2019 rok; 

7) zapoznano się z tematyką szkoleń; 

8) w ramach upowszechnienia wiedzy na bieżąco przekazywano materiały informacyjne 

w formie ulotek, plakatów, informacji o kampaniach społecznych. 

5.15 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Gmina Gogolin współpracowała w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

pożytku publicznego i wolontariacie na podstawie art. 5a ust 3 ww. ustawy oraz Uchwały  

Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

Zgodnie z w/w uchwałą Program, jako cel główny zakładał budowanie partnerstwa między 

samorządem Gminy Gogolin a organizacjami pozarządowymi i służyć miał efektywnemu 

wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Gogolin  

a w szczególności: 

a) tworzyć warunki do zwiększenia aktywności społecznej,  

b) poprawiać jakość życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Gogolin,  

c) zwiększać wpływ sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej Gminy 

Gogolin, 

d) wzmacniać świadomość poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, 

e) integrować i umożliwiać współpracę podmiotów realizujących zadania publiczne, 

f) wzmacniać działania na rzecz mieszkańców, w tym w szczególności dzieci i młodzieży. 

Obszar współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi obejmował sferę zadań 

publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie w zakresie:  
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a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

b) ochrony i promocja zdrowia;  

c) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych gminy;  

d) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  

e) wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacji ich czasu wolnego;  

f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

h) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  

i) turystyki i krajoznawstwa;  

j) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;  

k) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka i praw człowieka;  

l) działalności na rzecz mniejszości narodowych. 

Na realizację powyższych zadań ogłoszono otwarte konkursy ofert. Ogólna kwota środków 

wykorzystanych przez organizacje pozarządowe w ramach spisanych z nimi umów, na realizację 

zadań przedstawia poniższa tabela: 

Dział Rozdział § 
Plan  Wykonanie 

2018 2019 2018 2019 

852 85228 2360 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 

852 85295 2360 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

921 92195 2360 120 000,00 135 000,00 101 031,44 112 498,90 

926 92605 2360 480 000,00 500 000,00 469 287,48 

 

484 679,24 

Łącznie 695 000,00  730 000,00 665 318,92 692 178,14 

Tabela 14. Wysokość środków budżetowych wykorzystana na realizację programu (zł) 

Szczegółowe zestawienie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego oraz udzielonych im dotacji w ramach 

ogłaszanych konkursów oraz w trybie pozakonkursowym w 2019 roku przedstawiają tabele: 

Lp. Nazwa organizacji 
Kwota  
dotacji 

Wykonanie Zwrot 

1 
Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie 

Dyscyplina: Zapasy 
50 000,00 50 000,00 -  

2 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 

na Śląsku Opolskim w Opolu  
Dyscyplina: Skat sportowy 

6 500,00 6 500,00 -  

3 
Klub Karate Do Enso Krapkowice  

Dyscyplina: Karate 
21 000,00 21 000,00 -  

4 
Uczniowski Klub Sportowy Gogolin  

Dyscyplina: Judo 
10 000,00 9 572,62 427,38 

5 
Ludowy Klub Sportowy w Obrowcu  

Dyscyplina: Piłka nożna 
40 000,00 39 918,60 81,40 
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6 
Klub Sportowy Górażdże w Górażdżach  
Dyscyplina: Piłka nożna i tenis stołowy 

35 000,00 34 998,14 1,86 

7 
Klub Sportowy Magnum Chorula  

Dyscyplina: Piłka nożna 
30 000,00* 11 769,07* 3 230,93* 

* W związku z rozwiązaniem umowy na konto stowarzyszenia nie przelano II transzy  
w wysokości 15 000,00 zł 

8 
Miejski Klub Sportowy w Gogolinie  

Dyscyplina: Akademia piłkarska 
80 000,00 79 982,67 17,33 

9 
Miejski Klub Sportowy w Gogolinie  

Dyscyplina: Piłka nożna męska 
150 000,00 149 974,07 25,93 

10 
Miejski Klub Sportowy w Gogolinie  

Dyscyplina: Pływanie 
30 000,00 29 966,17 33,83 

11 
Stowarzyszenie KAMYKI  
Dyscyplina: Piłka nożna 

20 000,00 19 997,90 2,10 

12 
Klub Sportowy PV Volley  

Dyscyplina: Siatkówka dziewcząt 
10 000,00 10 000,00 - 

13 
Stowarzyszenie Fair Play  

Dyscyplina: Piłka nożna halowa 
5 000,00 5 000,00 - 

14 
Gogoliński Klub Tenisowy 
Dyscyplina: Tenis ziemny 

5 000,00 5 000,00 - 

Małe granty 

15 
Zapaśniczy Klub Sportowy Górażdże 

Dyscyplina: Zapasy 
1 000,00 1 000,00 - 

16 
Miejski Klub Sportowy w Gogolinie  

Dyscyplina: Akademia piłkarska 
10 000,00 10 000,00 - 

Razem: 503 500,00 484 679,24 3 820,76 

Tabela 15. Rozliczenie dotacji w zakresie kultury fizycznej (zł) 

Lp. Nazwa Kwota dotacji Wykonanie Zwrot 

1 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 

Kamionek 
7 000,00 zł 7 000,00 zł - 

2 Stowarzyszenie Wsi Odrowąż 7 000,00 zł 7 000,00 zł - 

3 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gogolinie 5 410,00 zł 2 718,03 zł 2 691,97 zł 

4 
Stowarzyszenie Piękny Skrawek Gogolina – 

Strzebniów 
7 000,00 zł 6 848,09 zł 151,91 zł 

5 
Stowarzyszenie Kraina Białej Damy w 

Zakrzowie 
14 000,00 zł 13 932,78 zł 67,22 

6 
Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość w 

Choruli 
7 000,00 zł 7 000,00 zł - 

7 Stowarzyszenie Ziemia Malińska 7 000,00 zł 7 000,00 zł - 

8 Stowarzyszenie Razem dla Obrowca 7 000,00 zł 7 000,00 zł - 

9 
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców 

na Śląsku Opolskim 
30 000,00 zł 30 000,00 zł - 

10 Stowarzyszenie Nasz Karłubiec 7 000,00 zł 7 000,00 zł - 

11 Stowarzyszenie Górażdże „Skalna Wieś” 7 000,00 zł 7 000,00 zł - 

12 
Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego w 

Kamieniu Śląskim 
7 000,00 zł 7 000,00 zł  
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Małe granty 

13 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gogolinie 3 000,00 3 000,00 - 

Razem 115 410,00 112 498,90 2911,10 

Tabela 16. Rozliczenie dotacji w zakresie kultury (zł) 

Lp. Nazwa Kwota dotacji Wykonanie Zwrot 

1 Caritas Diecezji Opolskiej 85 000,00 85 000,00 - 

Tabela 17. Rozliczenie dotacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia (zł)  

Lp. Nazwa Kwota dotacji Wykonanie Zwrot 

1 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy 

Gogolin „Okaż serce innym” 
10 000,00 10 000,00 - 

Tabela 18. Rozliczenie dotacji w zakresie pomocy społecznej (zł) 

Doświadczenia ostatnich lat, a przede wszystkim ilość zaangażowanych mieszkańców oraz 

wysokość przeznaczonych na ten cel środków pozwalają stwierdzić, iż obrany kierunek 

wsparcia spełnia swoje cele i pozwala w sposób efektywny realizować zadania własne gminy 

poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych. 

5.16 Inne obowiązujące programy  

5.16.1 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2019  

W 2019 r. realizowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2019. Program ten został przyjęty 

uchwałą nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2019 r. Program 

obejmował następującą tematykę: 

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

b) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

c) odławianie bezdomnych zwierząt, 

d) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

f) usypianie ślepych miotów, 

g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 41 697,40 zł, z czego 27 784,00 zł to koszty 

Gminy Gogolin na zapewnienie opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  

w Kędzierzynie-Koźlu dla 14 bezdomnych psów, w ramach której Gmina Gogolin zawarła 

stosowne porozumienie z Gminą Kędzierzyn-Koźle. 
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6. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

6.1 Omówienie ogólne  

W 2019 roku Rada Miejska w Gogolinie podjęła łącznie 147 uchwał. Wszystkie uchwały zostały 

przekazane do realizacji odpowiednim wydziałom Urzędu Miejskiego w Gogolinie  

i jednostkom organizacyjnym Gminy Gogolin. 

 

Rysunek 19. Budynek Urzędu Miejskiego w Gogolinie – miejsce obrad Rady Miejskiej



6.2 Zestawienie szczegółowe  

Lp. Uchwała Stopień realizacji/wykonania 

1 
Uchwała Nr XIX_187_2019 w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dot. petycji z 6 grudnia 
2019 r.).pdf 

Zrealizowano 

2 
Uchwała Nr XIX_186_2019 w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dot. petycji z 2 grudnia 
2019 r.),.pdf 

Zrealizowano 

3 
Uchwała Nr XIX_185_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie 
gminy na 2019 rok.pdf  

Zrealizowano 

4 
Uchwała Nr XIX_184_2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. 
Województwa Opolskiego).pdf  

Zgodnie z zapisami uchwały realizacja w 2020 roku 

5 
Uchwała Nr XIX_183_2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. 
Gminy Bierawa).pdf 

Zrealizowano 

6 
Uchwała Nr XIX_182_2019 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i 
wysokości nagród sportowych gminy Gogolin.pdf 

Realizacja na bieżąco 

7 
Uchwała Nr XIX_181_2019 w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu w 
komunikacji publicznej na terenie gminy Gogolin.pdf  

Zrealizowano, wprowadzono do ogólnego stosowania na bieżąco 

8 
Uchwała Nr XIX_180_2019 w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie 
zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach 
pasażerskich.pdf 

Zrealizowano, wprowadzono do ogólnego stosowania na bieżąco 

9 
Uchwała Nr XIX_179_2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf  

Realizacja na bieżąco 

10 
Uchwała Nr XIX_178_2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Gogolin na rok 2020.pdf 

Realizacja na bieżąco 

11 
Uchwała Nr XIX_177_2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf  

Plan opublikowany w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 3236 

12 
Uchwała Nr XIX_176_2019 w sprawie uchwalenia „Gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 
2020 rok”.pdf 

Realizacja na bieżąco 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95320/uchwala-nr-xix_187_2019-w-sprawie-zlozonej-petycji-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego-dot-petycji-z-6-grudnia-2019-r.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95320/uchwala-nr-xix_187_2019-w-sprawie-zlozonej-petycji-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego-dot-petycji-z-6-grudnia-2019-r.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95320/uchwala-nr-xix_187_2019-w-sprawie-zlozonej-petycji-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego-dot-petycji-z-6-grudnia-2019-r.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95319/uchwala-nr-xix_186_2019-w-sprawie-zlozonej-petycji-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego-dot-petycji-z-2-grudnia-2019-r.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95319/uchwala-nr-xix_186_2019-w-sprawie-zlozonej-petycji-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego-dot-petycji-z-2-grudnia-2019-r.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95319/uchwala-nr-xix_186_2019-w-sprawie-zlozonej-petycji-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego-dot-petycji-z-2-grudnia-2019-r.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95318/uchwala-nr-xix_185_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95318/uchwala-nr-xix_185_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95317/uchwala-nr-xix_184_2019-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-dot-wojewodztwa-opolskiego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95317/uchwala-nr-xix_184_2019-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-dot-wojewodztwa-opolskiego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95316/uchwala-nr-xix_183_2019-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-dot-gminy-bierawa.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95316/uchwala-nr-xix_183_2019-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-dot-gminy-bierawa.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95315/uchwala-nr-xix_182_2019-w-sprawie-okreslenia-zasad-trybu-przyznawania-i-wysokosci-nagrod-sportowych-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95315/uchwala-nr-xix_182_2019-w-sprawie-okreslenia-zasad-trybu-przyznawania-i-wysokosci-nagrod-sportowych-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95314/uchwala-nr-xix_181_2019-w-sprawie-regulaminu-przewozu-osob-i-bagazu-w-komunikacji-publicznej-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95314/uchwala-nr-xix_181_2019-w-sprawie-regulaminu-przewozu-osob-i-bagazu-w-komunikacji-publicznej-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95313/uchwala-nr-xix_180_2019-w-sprawie-ustalenia-cen-za-przejazdy-w-zakresie-zadania-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej-w-gminnych-przewozach-pasazerskich.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95313/uchwala-nr-xix_180_2019-w-sprawie-ustalenia-cen-za-przejazdy-w-zakresie-zadania-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej-w-gminnych-przewozach-pasazerskich.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95313/uchwala-nr-xix_180_2019-w-sprawie-ustalenia-cen-za-przejazdy-w-zakresie-zadania-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej-w-gminnych-przewozach-pasazerskich.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95312/uchwala-nr-xix_179_2019-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-stawek-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95312/uchwala-nr-xix_179_2019-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-stawek-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95311/uchwala-nr-xix_178_2019-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-gogolin-na-rok-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95311/uchwala-nr-xix_178_2019-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-gogolin-na-rok-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95311/uchwala-nr-xix_178_2019-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-gogolin-na-rok-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95310/uchwala-nr-xix_177_2019-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95310/uchwala-nr-xix_177_2019-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95309/uchwala-nr-xix_176_2019-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-gminy-gogolin-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95309/uchwala-nr-xix_176_2019-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-gminy-gogolin-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95309/uchwala-nr-xix_176_2019-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-gminy-gogolin-na-2020-rok.pdf
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13 
Uchwała Nr XIX_175_2019 w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-
2025.pdf 

Uchylona - nowa uchwała XX/190/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. - w 
realizacji 

14 
Uchwała Nr XIX_174_2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.pdf 

Realizacja na bieżąco 

15 

Uchwała Nr XIX_173_2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie(...).pdf 

Realizowana na bieżąco 

16 

Uchwała Nr XIX_172_2019 w sprawie powierzenia przedsiębiorstwu 
Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zadania własnego Gminy Gogolin dotyczącego tworzenia i utrzymania 
stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania (...).pdf  

Realizowana na bieżąco 

17 
Uchwała Nr XIX_171_2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 
2020 rok.pdf 

Realizowana na bieżąco 

18 Uchwała Nr XIX_170_2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf Zrealizowano 

19 
Uchwała Nr XVIII_169_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w 
budżecie gminy na 2019 rok.pdf 

Zrealizowano 

20 
Uchwała Nr XVIII_168_2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej.pdf 

Zrealizowano 

21 
Uchwała Nr XVIII_167_2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 

Realizowana na bieżąco 

22 
Uchwała Nr XVIII_166_2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej 
opłaty.pdf 

Realizowana na bieżąco 

23 
Uchwała Nr XVIII_165_2019 w sprawie określenia wysokości stawek od 
środków transportowych na rok 2020.pdf  

Realizowana na bieżąco 

24 
Uchwała Nr XVIII_164_2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na rok 2020.pdf  

Realizowana na bieżąco 

25 
Uchwała Nr XVIII_163_2019 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców 
usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Gogolin.pdf 

Realizowana na bieżąco 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95308/uchwala-nr-xix_175_2019-w-sprawie-wieloletniego-programu-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-gminy-gogolin-na-lata-2020-2025.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95308/uchwala-nr-xix_175_2019-w-sprawie-wieloletniego-programu-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-gminy-gogolin-na-lata-2020-2025.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95308/uchwala-nr-xix_175_2019-w-sprawie-wieloletniego-programu-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-gminy-gogolin-na-lata-2020-2025.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95307/uchwala-nr-xix_174_2019-w-sprawie-ustalenia-szczegolowych-zasad-ponoszenia-odplatnosci-za-pobyt-w-schronisku-dla-osob-bezdomnych-oraz-schronisku-dla-osob-bezdomnych-z-uslugami-opiekunczymi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95307/uchwala-nr-xix_174_2019-w-sprawie-ustalenia-szczegolowych-zasad-ponoszenia-odplatnosci-za-pobyt-w-schronisku-dla-osob-bezdomnych-oraz-schronisku-dla-osob-bezdomnych-z-uslugami-opiekunczymi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95307/uchwala-nr-xix_174_2019-w-sprawie-ustalenia-szczegolowych-zasad-ponoszenia-odplatnosci-za-pobyt-w-schronisku-dla-osob-bezdomnych-oraz-schronisku-dla-osob-bezdomnych-z-uslugami-opiekunczymi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95306/uchwala-nr-xix_173_2019-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-planu-rozwoju-i-modernizacji-urzadzen-wodociagowych-i-urzadzen-kanalizacyjnych-bedacych-w-posiadaniu-komunalnego-przedsiebiorstwa-wielobranzowego-gogolin-sp-z-oo-z-siedziba-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95306/uchwala-nr-xix_173_2019-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-planu-rozwoju-i-modernizacji-urzadzen-wodociagowych-i-urzadzen-kanalizacyjnych-bedacych-w-posiadaniu-komunalnego-przedsiebiorstwa-wielobranzowego-gogolin-sp-z-oo-z-siedziba-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95306/uchwala-nr-xix_173_2019-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-planu-rozwoju-i-modernizacji-urzadzen-wodociagowych-i-urzadzen-kanalizacyjnych-bedacych-w-posiadaniu-komunalnego-przedsiebiorstwa-wielobranzowego-gogolin-sp-z-oo-z-siedziba-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95306/uchwala-nr-xix_173_2019-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-planu-rozwoju-i-modernizacji-urzadzen-wodociagowych-i-urzadzen-kanalizacyjnych-bedacych-w-posiadaniu-komunalnego-przedsiebiorstwa-wielobranzowego-gogolin-sp-z-oo-z-siedziba-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95305/uchwala-nr-xix_172_2019-w-sprawie-powierzenia-przedsiebiorstwu-gogolinskie-uslugi-komunalne-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-zadania-wlasnego-gminy-gogolin-dotyczacego-tworzenia-i-utrzymania-stacjonarnego-punktu-selektywnego-zbierania.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95305/uchwala-nr-xix_172_2019-w-sprawie-powierzenia-przedsiebiorstwu-gogolinskie-uslugi-komunalne-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-zadania-wlasnego-gminy-gogolin-dotyczacego-tworzenia-i-utrzymania-stacjonarnego-punktu-selektywnego-zbierania.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95305/uchwala-nr-xix_172_2019-w-sprawie-powierzenia-przedsiebiorstwu-gogolinskie-uslugi-komunalne-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-zadania-wlasnego-gminy-gogolin-dotyczacego-tworzenia-i-utrzymania-stacjonarnego-punktu-selektywnego-zbierania.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95305/uchwala-nr-xix_172_2019-w-sprawie-powierzenia-przedsiebiorstwu-gogolinskie-uslugi-komunalne-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-zadania-wlasnego-gminy-gogolin-dotyczacego-tworzenia-i-utrzymania-stacjonarnego-punktu-selektywnego-zbierania.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95304/uchwala-nr-xix_171_2019-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-gminy-gogolin-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95304/uchwala-nr-xix_171_2019-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-gminy-gogolin-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95303/uchwala-nr-xix_170_2019-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94286/uchwala-nr-xviii_169_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94286/uchwala-nr-xviii_169_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94285/uchwala-nr-xviii_168_2019-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94285/uchwala-nr-xviii_168_2019-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94284/uchwala-nr-xviii_167_2019-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94284/uchwala-nr-xviii_167_2019-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94283/uchwala-nr-xviii_166_2019-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-ustalenia-stawek-tej-oplaty.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94283/uchwala-nr-xviii_166_2019-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-ustalenia-stawek-tej-oplaty.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94283/uchwala-nr-xviii_166_2019-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-ustalenia-stawek-tej-oplaty.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94578/uchwala-nr-xviii_165_2019-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-od-srodkow-transportowych-na-rok-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94578/uchwala-nr-xviii_165_2019-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-od-srodkow-transportowych-na-rok-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94281/uchwala-nr-xviii_164_2019-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci-na-rok-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94281/uchwala-nr-xviii_164_2019-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci-na-rok-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94280/uchwala-nr-xviii_163_2019-w-sprawie-doplaty-dla-taryfowych-odbiorcow-uslug-w-zakresie-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94280/uchwala-nr-xviii_163_2019-w-sprawie-doplaty-dla-taryfowych-odbiorcow-uslug-w-zakresie-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94280/uchwala-nr-xviii_163_2019-w-sprawie-doplaty-dla-taryfowych-odbiorcow-uslug-w-zakresie-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
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26 
Uchwała Nr XVIII_162_2019 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu 
Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu 
ogrzewania na ekologiczne.pdf  

Realizowana na bieżąco 

27 
Uchwała Nr XVIII_161_2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.pdf  

Zrealizowano 

28 
Uchwała Nr XVIII_160_2019 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice 
realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf 

Realizacja w 2020 roku 

29 

Uchwała Nr XVIII_159_2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobie.pdf  

Realizacja na bieżąco 

30 
Uchwała Nr XVII_158_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w 
budżecie gminy na 2019 rok.pdf 

Zrealizowano 

31 
Uchwała Nr XVII_157_2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej.pdf 

Zrealizowano 

32 
Uchwała Nr XVII_156_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości (działka 658/9 k.m.1 obręb Malnia).pdf  

Nie zrealizowano – realizacja w terminie późniejszym 

33 
Uchwała Nr XVII_155_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości (działka 305/9 k.m. 1 obręb Malnia).pdf  

Nie zrealizowano – realizacja w terminie późniejszym 

34 
Uchwała Nr XVII_154_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości (działka 180 k.m. 1 obręb Malnia).pdf 

Zrealizowano 

35 
Uchwała Nr XVII_153_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (dz. 936/6 k.m.3 obręb Gogolin 1).pdf 

Realizacja w 2020 roku 

36 
Uchwała Nr XVII_152_2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 
nieruchomości w Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf 

Zrealizowano 

37 
Uchwała Nr XVII_151_2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf  

Zrealizowano 

38 
Uchwała Nr XVII_150_2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.pdf  

Realizacja na bieżąco 

39 
Uchwała Nr XVII_149_2019 w sprawie rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020.pdf 

Realizacja na bieżąco 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94279/uchwala-nr-xviii_162_2019-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-z-budzetu-gminy-gogolin-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-zmiany-systemu-ogrzewania-na-ekologiczne.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94279/uchwala-nr-xviii_162_2019-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-z-budzetu-gminy-gogolin-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-zmiany-systemu-ogrzewania-na-ekologiczne.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94279/uchwala-nr-xviii_162_2019-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-z-budzetu-gminy-gogolin-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-zmiany-systemu-ogrzewania-na-ekologiczne.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94278/uchwala-nr-xviii_161_2019-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zaliczenia-drog-do-kategorii-drog-gminnych-i-ustalenia-ich-przebiegu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94278/uchwala-nr-xviii_161_2019-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zaliczenia-drog-do-kategorii-drog-gminnych-i-ustalenia-ich-przebiegu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94277/uchwala-nr-xviii_160_2019-w-sprawie-powierzenia-gminie-krapkowice-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94277/uchwala-nr-xviii_160_2019-w-sprawie-powierzenia-gminie-krapkowice-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94276/uchwala-nr-xviii_159_2019-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-odplatnosci-za-uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze-oraz-szczegolowych-warunkow-czesciowego-lub-calkowitego-zwolnienia-z-tych-oplat-i-trybu-ich-pobie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94276/uchwala-nr-xviii_159_2019-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-odplatnosci-za-uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze-oraz-szczegolowych-warunkow-czesciowego-lub-calkowitego-zwolnienia-z-tych-oplat-i-trybu-ich-pobie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94276/uchwala-nr-xviii_159_2019-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-odplatnosci-za-uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze-oraz-szczegolowych-warunkow-czesciowego-lub-calkowitego-zwolnienia-z-tych-oplat-i-trybu-ich-pobie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/94276/uchwala-nr-xviii_159_2019-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-odplatnosci-za-uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze-oraz-szczegolowych-warunkow-czesciowego-lub-calkowitego-zwolnienia-z-tych-oplat-i-trybu-ich-pobie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93079/uchwala-nr-xvii_158_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93079/uchwala-nr-xvii_158_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93080/uchwala-nr-xvii_157_2019-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93080/uchwala-nr-xvii_157_2019-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93078/uchwala-nr-xvii_156_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dzialka-6589-km1-obreb-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93078/uchwala-nr-xvii_156_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dzialka-6589-km1-obreb-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93077/uchwala-nr-xvii_155_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dzialka-3059-km-1-obreb-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93077/uchwala-nr-xvii_155_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dzialka-3059-km-1-obreb-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93076/uchwala-nr-xvii_154_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dzialka-180-km-1-obreb-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93076/uchwala-nr-xvii_154_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dzialka-180-km-1-obreb-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93075/uchwala-nr-xvii_153_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dz-9366-km3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93075/uchwala-nr-xvii_153_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dz-9366-km3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93074/uchwala-nr-xvii_152_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wynajem-nieruchomosci-w-gogolinie-na-okres-powyzej-3-lat-oraz-wyrazenia-zgody-na-odstapienie-od-obowiazku-przetargowego-trybu-zawarcia-umowy-najmu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93074/uchwala-nr-xvii_152_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wynajem-nieruchomosci-w-gogolinie-na-okres-powyzej-3-lat-oraz-wyrazenia-zgody-na-odstapienie-od-obowiazku-przetargowego-trybu-zawarcia-umowy-najmu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93074/uchwala-nr-xvii_152_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wynajem-nieruchomosci-w-gogolinie-na-okres-powyzej-3-lat-oraz-wyrazenia-zgody-na-odstapienie-od-obowiazku-przetargowego-trybu-zawarcia-umowy-najmu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93073/uchwala-nr-xvii_151_2019-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93073/uchwala-nr-xvii_151_2019-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93072/uchwala-nr-xvii_150_2019-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-uchwalenia-statutu-gminnego-osrodka-kultury-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93072/uchwala-nr-xvii_150_2019-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-uchwalenia-statutu-gminnego-osrodka-kultury-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93071/uchwala-nr-xvii_149_2019-w-sprawie-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93071/uchwala-nr-xvii_149_2019-w-sprawie-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93071/uchwala-nr-xvii_149_2019-w-sprawie-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2020.pdf
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40 Uchwała Nr XVII_148_2019 w sprawie wyboru ławników.pdf  Zrealizowano 

41 
Uchwała Nr XVI_147_2019 w sprawie załatwienia skargi z dnia 09 września 
2019 roku na dyskryminację powodującą wykluczenie w społeczności 
lokalnej.pdf 

Zrealizowano 

42 
Uchwała Nr XVI_146_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie 
gminy na 2019 rok.pdf  

Zrealizowano 

43 
Uchwała Nr XVI_145_2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej.pdf 

Zrealizowano 

44 Uchwała Nr XVI_144_2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf  Zrealizowano 

45 
Uchwała Nr XV_143_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie 
gminy na 2019 rok.pdf  

Zrealizowano 

46 
Uchwała Nr XV_142_2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej.pdf 

Zrealizowano 

47 
Uchwała Nr XV_141_2019 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.pdf  

Zrealizowano - udzielono dofinansowania Parafii w Choruli na 
renowację muru cmentarnego  

48 
Uchwała Nr XV_140_2019 w sprawie przekazania pisma według 
właściwości.pdf 

Zrealizowano 

49 
Uchwała Nr XV_139_2019 w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019 
r. na działalność Burmistrza Gogolina.pdf  

Zrealizowano 

50 
Uchwała Nr XV_138_2019 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia ich przebiegu.pdf  

Zrealizowano 

51 
Uchwała Nr XV_137_2019 w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia.pdf  

Plan opublikowany w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 3236 

52 
Uchwała Nr XV_136_2019 w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf  

Plan opublikowany w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 3184 

53 
Uchwała Nr XV_135_2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Gogolin.pdf 

Realizowana na bieżąco 

54 
Uchwała Nr XIV_134_2019 ws. wyrażenia woli na zawarcie porozumienia 
międzygminnego (...).pdf 

Realizowana na bieżąco 

55 
Uchwała Nr XIV_133_2019 ws.regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia nauczycielom (...) (2).pdf 

Realizowana na bieżąco 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/93070/uchwala-nr-xvii_148_2019-w-sprawie-wyboru-lawnikow.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92586/uchwala-nr-xvi_147_2019-w-sprawie-zalatwienia-skargi-z-dnia-09-wrzesnia-2019-roku-na-dyskryminacje-powodujaca-wykluczenie-w-spolecznosci-lokalnej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92586/uchwala-nr-xvi_147_2019-w-sprawie-zalatwienia-skargi-z-dnia-09-wrzesnia-2019-roku-na-dyskryminacje-powodujaca-wykluczenie-w-spolecznosci-lokalnej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92586/uchwala-nr-xvi_147_2019-w-sprawie-zalatwienia-skargi-z-dnia-09-wrzesnia-2019-roku-na-dyskryminacje-powodujaca-wykluczenie-w-spolecznosci-lokalnej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92585/uchwala-nr-xvi_146_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92585/uchwala-nr-xvi_146_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92584/uchwala-nr-xvi_145_2019-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92584/uchwala-nr-xvi_145_2019-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92583/uchwala-nr-xvi_144_2019-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92044/uchwala-nr-xv_143_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92044/uchwala-nr-xv_143_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92046/uchwala-nr-xv_142_2019-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92046/uchwala-nr-xv_142_2019-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92043/uchwala-nr-xv_141_2019-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-dofinansowanie-prac-konserwatorskich-restauratorskich-lub-robot-budowlanych-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92043/uchwala-nr-xv_141_2019-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-dofinansowanie-prac-konserwatorskich-restauratorskich-lub-robot-budowlanych-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92043/uchwala-nr-xv_141_2019-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-dofinansowanie-prac-konserwatorskich-restauratorskich-lub-robot-budowlanych-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92042/uchwala-nr-xv_140_2019-w-sprawie-przekazania-pisma-wedlug-wlasciwosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92042/uchwala-nr-xv_140_2019-w-sprawie-przekazania-pisma-wedlug-wlasciwosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92041/uchwala-nr-xv_139_2019-w-sprawie-zalatwienia-skargi-z-dnia-22-lipca-2019-r-na-dzialalnosc-burmistrza-gogolina.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92041/uchwala-nr-xv_139_2019-w-sprawie-zalatwienia-skargi-z-dnia-22-lipca-2019-r-na-dzialalnosc-burmistrza-gogolina.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92040/uchwala-nr-xv_138_2019-w-sprawie-zaliczenia-drog-do-kategorii-drog-gminnych-i-ustalenia-ich-przebiegu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92040/uchwala-nr-xv_138_2019-w-sprawie-zaliczenia-drog-do-kategorii-drog-gminnych-i-ustalenia-ich-przebiegu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92039/uchwala-nr-xv_137_2019-w-sprawie-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92039/uchwala-nr-xv_137_2019-w-sprawie-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92038/uchwala-nr-xv_136_2019-w-sprawie-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-chorula.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92038/uchwala-nr-xv_136_2019-w-sprawie-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-chorula.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92037/uchwala-nr-xv_135_2019-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-uchwalenia-statutu-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/92037/uchwala-nr-xv_135_2019-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-uchwalenia-statutu-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90932/uchwala-nr-xiv_134_2019-ws-wyrazenia-woli-na-zawarcie-porozumienia-miedzygminnego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90932/uchwala-nr-xiv_134_2019-ws-wyrazenia-woli-na-zawarcie-porozumienia-miedzygminnego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90933/uchwala-nr-xiv_133_2019-wsregulaminu-okreslajacego-wysokosc-oraz-szczegolowe-warunki-przyznawania-wynagrodzenia-nauczycielom-2.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90933/uchwala-nr-xiv_133_2019-wsregulaminu-okreslajacego-wysokosc-oraz-szczegolowe-warunki-przyznawania-wynagrodzenia-nauczycielom-2.pdf
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56 Uchwała Nr XIV_132_2019 ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf  Zrealizowano 

57 
Uchwała Nr XIV_131_2019 ws. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy 
na 2019 rok.pdf 

Zrealizowano 

58 
Uchwała Nr XIV_130_2019 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości.pdf 

Realizacja w 2020 roku 

59 
Uchwała Nr XIV_129_2019 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości.pdf 

Realizacja w 2020 roku 

60 
Uchwała Nr XIV_128_2019 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości.pdf 

Realizacja w 2020 roku 

61 
Uchwała Nr XIV_127_2019 ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf  

Zrealizowano 

62 
Uchwała Nr XIV_126_2019 ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf  

Zrealizowano 

63 
Uchwała Nr XIV_125_2019 ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf 

Zrealizowano 

64 
Uchwała Nr XIV_124_2019 ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf  

Zrealizowano 

65 
Uchwała Nr XIV_123_2019 ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf  

Zrealizowano 

66 
Uchwała Nr XIV_122_2019 ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej 3 lat (...).pdf  

Zrealizowano 

67 
Uchwała Nr XIV_121_2019 ws. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych (...).pdf 

Realizowana na bieżąco 

68 
Uchwała Nr XIV_120_2019 ws. zmiany uchwały ws.dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli (...).pdf  

Zrealizowano 

69 Uchwała Nr XIV_119_2019 ws. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.pdf  Realizacja na bieżąco 

70 

Uchwała Nr XIII_118_2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
pomiędzy Gminą Gogolin jako Organizatorem a Przedsiębiorstwem 
Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A. jako Operatorem o 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu z.pdf  

Zrealizowano, zawarto umowę z PKS 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90934/uchwala-nr-xiv_132_2019-ws-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90935/uchwala-nr-xiv_131_2019-ws-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90935/uchwala-nr-xiv_131_2019-ws-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90936/uchwala-nr-xiv_130_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90936/uchwala-nr-xiv_130_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90937/uchwala-nr-xiv_129_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90937/uchwala-nr-xiv_129_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90938/uchwala-nr-xiv_128_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90938/uchwala-nr-xiv_128_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90939/uchwala-nr-xiv_127_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90939/uchwala-nr-xiv_127_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90940/uchwala-nr-xiv_126_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90940/uchwala-nr-xiv_126_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90941/uchwala-nr-xiv_125_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90941/uchwala-nr-xiv_125_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90942/uchwala-nr-xiv_124_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90942/uchwala-nr-xiv_124_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90943/uchwala-nr-xiv_123_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90943/uchwala-nr-xiv_123_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90944/uchwala-nr-xiv_122_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca-na-okres-powyzej-3-lat.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90944/uchwala-nr-xiv_122_2019-ws-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca-na-okres-powyzej-3-lat.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90945/uchwala-nr-xiv_121_2019-ws-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90945/uchwala-nr-xiv_121_2019-ws-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90945/uchwala-nr-xiv_121_2019-ws-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90946/uchwala-nr-xiv_120_2019-ws-zmiany-uchwaly-wsdofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90946/uchwala-nr-xiv_120_2019-ws-zmiany-uchwaly-wsdofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90947/uchwala-nr-xiv_119_2019-ws-ustalenia-sposobu-sprawienia-pogrzebu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90304/uchwala-nr-xiii_118_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-pomiedzy-gmina-gogolin-jako-organizatorem-a-przedsiebiorstwem-komunikacji-samochodowej-w-strzelcach-opolskich-sa-jako-operatorem-o-swiadczenie-uslug-w-zakresie-publicznego-transportu-z.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90304/uchwala-nr-xiii_118_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-pomiedzy-gmina-gogolin-jako-organizatorem-a-przedsiebiorstwem-komunikacji-samochodowej-w-strzelcach-opolskich-sa-jako-operatorem-o-swiadczenie-uslug-w-zakresie-publicznego-transportu-z.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90304/uchwala-nr-xiii_118_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-pomiedzy-gmina-gogolin-jako-organizatorem-a-przedsiebiorstwem-komunikacji-samochodowej-w-strzelcach-opolskich-sa-jako-operatorem-o-swiadczenie-uslug-w-zakresie-publicznego-transportu-z.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90304/uchwala-nr-xiii_118_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-pomiedzy-gmina-gogolin-jako-organizatorem-a-przedsiebiorstwem-komunikacji-samochodowej-w-strzelcach-opolskich-sa-jako-operatorem-o-swiadczenie-uslug-w-zakresie-publicznego-transportu-z.pdf
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71 
Uchwała Nr XIII_117_2019 w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie 
zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach 
pasażerskich.pdf 

Zrealizowano, wprowadzono do ogólnego stosowania na bieżąco 

72 
Uchwała Nr XII_116_2019 w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą 
Gogolin a Powiatem Strzeleckim w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego.pdf 

Zrealizowano, współpraca na bieżąco 

73 Uchwała Nr XI_115_2019 ws. przekazania skargi według właściwości.pdf  Zrealizowano 

74 
Uchwała Nr XI_114_2019 ws. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy 
na 2019 rok.pdf 

Zrealizowano 

75 
Uchwała Nr XI_113_2019 ws. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf 

Zrealizowano 

76 Uchwała Nr X_112_2019 ws. przekazania skargi według właściwości.pdf  Zrealizowano 

77 
Uchwała Nr X_111_2019 ws. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy 
na 2019 rok.pdf 

Zrealizowano 

78 
Uchwała Nr X_110_2019 ws.powołania Zespołu ds.zaopiniowania 
kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.pdf 

Zrealizowano 

79 
Uchwała Nr X_109_2019 ws.zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kamień Śl..pdf  

Plan opublikowany w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 2412 

80 
Uchwała Nr X_108_2019 ws. zatwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego ZS w Gogolinie w czteroletnie LO w Gogolinie.pdf 

Realizowana na bieżąco 

81 
Uchwała Nr X_107_2019 ws. zatwierdzenia sprawozdania z planu 
finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.pdf  

Zrealizowano 

82 
Uchwała Nr X_106_2019 ws. udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu Gm. Gogolin za 2018 rok.pdf  

Zrealizowano 

83 
Uchwała Nr X_105_2019 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finan. wraz ze sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2018r..pdf  

Zrealizowano 

84 
Uchwała Nr X_104_2019 ws. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 
Gogolina.pdf 

Zrealizowano 

85 
Uchwała Nr IX_103_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie 
gminy na 2019 rok.pdf  

Zrealizowano 

86 
Uchwała Nr IX_102_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (działki 71, 72/4 i 74/2 z k.m. 1 obręb Karłubiec).pdf 

Nie zrealizowano – realizacja w terminie późniejszym 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90303/uchwala-nr-xiii_117_2019-w-sprawie-ustalenia-cen-za-przejazdy-w-zakresie-zadania-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej-w-gminnych-przewozach-pasazerskich.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90303/uchwala-nr-xiii_117_2019-w-sprawie-ustalenia-cen-za-przejazdy-w-zakresie-zadania-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej-w-gminnych-przewozach-pasazerskich.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/90303/uchwala-nr-xiii_117_2019-w-sprawie-ustalenia-cen-za-przejazdy-w-zakresie-zadania-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej-w-gminnych-przewozach-pasazerskich.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/89965/uchwala-nr-xii_116_2019-w-sprawie-wspoldzialania-pomiedzy-gmina-gogolin-a-powiatem-strzeleckim-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/89965/uchwala-nr-xii_116_2019-w-sprawie-wspoldzialania-pomiedzy-gmina-gogolin-a-powiatem-strzeleckim-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/89965/uchwala-nr-xii_116_2019-w-sprawie-wspoldzialania-pomiedzy-gmina-gogolin-a-powiatem-strzeleckim-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/89863/uchwala-nr-xi_115_2019-ws-przekazania-skargi-wedlug-wlasciwosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/89862/uchwala-nr-xi_114_2019-ws-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/89862/uchwala-nr-xi_114_2019-ws-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/89861/uchwala-nr-xi_113_2019-ws-zasiegniecia-od-komendanta-wojewodzkiego-policji-informacji-o-kandydatach-na-lawnikow.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/89861/uchwala-nr-xi_113_2019-ws-zasiegniecia-od-komendanta-wojewodzkiego-policji-informacji-o-kandydatach-na-lawnikow.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88643/uchwala-nr-x_112_2019-ws-przekazania-skargi-wedlug-wlasciwosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88642/uchwala-nr-x_111_2019-ws-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88642/uchwala-nr-x_111_2019-ws-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88641/uchwala-nr-x_110_2019-wspowolania-zespolu-dszaopiniowania-kandydatow-na-lawnikow-na-kadencje-2020-2023.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88641/uchwala-nr-x_110_2019-wspowolania-zespolu-dszaopiniowania-kandydatow-na-lawnikow-na-kadencje-2020-2023.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88640/uchwala-nr-x_109_2019-wszmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-kamien-sl.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88640/uchwala-nr-x_109_2019-wszmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-kamien-sl.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88639/uchwala-nr-x_108_2019-ws-zatwierdzenia-przeksztalcenia-dotychczasowego-zs-w-gogolinie-w-czteroletnie-lo-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88639/uchwala-nr-x_108_2019-ws-zatwierdzenia-przeksztalcenia-dotychczasowego-zs-w-gogolinie-w-czteroletnie-lo-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88638/uchwala-nr-x_107_2019-ws-zatwierdzenia-sprawozdania-z-planu-finansowego-gminnego-osrodka-zdrowia-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88638/uchwala-nr-x_107_2019-ws-zatwierdzenia-sprawozdania-z-planu-finansowego-gminnego-osrodka-zdrowia-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88637/uchwala-nr-x_106_2019-ws-udzielenia-burmistrzowi-gogolina-absolutorium-z-tytulu-wykonania-budzetu-gm-gogolin-za-2018-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88637/uchwala-nr-x_106_2019-ws-udzielenia-burmistrzowi-gogolina-absolutorium-z-tytulu-wykonania-budzetu-gm-gogolin-za-2018-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88636/uchwala-nr-x_105_2019-ws-rozpatrzenia-i-zatwierdzenia-sprawozdania-finan-wraz-ze-sprawozd-z-wykonania-budzetu-gminy-gogolin-za-2018r.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88636/uchwala-nr-x_105_2019-ws-rozpatrzenia-i-zatwierdzenia-sprawozdania-finan-wraz-ze-sprawozd-z-wykonania-budzetu-gminy-gogolin-za-2018r.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88635/uchwala-nr-x_104_2019-ws-udzielenia-wotum-zaufania-burmistrzowi-gogolina.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88635/uchwala-nr-x_104_2019-ws-udzielenia-wotum-zaufania-burmistrzowi-gogolina.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87803/uchwala-nr-ix_103_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87803/uchwala-nr-ix_103_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87802/uchwala-nr-ix_102_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-71-724-i-742-z-km-1-obreb-karlubiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87802/uchwala-nr-ix_102_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-71-724-i-742-z-km-1-obreb-karlubiec.pdf
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87 
Uchwała Nr IX_101_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (działki 249/1, 249/2 oraz 249/3 z k.m. 3 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

88 
Uchwała Nr IX_100_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (działka 301/2 z k.m. 4 obręb Karłubiec).pdf 

Zrealizowano 

89 
Uchwała Nr IX_99_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (działka 939/20 z k.m. 3 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

90 
Uchwała Nr IX_98_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (działka 939/19 z k.m. 3 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

91 
Uchwała Nr IX_97_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (działki 939/16 z k.m. 3 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

92 
Uchwała Nr IX_96_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (działki 937/18 z k.m. 3 obręb Gogolin 1 i 936/18 z k.m. 3 
obręb Gogolin 1).pdf 

Realizacja w 2020 roku 

93 
Uchwała Nr IX_95_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (działki 937/17 z k.m.3 obręb Gogolin 1 i 936/17 z k.m. 3 
obręb Gogolin 1).pdf 

Zrealizowano 

94 
Uchwała Nr IX_94_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (działki 937/16 z k.m.3 obręb Gogolin 1 i 936/16 z k.m. 3 
obręb Gogolin 1).pdf 

Zrealizowano 

95 
Uchwała Nr IX_93_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (działka 937/15 z k.m. 3 obręb Gogolin 1 i działka 936/15 z 
k.m. 3 obręb Gogolin 1).pdf 

Zrealizowano 

96 
Uchwała Nr IX_92_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości (działka 252/3 k.m. 3 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

97 
Uchwała Nr IX_91_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości (działka 251/3 k.m. 3 obręb Gogolin 1).pdf 

Zrealizowano 

98 
Uchwała Nr IX_90_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości (działki 245/5, 245/7 k.m. 3 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

99 
Uchwała Nr IX_89_2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą 
(część działki 295/13 oraz 294/15 k.m. 4 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87801/uchwala-nr-ix_101_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-2491-2492-oraz-2493-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87801/uchwala-nr-ix_101_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-2491-2492-oraz-2493-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87800/uchwala-nr-ix_100_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-3012-z-km-4-obreb-karlubiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87800/uchwala-nr-ix_100_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-3012-z-km-4-obreb-karlubiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87799/uchwala-nr-ix_99_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-93920-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87799/uchwala-nr-ix_99_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-93920-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87798/uchwala-nr-ix_98_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-93919-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87798/uchwala-nr-ix_98_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-93919-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87797/uchwala-nr-ix_97_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93916-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87797/uchwala-nr-ix_97_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93916-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87796/uchwala-nr-ix_96_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93718-z-km-3-obreb-gogolin-1-i-93618-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87796/uchwala-nr-ix_96_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93718-z-km-3-obreb-gogolin-1-i-93618-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87796/uchwala-nr-ix_96_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93718-z-km-3-obreb-gogolin-1-i-93618-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87795/uchwala-nr-ix_95_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93717-z-km3-obreb-gogolin-1-i-93617-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87795/uchwala-nr-ix_95_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93717-z-km3-obreb-gogolin-1-i-93617-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87795/uchwala-nr-ix_95_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93717-z-km3-obreb-gogolin-1-i-93617-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87794/uchwala-nr-ix_94_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93716-z-km3-obreb-gogolin-1-i-93616-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87794/uchwala-nr-ix_94_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93716-z-km3-obreb-gogolin-1-i-93616-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87794/uchwala-nr-ix_94_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93716-z-km3-obreb-gogolin-1-i-93616-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87793/uchwala-nr-ix_93_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-93715-z-km-3-obreb-gogolin-1-i-dzialka-93615-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87793/uchwala-nr-ix_93_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-93715-z-km-3-obreb-gogolin-1-i-dzialka-93615-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87793/uchwala-nr-ix_93_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-93715-z-km-3-obreb-gogolin-1-i-dzialka-93615-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87792/uchwala-nr-ix_92_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dzialka-2523-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87792/uchwala-nr-ix_92_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dzialka-2523-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87791/uchwala-nr-ix_91_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dzialka-2513-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87791/uchwala-nr-ix_91_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dzialka-2513-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87790/uchwala-nr-ix_90_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dzialki-2455-2457-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87790/uchwala-nr-ix_90_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dzialki-2455-2457-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87789/uchwala-nr-ix_89_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-na-okres-do-trzech-lat-z-dotychczasowym-dzierzawca-czesc-dzialki-29513-oraz-29415-km-4-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87789/uchwala-nr-ix_89_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-na-okres-do-trzech-lat-z-dotychczasowym-dzierzawca-czesc-dzialki-29513-oraz-29415-km-4-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87789/uchwala-nr-ix_89_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-na-okres-do-trzech-lat-z-dotychczasowym-dzierzawca-czesc-dzialki-29513-oraz-29415-km-4-obreb-gogolin-1.pdf
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100 
Uchwała Nr IX_88_2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą 
(działki 598, 599 k.m.6 oraz 661, 663, 665 k.m.7 obręb Wygoda).pdf  

Zrealizowano 

101 
Uchwała Nr IX_87_2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą 
(części działki 207/4 k.m. 4, obręb Gogolin 2).pdf 

Zrealizowano 

102 
Uchwała Nr IX_86_2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą 
(działki 183/2 k.m. 1, obręb Malnia).pdf 

Zrealizowano 

103 
Uchwała Nr IX_85_2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (części działki 303 k.m. 4 
obręb Gogolin 1).pdf 

Zrealizowano 

104 

Uchwała Nr IX_84_2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (część działki 
12/14 k.m.1 obręb Górażdże).pdf  

Zrealizowano 

105 
Uchwała Nr IX_83_2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego.pdf 

Realizacja na bieżąco 

106 

Uchwała Nr IX_82_2019 o zmianie uchwały w sprawie dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach (...).pdf 

Zrealizowano 

107 

Uchwała Nr IX_81_2019 w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.pdf  

Realizowana na bieżąco 

108 
Uchwała Nr VIII_80_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie 
gminy na 2019 rok.pdf  

Zrealizowano 

109 Uchwała Nr VIII_79_2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf  Zrealizowano 

110 
Uchwała Nr VIII_78_2019 w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie 
Miejskiej w Gogolinie.pdf 

Realizacja na bieżąco 

111 
Uchwała Nr VIII_77_2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków.pdf 

Uchylona, ponownie procedowana 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87788/uchwala-nr-ix_88_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-na-okres-do-trzech-lat-z-dotychczasowym-dzierzawca-dzialki-598-599-km6-oraz-661-663-665-km7-obreb-wygoda.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87788/uchwala-nr-ix_88_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-na-okres-do-trzech-lat-z-dotychczasowym-dzierzawca-dzialki-598-599-km6-oraz-661-663-665-km7-obreb-wygoda.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87788/uchwala-nr-ix_88_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-na-okres-do-trzech-lat-z-dotychczasowym-dzierzawca-dzialki-598-599-km6-oraz-661-663-665-km7-obreb-wygoda.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87787/uchwala-nr-ix_87_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-na-okres-do-trzech-lat-z-dotychczasowym-dzierzawca-czesci-dzialki-2074-km-4-obreb-gogolin-2.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87787/uchwala-nr-ix_87_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-na-okres-do-trzech-lat-z-dotychczasowym-dzierzawca-czesci-dzialki-2074-km-4-obreb-gogolin-2.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87787/uchwala-nr-ix_87_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-na-okres-do-trzech-lat-z-dotychczasowym-dzierzawca-czesci-dzialki-2074-km-4-obreb-gogolin-2.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87786/uchwala-nr-ix_86_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-na-okres-do-trzech-lat-z-dotychczasowym-dzierzawca-dzialki-1832-km-1-obreb-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87786/uchwala-nr-ix_86_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-na-okres-do-trzech-lat-z-dotychczasowym-dzierzawca-dzialki-1832-km-1-obreb-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87786/uchwala-nr-ix_86_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-na-okres-do-trzech-lat-z-dotychczasowym-dzierzawca-dzialki-1832-km-1-obreb-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87785/uchwala-nr-ix_85_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca-czesci-dzialki-303-km-4-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87785/uchwala-nr-ix_85_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca-czesci-dzialki-303-km-4-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87785/uchwala-nr-ix_85_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca-czesci-dzialki-303-km-4-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87784/uchwala-nr-ix_84_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-dzierzawy-na-okres-powyzej-trzech-lat-oraz-wyrazenia-zgody-na-odstapienie-od-obowiazku-przetargowego-trybu-zawarcia-umowy-dzierzawy-czesc-dzialki-1214-km1-obreb-gorazdze.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87784/uchwala-nr-ix_84_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-dzierzawy-na-okres-powyzej-trzech-lat-oraz-wyrazenia-zgody-na-odstapienie-od-obowiazku-przetargowego-trybu-zawarcia-umowy-dzierzawy-czesc-dzialki-1214-km1-obreb-gorazdze.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87784/uchwala-nr-ix_84_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-dzierzawy-na-okres-powyzej-trzech-lat-oraz-wyrazenia-zgody-na-odstapienie-od-obowiazku-przetargowego-trybu-zawarcia-umowy-dzierzawy-czesc-dzialki-1214-km1-obreb-gorazdze.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87784/uchwala-nr-ix_84_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-dzierzawy-na-okres-powyzej-trzech-lat-oraz-wyrazenia-zgody-na-odstapienie-od-obowiazku-przetargowego-trybu-zawarcia-umowy-dzierzawy-czesc-dzialki-1214-km1-obreb-gorazdze.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87783/uchwala-nr-ix_83_2019-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-wyplate-dodatku-energetycznego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87783/uchwala-nr-ix_83_2019-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-wyplate-dodatku-energetycznego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87782/uchwala-nr-ix_82_2019-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-przedszkolach.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87782/uchwala-nr-ix_82_2019-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-przedszkolach.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87782/uchwala-nr-ix_82_2019-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-przedszkolach.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87782/uchwala-nr-ix_82_2019-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-przedszkolach.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87781/uchwala-nr-ix_81_2019-w-spr-ustalenia-wysokosci-oplat-za-korzystanie-z-wychowania-przedszkolnego-w-publicznych-przedszkolach-i-oddzialach-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-gogolin-oraz-okreslenia-warunkow-zwolnienia-z-oplat.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87781/uchwala-nr-ix_81_2019-w-spr-ustalenia-wysokosci-oplat-za-korzystanie-z-wychowania-przedszkolnego-w-publicznych-przedszkolach-i-oddzialach-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-gogolin-oraz-okreslenia-warunkow-zwolnienia-z-oplat.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87781/uchwala-nr-ix_81_2019-w-spr-ustalenia-wysokosci-oplat-za-korzystanie-z-wychowania-przedszkolnego-w-publicznych-przedszkolach-i-oddzialach-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-gogolin-oraz-okreslenia-warunkow-zwolnienia-z-oplat.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87781/uchwala-nr-ix_81_2019-w-spr-ustalenia-wysokosci-oplat-za-korzystanie-z-wychowania-przedszkolnego-w-publicznych-przedszkolach-i-oddzialach-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-gogolin-oraz-okreslenia-warunkow-zwolnienia-z-oplat.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86761/uchwala-nr-viii_80_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86761/uchwala-nr-viii_80_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86760/uchwala-nr-viii_79_2019-w-sprawie-emisji-obligacji-komunalnych.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86759/uchwala-nr-viii_78_2019-w-sprawie-nadania-statutu-mlodziezowej-radzie-miejskiej-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86759/uchwala-nr-viii_78_2019-w-sprawie-nadania-statutu-mlodziezowej-radzie-miejskiej-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86758/uchwala-nr-viii_77_2019-w-sprawie-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86758/uchwala-nr-viii_77_2019-w-sprawie-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow.pdf
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112 
Uchwała Nr VIII_76_2019 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf 

Procedurę zakończono 

113 
Uchwała Nr VIII_75_2019 w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom 
zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka.pdf 

Realizacja na bieżąco 

114 
Uchwała Nr VIII_74_2019 w sprawie uchylenia uchwał (dot. uchwał w 
sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie 
administracji publicznej).pdf 

Zrealizowano 

115 
Uchwała Nr VIII_73_2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół 
podstawowych w Gminie Gogolin.pdf  

Realizowana na bieżąco 

116 

Uchwała Nr VIII_72_2019 w sprawie wskazania przez Radę Miejską w 
Gogolinie członków do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz 
wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do komisji ustalającej wynik 
głosowania do tej Rady.pdf  

Zrealizowano 

117 
Uchwała Nr VIII_71_2019 w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony 
dla miasta Gogolina” (p. Jerzy Długosz).pdf  

Zrealizowano 

118 
Uchwała Nr VIII_70_2019 w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony 
dla miasta Gogolina” (śp. Augustyn Brüll).pdf  

Zrealizowano 

119 
Uchwała Nr VII_69_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie 
gminy na 2019 rok.pdf  

Zrealizowano 

120 
Uchwała Nr VII_68_2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej.pdf 

Zrealizowano 

121 
Uchwała Nr VII_67_2019 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie.pdf  

Realizowana na bieżąco 

122 

Uchwała Nr VII_66_2019 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Gogolin.pdf 

Realizowana na bieżąco 

123 

Uchwała Nr VII_65_2019 w sprawie dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina G.pdf 

Zrealizowano 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86757/uchwala-nr-viii_76_2019-w-sprawie-uchwalenia-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86757/uchwala-nr-viii_76_2019-w-sprawie-uchwalenia-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86756/uchwala-nr-viii_75_2019-w-sprawie-szczegolowych-zasad-udzielania-osobom-zamieszkalym-na-terenie-gminy-gogolin-jednorazowej-zapomogi-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86756/uchwala-nr-viii_75_2019-w-sprawie-szczegolowych-zasad-udzielania-osobom-zamieszkalym-na-terenie-gminy-gogolin-jednorazowej-zapomogi-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86756/uchwala-nr-viii_75_2019-w-sprawie-szczegolowych-zasad-udzielania-osobom-zamieszkalym-na-terenie-gminy-gogolin-jednorazowej-zapomogi-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86755/uchwala-nr-viii_74_2019-w-sprawie-uchylenia-uchwal-dot-uchwal-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-indywidualnych-spraw-w-zakresie-administracji-publicznej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86755/uchwala-nr-viii_74_2019-w-sprawie-uchylenia-uchwal-dot-uchwal-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-indywidualnych-spraw-w-zakresie-administracji-publicznej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86755/uchwala-nr-viii_74_2019-w-sprawie-uchylenia-uchwal-dot-uchwal-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-indywidualnych-spraw-w-zakresie-administracji-publicznej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86754/uchwala-nr-viii_73_2019-w-sprawie-ustalenia-planu-sieci-szkol-podstawowych-w-gminie-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86754/uchwala-nr-viii_73_2019-w-sprawie-ustalenia-planu-sieci-szkol-podstawowych-w-gminie-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87404/uchwala-nr-viii_72_2019-w-sprawie-wskazania-przez-rade-miejska-w-gogolinie-czlonkow-do-gminnej-rady-seniorow-w-gogolinie-oraz-wyznaczenia-przedstawiciela-rady-miejskiej-do-komisji-ustalajacej-wynik-glosowania-do-tej-rady.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87404/uchwala-nr-viii_72_2019-w-sprawie-wskazania-przez-rade-miejska-w-gogolinie-czlonkow-do-gminnej-rady-seniorow-w-gogolinie-oraz-wyznaczenia-przedstawiciela-rady-miejskiej-do-komisji-ustalajacej-wynik-glosowania-do-tej-rady.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87404/uchwala-nr-viii_72_2019-w-sprawie-wskazania-przez-rade-miejska-w-gogolinie-czlonkow-do-gminnej-rady-seniorow-w-gogolinie-oraz-wyznaczenia-przedstawiciela-rady-miejskiej-do-komisji-ustalajacej-wynik-glosowania-do-tej-rady.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/87404/uchwala-nr-viii_72_2019-w-sprawie-wskazania-przez-rade-miejska-w-gogolinie-czlonkow-do-gminnej-rady-seniorow-w-gogolinie-oraz-wyznaczenia-przedstawiciela-rady-miejskiej-do-komisji-ustalajacej-wynik-glosowania-do-tej-rady.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86752/uchwala-nr-viii_71_2019-w-sprawie-nadania-odznaki-honorowej-zasluzony-dla-miasta-gogolina-p-jerzy-dlugosz.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86752/uchwala-nr-viii_71_2019-w-sprawie-nadania-odznaki-honorowej-zasluzony-dla-miasta-gogolina-p-jerzy-dlugosz.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86751/uchwala-nr-viii_70_2019-w-sprawie-nadania-odznaki-honorowej-zasluzony-dla-miasta-gogolina-sp-augustyn-brll.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86751/uchwala-nr-viii_70_2019-w-sprawie-nadania-odznaki-honorowej-zasluzony-dla-miasta-gogolina-sp-augustyn-brll.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86170/uchwala-nr-vii_69_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86170/uchwala-nr-vii_69_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86169/uchwala-nr-vii_68_2019-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86169/uchwala-nr-vii_68_2019-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86168/uchwala-nr-vii_67_2019-w-sprawie-przeksztalcenia-publicznej-szkoly-podstawowej-nr-3-im-jana-brzechwy-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86168/uchwala-nr-vii_67_2019-w-sprawie-przeksztalcenia-publicznej-szkoly-podstawowej-nr-3-im-jana-brzechwy-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86167/uchwala-nr-vii_66_2019-w-sprawie-ustalenia-kryteriow-na-drugi-etap-postepowania-rekrutacyjnego-do-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86167/uchwala-nr-vii_66_2019-w-sprawie-ustalenia-kryteriow-na-drugi-etap-postepowania-rekrutacyjnego-do-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86167/uchwala-nr-vii_66_2019-w-sprawie-ustalenia-kryteriow-na-drugi-etap-postepowania-rekrutacyjnego-do-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86167/uchwala-nr-vii_66_2019-w-sprawie-ustalenia-kryteriow-na-drugi-etap-postepowania-rekrutacyjnego-do-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86166/uchwala-nr-vii_65_2019-w-sprawie-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-przedszkolach-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-gmina-g.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86166/uchwala-nr-vii_65_2019-w-sprawie-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-przedszkolach-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-gmina-g.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86166/uchwala-nr-vii_65_2019-w-sprawie-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-przedszkolach-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-gmina-g.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86166/uchwala-nr-vii_65_2019-w-sprawie-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-przedszkolach-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-gmina-g.pdf
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124 

Uchwała Nr VII_64_2019 w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.pdf 

Realizowana na bieżąco 

125 
Uchwała Nr VII_63_2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.pdf  

Uchylona uchwałą Nr XIX/174/2019 

126 
Uchwała Nr VII_62_2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Gogolinie.pdf 

Realizacja na bieżąco 

127 
Uchwała Nr VII_61_2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia.pdf  

Procedurę zakończono 

128 
Uchwała Nr VII_60_2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Chorula.pdf 

Procedurę zakończono 

129 
Uchwała Nr VII_59_2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf  

Procedurę zakończono 

130 
Uchwała Nr VII_58_2019 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej 
przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie.pdf  

Zrealizowano 

131 

Uchwała Nr VI_57_2019 w sprawie zawarcia z Gminą Gogolin porozumienia 
międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego 
dot. budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i 
Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi (...).pdf 

Zrealizowano 

132 
Uchwała Nr V_56_2019 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi 
gminnej.pdf 

Zrealizowano 

133 Uchwała Nr V_55_2019 w sprawie zmiany uchwały.pdf  Zrealizowano 

134 
Uchwała Nr V_54_2019 o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf 

Realizowana na bieżąco 

135 
Uchwała Nr V_53_2019 w sprawie poboru podatku, rolnego, leśnego, 
nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa.pdf 

Zrealizowano 

136 
Uchwała Nr V_52_2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie.pdf  

Realizowana na bieżąco 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86165/uchwala-nr-vii_64_2019-w-sprawie-okreslenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-nauczycieli-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-pracujacych-z-grupami-obejmujacymi-dzieci-6-letnie-i-dzieci-mlodsze.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86165/uchwala-nr-vii_64_2019-w-sprawie-okreslenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-nauczycieli-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-pracujacych-z-grupami-obejmujacymi-dzieci-6-letnie-i-dzieci-mlodsze.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86165/uchwala-nr-vii_64_2019-w-sprawie-okreslenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-nauczycieli-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-pracujacych-z-grupami-obejmujacymi-dzieci-6-letnie-i-dzieci-mlodsze.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86165/uchwala-nr-vii_64_2019-w-sprawie-okreslenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-nauczycieli-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-pracujacych-z-grupami-obejmujacymi-dzieci-6-letnie-i-dzieci-mlodsze.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86164/uchwala-nr-vii_63_2019-w-sprawie-ustalenia-szczegolowych-zasad-ponoszenia-odplatnosci-za-pobyt-w-schronisku-dla-osob-bezdomnych.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86164/uchwala-nr-vii_63_2019-w-sprawie-ustalenia-szczegolowych-zasad-ponoszenia-odplatnosci-za-pobyt-w-schronisku-dla-osob-bezdomnych.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86163/uchwala-nr-vii_62_2019-w-sprawie-nadania-statutu-osrodkowi-pomocy-spolecznej-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86163/uchwala-nr-vii_62_2019-w-sprawie-nadania-statutu-osrodkowi-pomocy-spolecznej-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86162/uchwala-nr-vii_61_2019-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86162/uchwala-nr-vii_61_2019-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86161/uchwala-nr-vii_60_2019-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-chorula.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86161/uchwala-nr-vii_60_2019-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-chorula.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86161/uchwala-nr-vii_60_2019-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-chorula.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86160/uchwala-nr-vii_59_2019-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86160/uchwala-nr-vii_59_2019-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86159/uchwala-nr-vii_58_2019-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-dzialajacej-przy-gminnym-osrodku-zdrowia-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86159/uchwala-nr-vii_58_2019-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-dzialajacej-przy-gminnym-osrodku-zdrowia-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/85571/uchwala-nr-vi_57_2019-w-sprawie-zawarcia-z-gmina-gogolin-porozumienia-miedzygminnego-dotyczacego-wspolnej-realizacji-zadania-inwestycyjnego-dot-budowy-mostu-poludniowego-na-rzece-odrze-w-krapkowicach-i-gogolinie-wraz-z-drogami-dojazdowymi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/85571/uchwala-nr-vi_57_2019-w-sprawie-zawarcia-z-gmina-gogolin-porozumienia-miedzygminnego-dotyczacego-wspolnej-realizacji-zadania-inwestycyjnego-dot-budowy-mostu-poludniowego-na-rzece-odrze-w-krapkowicach-i-gogolinie-wraz-z-drogami-dojazdowymi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/85571/uchwala-nr-vi_57_2019-w-sprawie-zawarcia-z-gmina-gogolin-porozumienia-miedzygminnego-dotyczacego-wspolnej-realizacji-zadania-inwestycyjnego-dot-budowy-mostu-poludniowego-na-rzece-odrze-w-krapkowicach-i-gogolinie-wraz-z-drogami-dojazdowymi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/85571/uchwala-nr-vi_57_2019-w-sprawie-zawarcia-z-gmina-gogolin-porozumienia-miedzygminnego-dotyczacego-wspolnej-realizacji-zadania-inwestycyjnego-dot-budowy-mostu-poludniowego-na-rzece-odrze-w-krapkowicach-i-gogolinie-wraz-z-drogami-dojazdowymi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84761/uchwala-nr-v_56_2019-w-sprawie-ustalenia-przebiegu-istniejacej-drogi-gminnej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84761/uchwala-nr-v_56_2019-w-sprawie-ustalenia-przebiegu-istniejacej-drogi-gminnej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84760/uchwala-nr-v_55_2019-w-sprawie-zmiany-uchwaly.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84759/uchwala-nr-v_54_2019-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-poboru-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-drodze-inkasa-wyznaczenia-inkasentow-oraz-okreslenia-wysokosci-wynagrodzenia-za-inkaso.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84759/uchwala-nr-v_54_2019-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-poboru-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-drodze-inkasa-wyznaczenia-inkasentow-oraz-okreslenia-wysokosci-wynagrodzenia-za-inkaso.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84759/uchwala-nr-v_54_2019-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-poboru-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-drodze-inkasa-wyznaczenia-inkasentow-oraz-okreslenia-wysokosci-wynagrodzenia-za-inkaso.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84758/uchwala-nr-v_53_2019-w-sprawie-poboru-podatku-rolnego-lesnego-nieruchomosci-oplaty-od-posiadania-psow-i-oplaty-targowej-w-drodze-inkasa-okreslenia-inkasentow-i-wysokosci-inkasa.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84758/uchwala-nr-v_53_2019-w-sprawie-poboru-podatku-rolnego-lesnego-nieruchomosci-oplaty-od-posiadania-psow-i-oplaty-targowej-w-drodze-inkasa-okreslenia-inkasentow-i-wysokosci-inkasa.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84758/uchwala-nr-v_53_2019-w-sprawie-poboru-podatku-rolnego-lesnego-nieruchomosci-oplaty-od-posiadania-psow-i-oplaty-targowej-w-drodze-inkasa-okreslenia-inkasentow-i-wysokosci-inkasa.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84757/uchwala-nr-v_52_2019-w-sprawie-zamiaru-przeksztalcenia-publicznej-szkoly-podstawowej-nr-3-im-jana-brzechwy-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84757/uchwala-nr-v_52_2019-w-sprawie-zamiaru-przeksztalcenia-publicznej-szkoly-podstawowej-nr-3-im-jana-brzechwy-w-gogolinie.pdf
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137 
Uchwała Nr IV_51_2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej.pdf 

Zrealizowano 

138 
Uchwała Nr IV_50_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie 
gminy na 2019 rok.pdf  

Zrealizowano 

139 Uchwała Nr IV_49_2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf  Zrealizowano 

140 Uchwała Nr IV_48_2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf  Zrealizowano 

141 
Uchwała Nr IV_47_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości.pdf 

Zrealizowano 

142 
Uchwała Nr IV_46_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości.pdf 

Zrealizowano 

143 
Uchwała Nr IV_45_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości.pdf 

Zrealizowano 

144 
Uchwała Nr IV_44_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości.pdf 

Zrealizowano 

145 
Uchwała Nr IV_43_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości.pdf 

Zrealizowano 

146 Uchwała Nr IV_42_2019 w sprawie nadania nazwy ulicy („Józefa Cebuli”).pdf  Zrealizowano 

147 
Uchwała Nr IV_41_2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Gogolin na rok 2019.pdf 

Zrealizowano 

Tabela 19. Stan realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie, podjętych w 2019 roku

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84501/uchwala-nr-iv_50_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84501/uchwala-nr-iv_50_2019-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84500/uchwala-nr-iv_49_2019-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84499/uchwala-nr-iv_48_2019-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84498/uchwala-nr-iv_47_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84498/uchwala-nr-iv_47_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84497/uchwala-nr-iv_46_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84497/uchwala-nr-iv_46_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84496/uchwala-nr-iv_45_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84496/uchwala-nr-iv_45_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84495/uchwala-nr-iv_44_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84495/uchwala-nr-iv_44_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84494/uchwala-nr-iv_43_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84494/uchwala-nr-iv_43_2019-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84493/uchwala-nr-iv_42_2019-w-sprawie-nadania-nazwy-ulicy-jozefa-cebuli.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84492/uchwala-nr-iv_41_2019-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-gogolin-na-rok-2019.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84492/uchwala-nr-iv_41_2019-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-gogolin-na-rok-2019.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/84492/uchwala-nr-iv_41_2019-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-gogolin-na-rok-2019.pdf


7. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  

Aglomeracja Opolska 

Aglomeracja Opolska powstała na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji 

Opolskiej z woli 20 samorządów gminnych skupionych w obszarze funkcjonalnym Opola.  

19 marca 2014 roku w poczet członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska dołączyła gmina 

Tułowice. Aglomerację tworzy Opole – miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, 

a także 13 gmin wiejskich. Celem utworzonej płaszczyzny współpracy jest przezwyciężanie 

trudności i barier hamujących rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji, poprawa jakości 

życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin- Partnerów. 

W strukturach Aglomeracji Opolskiej Gminę Gogolin reprezentuje Burmistrz Gogolina, 

który jest równocześnie członkiem jej zarządu.  

W ramach środków unijnych będących w dyspozycji Aglomeracji Gmina Gogolin 

realizowała projekt pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych  

w Aglomeracji Opolskiej”, który obejmował budowę nowego ciągu pieszo-rowerowego 

pomiędzy ulica Krapkowicką i Kamienną w Gogolinie. 

Uczniowie z terenu Gminy Gogolin uczestniczyli także w programie ,,Młodzi Odkrywcy 

Sekretów Nauki” AO- obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej finansowany z środków Unii Europejskiej. 

Przedszkola i oddziały przedszkolne realizowały natomiast program „Przedszkole dla 

wszystkich przyjazne” – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w 15 gminach Aglomeracji 

Opolskiej. 

W 2019 roku rozpoczęto również przygotowania do nowego projektu pn. „Czas na 

przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” obejmującego: 

 przebudowę ulicy Sosnowej w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej wraz  

z oświetleniem ulicznym w miejscowości Gogolin, 

 przebudowę ulicy Przyjaźni w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej wraz  

z oświetleniem ulicznym w miejscowości Gogolin, 

 przebudowę ulicy Malińskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej  

w miejscowości Gogolin, 

 przebudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Krapkowickiej, Strzeleckiej, Schulza, 

Szpitalnej, Powstańców, Kościelnej w Gogolinie. 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

Gmina Gogolina aktywnie uczestniczy w działalności stowarzyszenia i z powodzeniem 

ubiega się o środki pomocowe w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.  

W 2019 roku Gmina realizowała projekty pn.: 

 „Euroregion ze smakiem”, w ramach którego wsparto i promowano tradycyjny produkt 
turystyczny, jakim jest kuchnia regionalna, poprzez przygotowanie prezentacji 
różnorodnych specjałów kuchni czeskiej i polskiej, które zostały udostępnione szerszej 
publiczności w postaci książeczki kulinarnej wydanej w ilości 3000 szt. Do realizacji 
projektu zaproszeni zostali kucharze z placówek gastronomicznych oraz osoby 
prywatne z terenu Jabłonkowa i Gogolina. Dodatkowo podczas Dożynek Gminnych w 
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Kamieniu Śląskim zorganizowano pokaz kuchni czeskiej. 

 „Rakiety na start”, który miał na celu stworzenie warunków do nawiązania i rozwoju 
współpracy pomiędzy środowiskami sportowców z terenu Gminy Gogolin i Miasta 
Jabłonków. W ramach projektu zorganizowano 4 spotkania, podczas których odbyły się 
zajęciach i turnieje tenisa ziemnego Projekt obejmował również wydanie małego 
przewodnika (w ilości 1000 szt.) o grze w tenisa ziemnego wraz z prezentacją 
dostępnych kortów tenisowych na terenie partnerów projektu. 

 „Tak blisko, a jednak tak daleko”, który miał na celu stworzenie warunków do 
nawiązania i rozwoju współpracy formalnych, jaki i nieformalnych grup seniorów  
z terenu Gminy Gogolin i Miasta Jabłonków. W ramach projektu zorganizowano  
4 spotkania, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością i dobrymi 
praktykami u swoich odpowiedników po 2. stronie granicy. Projekt obejmował również 
wydanie dedykowanego seniorom przewodnika turystyczno-informacyjnego w ilości 
2000szt. 

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie realizuje projekt „E-bike'owi turyści nie 

znają granic”, którego realizacja przyczyni się do zintensyfikowania wymiany doświadczeń  

i dobrych wzorców w zakresie obsługi ruchu turystycznego pomiędzy Gogolinem a 

Jabłonkowem. Zakupione zostały 4 rowery elektryczne, a zaplanowano jeszcze montaż 2. 

punktów ładowania rowerów (w Gogolinie i Kamieniu Śląskim). Projekt przyczyni się do 

zwiększenia dostępności atrakcji turystycznych na terenie Gminy Gogolin. W ramach projektu 

wydanych zostanie również 4000 szt. mapek turystycznych i zorganizowane zostaną 2 

spotkania mieszkańców oraz 2 spotkania osób odpowiedzialnych za promocję i obsługę ruchu 

turystycznego w Gogolinie i Jabłonkowie. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny powstało w 2006r. z inicjatywy liderów lokalnych  

z obszaru gmin: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Walce, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, 

Jemielnica, Izbicko. W 2007 r. do obszaru przyłączyła się gmina Walce, a w 2008 r. Tarnów 

Opolski. Łącznie Stowarzyszenie skupia 10 gmin z 3 powiatów województwa opolskiego: 

krapkowickiego, strzeleckiego i opolskiego. 

W 2009 roku uzyskało status Lokalnej Grupy Działania, która zgodnie z ideą programu 

Leader realizuje wynikające z lokalnej strategii rozwoju innowacyjne projekty łączące zasoby 

ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne, a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli 

trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Lokalna grupa działania wybiera 

projekty, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej 

strategii rozwoju, tym samym do polepszenia życia mieszkańców. 

W 2019 roku zakończono również realizacje projekt pn. „Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim 

– wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym” w ramach, którego 

przeprowadzony został gruntowny remont obejmujący m.in. odnowienie elewacji, wymianę 

okien czy odświeżenie wnętrza, oraz zainstalowana zostanie multimedialna prezentacja. 

Mocny nacisk położony był na to, aby w atrakcyjny, nowoczesny sposób, promować 

dziedzictwo kulturowe i historyczne. 
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Związek Gmin Śląska Opolskiego 

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym, którego 

statutowym celem jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. 

Związek działa aktywnie od 1991 r. i zrzesza obecnie 38 gmin. Dzięki przynależności do związku 

Gmina Gogolin wraz z gminami z województwa opolskiego zrzeszonymi w tzw. „grupie 

zakupowej” uczestniczyła w ubiegłych latach w przetargach na zakup energii elektrycznej. 

Polska Sieć Rozwoju i Odnowy Wsi 

Od 2013 r. Burmistrz Gogolina aktywnie uczestniczy w Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi 

(PSORW), początkowo działającej w formie porozumienia, podpisanego w przez 36 wójtów  

i burmistrzów z 15 województw samorządowych kraju, a obecnie działającej w formie 

Stowarzyszenia. PSORW to nowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie 

najlepszych praktyk dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. W 2018 r. Burmistrz 

Gogolina przewodniczył Stowarzyszeniu PSORW, którego wiodącym projektem jest Sieć 

Najciekawszych Wsi (SNW). Głównym celem tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi jest dążenie 

do ochrony najcenniejszych wsi w Polsce pod względem zasobów kulturowych, krajobrazu  

i tradycyjnych wiejskich wartości. Prace nad SNW trwały już od 2014 r. Przedstawiciele wiosek 

kandydujących do Sieci Najciekawszych Wsi podczas wspólnych warsztatów dopracowali 

wstępne komunikaty i opowieści wsi, interpretowali dziedzictwo swoich miejscowości  

i tworzyli narracje wokół lokalnych zasobów dziedzictwa. Podczas Posiedzeń Zarządów oraz 

Zgromadzeń Ogólnych Stowarzyszenia PSORW, które odbywały się na terenie całej Polski, 

dyskutowano o możliwościach poszerzenia Sieci oraz o wytycznych, jakie będą musiały spełnić 

wsie pretendujące do uczestnictwa w SNW. We wrześniu 2019 r. dziesięć pierwszych wsi z 

Polski otrzymało prestiżowy certyfikat, potwierdzający przynależność do Sieci Najciekawszych 

Wsi w Polsce. Jedną z miejscowości był Kamień Śląski z gminy Gogolin. 

Gogolin-Krapkowice 

Na mocy partnerskiego porozumienia, podpisanego w 2017 roku obydwie gminy 

zamierzają stworzyć warunki do silnego rozwoju o zasięgu ponadlokalnym. Wyznaczone 

kierunki działania obejmują m.in. poprawę dostępności transportowej z wykorzystaniem 

potencjału przebudowywanego układu komunikacyjnego, łączącego Krapkowice i Gogolin; 

rozwój wspólnej bazy rekreacyjno – wypoczynkowej, a także optymalizację oferty usług 

komunalnych z uwzględnieniem gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarowania 

odpadami, czy też wykreowanie lokalnej marki i popytu na usługi związane  

z przedsięwzięciami wspólnie podejmowanymi przez instytucje samorządowe i organizacje 

pozarządowe. 

Działania zainicjowane w ramach współpracy doprowadziły do złożenia w 2019 roku przez 

Gminę Krapkowice jako lidera oraz Gminę Gogolin jako partnera, wniosku do programu 

„Mosty dla regionów” na wykonanie dokumentacji projektowej nowej przeprawy. Budowa 

mostu południowego to jedno z ważniejszych oczekiwań i rozwiązań komunikacyjnych nie 

tylko dla Krapkowic i Gogolina, to także strategiczna inwestycja dla tej części województwa. 

Potwierdzają to analizy niezależnych ekspertów. Nowy most pozwoli na wyprowadzenie ruchu 
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tranzytowego z Krapkowic, Gogolina, Zdzieszowic i Kędzierzyna-Koźla. Drogi dojazdowe do 

mostu z jednej strony włączać będą się w drogę krajową nr 45 na wysokości Żywocic, z drugiej 

w drogę wojewódzką nr 423 przy granicy Krapkowic i Obrowca. 

Wykonanie projektu to koszt 4,5 mln zł, wysokość dofinansowania 3,6 mln zł. Czas 

wykonania dokumentacji to trzy lata. Po jej sporządzeniu, samorządy będą się starały o 

ministerialne wsparcie prac budowlanych. Koszt budowy nowego mostu szacowany jest na 

około 100 mln złotych. 

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe 

Burmistrz Gogolina jest członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, założonego 

w 1991 roku w Leśnicy. 

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe liczy 53 członków (z województwa opolskiego oraz 

śląskiego), którzy reprezentują samorządy wszystkich szczebli, począwszy od gmin, poprzez 

powiaty, a na sejmiku województwa kończąc. 

Stowarzyszenie zajmuje się pielęgnacją i popularyzacją wielokulturowości Śląska, 

twórczym pobudzaniem aktywności społeczno-politycznej oraz stwarzaniem warunków do 

podnoszenia poziomu kultury, sztuki i oświaty środowisk śląskich ze szczególnym 

uwzględnieniem ludności pochodzenia niemieckiego, wspiera inicjatywy kulturalne służące 

pielęgnowaniu tradycji rodzimych oraz bierze czynny udział w kreowaniu polityki regionalnej. 

Ponadto Śląskie Stowarzyszenia Samorządowe organizuje regularne spotkania, podczas 

których poruszane i dyskutowane są zagadnienia i problemy funkcjonowania lokalnych 

samorządów, co znacząco wpływa na podnoszenie jakości działań samorządowych. 
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8. Inne istotne działania burmistrza  

Rada Rozwoju Gminy Gogolin  

Z inicjatywy Burmistrza Gogolina w 2016 roku w Gminie Gogolin działa Rada Rozwoju 

Gminy Gogolin. Rada jest dobrowolnym ciałem doradczym składającym się z przedstawicieli 

przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, zdrowia i edukacji 

zamieszkujących lub prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Gogolin. Rada 

podejmuje inicjatywy w sprawach dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego gminy,  

i stanowi forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi, społecznymi oraz  

z zakresu ochrony środowiska, dotyczącymi gminy.  

W 2019 roku zajmowała się m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego rozwojem przedsiębiorczości na terenie gminy gogolin oraz rozwojem 

infrastruktury. 

Porozumienia na Rzecz Lokalnego Partnerstwa 

„Porozumienie na Rzecz Lokalnego Partnerstwa” wyznacza nową formę współpracy 

mającą na celu rozwój gminnej społeczności. Partnerzy Porozumienia deklarują „chęć 

współdziałania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Gminy Gogolin”, określają również 

dziesięć celów szczegółowych, które zamierzają zrealizować. Porozumienie określa zasady 

partnerstwa, jego organizację oraz procedury powoływania i odwoływania partnerów. 

Porozumienie zostało podpisane 25 października 2013 r. w Kamieniu Śl. podczas Konferencji  

z okazji 15 – lecia Programu Odnowa Wsi w Gminie Gogolin. Porozumienie podpisały 23 osoby 

– Burmistrz Gogolina, jako jego inicjator oraz sołtysi, przewodniczący zarządów dzielnic oraz 

prezesi stowarzyszeń działających na terenie sołectw i dzielnic. 

Społeczna Rada Sportu 

To organ doradczy powołany z inicjatywy Burmistrza Gogolina, którego zadaniem jest 

przede wszystkim służenie opinią i inicjowanie działań mających za zadanie rozwój kultury 

fizycznej i sportu na terenie Gminy Gogolin. Rada rokrocznie opiniuje oferty złożone do 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie sportu i rekomenduje 

Burmistrzowi Gogolina przyznanie dotacji na ten cel stowarzyszeniom. 

Gminna Rada Seniorów 

Gminna Rada Seniorów, to organ doradczy, którego celem jest poprawa jakości życia oraz 

pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających w Gminie Gogolin, min. 

poprzez współpracę z władzami Gogolina przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych 

problemów, dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Gminnej Radzie 

Seniorów do zaopiniowania przez Burmistrza Gogolina oraz Radę Miejską w Gogolinie.  

Młodzieżowa Rada Miejska 

To organ samorządowy uczącej się młodzieży, którego podstawa działania jest praca 

społeczna radnych celem upowszechnienia idei samorządowej wśród młodzieży, integracja 

środowisk młodzieżowych, reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu 

terytorialnego, samorządu uczniowskiego oraz władz i administracji szkolnej. 

  



Raport o stanie Gminy Gogolin 

71 
 

9. Część analityczna  

9.1 Oświata i edukacja 

W roku szkolnym 2018/2019 w Gminie Gogolin funkcjonowały dwa przedszkola gminne: 

Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie z zamiejscowymi oddziałami w Górażdżach oraz 

Publiczne Przedszkole nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie, a także Niepubliczne Przedszkole 

Stowarzyszeniowe w Kamionku. Ponadto: dziesięć oddziałów przedszkolnych w strukturze 

szkół podstawowych: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie (3 oddziały), Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Malni (3 oddziały), Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim 

(2 oddziały), Filia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie z siedzibą w Zakrzowie  

(2 oddziały), a także cztery szkoły podstawowe i jedna filia szkoły podstawowe oraz szkoła 

podstawowa stowarzyszeniowa: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Gogolinie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy  

w Gogolinie z filią w Zakrzowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich  

w Kamieniu Śląskim, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni, 

Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Górażdżach; 

Zespół Szkół w skład, którego wchodziło: Publiczne Gimnazjum im. Alberta Einsteina  

z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałami integracyjnymi w Gogolinie oraz Liceum 

Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej z oddziałami dwujęzycznymi w Gogolinie, 

dla którego Gmina Gogolin jest organem prowadzącym na mocy porozumienia z Powiatem 

Krapkowickim. Funkcjonowały też świetlice szkolne w Publicznym Gimnazjum w Gogolinie, 

Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie, Publicznej Szkole Podstawowej nr 3  

w Gogolinie, Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śląskim oraz w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Malni. 

Typ szkoły 
Rok szkolny 
2016/2017 

Rok szkolny 
2017/2018 

Rok szkolny 
2018/2019 

Rok szkolny 
2019/2020 

Przedszkola 173 200 196 195 

Oddziały przedszkolne w szkołach 156 185 208 244 

RAZEM 329 385 404 439 

Szkoły podstawowe 554 644 745 771 

Gimnazjum  272 172 84 0 

Szkoła ponadgimnazjalna 156 137 130 151 

RAZEM 982 953 959 922 

Tabela 20. Liczba dzieci objętych opieką przedszkolną i realizujących obowiązek szkolny i nauki w 

placówkach w gminie Gogolin 

Nazwa placówki Dzieci Oddziały 

Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie wraz z odziałem zamiejscowym 146 6 

Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie 50 2 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie – oddziały przedszkolne 105 5 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni – oddziały przedszkolne 67 3 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim – oddziały przedszkolne 36 2 

Razem 385 17 
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Tabela 21. Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 

Gogolin 

Nazwa placówki Uczniowie Oddziały 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie 247 14 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie 272 14 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni 106 7 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim 120 7 

Razem 745 42 

Tabela 22. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Gogolin 

Nazwa Uczniowie Oddziały 

Publiczne Gimnazjum 84 4 

Liceum Ogólnokształcące 130 7 

Tabela 23. Liczba uczniów i oddziałów w Zespole Szkół w Gogolinie 

 
Przedszkole w Kamionku Szkoła Podstawowa w Górażdżach 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Uczniowie/dzieci 38 35 38 48 56 62 

Oddziały 2 2 2 7 8 8 

Uczniowie/dzieci 
na oddział 

19 17,5 19 6,9 7 7,75 

Tabela 24. Liczba uczniów/dzieci i oddziałów w Placówkach oświatowych prowadzonych przez 

stowarzyszenia 

Rodzaj doskonalenia/awansu 
Rok szkolny 

2017/2018 2018/2019 

Liczba nauczycieli, którzy brali udział w postępowaniu o awans 
zawodowy 

16 2 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy 11 1 

Liczba nauczycieli, którzy w ostatnim roku uzyskali prawo do 
nauczania drugiego przedmiotu 

17 7 

Liczba nauczycieli, którzy mają prawo do nauczania dwóch lub 
więcej przedmiotów 

106 113 

Liczba nauczycieli, którzy brali udział w kursach doskonalących 143 85 

Tabela 25. Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli  

Wyniki egzaminów zewnętrznych 

Liczba 
zdających 

Część 
humanistyczna 

Część matematyczno-
przyrodnicza 

Część językowa 

GHP GHH GMM GMP Język 
podstawowy rozszerzony 

l. ucz. wynik l. ucz. wynik 

Publiczne Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Gogolinie 

83 57,4 54,7 37,5 46,2 GA 33 77,8 33 56,1 

     GN 50 68,2 10 77,4 

powiat krapkowicki 



Raport o stanie Gminy Gogolin 

73 
 

476 60,5 57,0 39,6 48,7 GA 264 76,9 259 59,3 

     GN 212 70,2 56 70,1 

województwo opolskie 

7489 60,4 56,6 40,3 48,2 GA 5715 68,9 5608 52,4 

     GN 1754 62,9 495 62,5 

Tabela 26. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – Publiczne Gimnazjum w Gogolinie 

Tabela 27. Wyniki matury w Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie 

9.2 Polityka społeczna  

Na terenie Gminy Gogolin prowadzone są różne formy wsparcia i programy z zakresu 

szeroko rozumianej polityki społecznej. Należą do nich: 

1) Opolska Karta Rodziny i Seniora, która jest jednym z narzędzi w ramach Programu 

Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r., posiadacze 

karty (rodziny, z co najmniej 2 dzieci, rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, osoby 

powyżej 60 roku życia, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz opiekunowie 

osób zależnych) mogą korzystać ze zniżek na różnego rodzaju usługi np. zniżki na 

zajęcia odpłatne i imprezy biletowane organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Gogolinie, zniżki na basen, saunę, na zakup materiałów budowlanych, zakup usług 

gastronomicznych itp.; 

 

Przystąpiło 
do  

wszystkich 
egzaminów 

Zdało % 

język 
polski 

zdawalność  
w % 

matematyka 
zdawalność 

w % 

jęz. ang. 
zdawalność 

w % 

jęz. niem. 
zdawalność 

w % 

    pis. ust.  pis. ust. pis. ust. 

LO  
w Gogolinie 

44 39 88,6 100 100 93,2 90,6 100 100 100 

powiat 
krapkowicki 

154 119 77,3 92,4 99,4 79,6 87,4 94 97,3 94,6 

województw
o opolskie 

5690 4947 87 97,2 99,4 87,7 95,3 97,6 95 97,2 

kraj 248 054 216 978 87,5 97 99,1 89 95 97,7 92 96,1 
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Rysunek 20. Statystyka Opolskiej Karty Rodziny i Seniora w gminie Gogolin za 2018 i 2019 rok 

2) Gmina Gogolin realizuje ponadto rządowy programu dla rodzin wielodzietnych – Karta 

Dużej Rodziny. W 2019 roku 191 rodzin z gminy Gogolin złożyło wniosek o wydanie 

kart. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny mogą 

korzystać z uprawnień, jakie znajdują się w katalogu ulg. Celem wydawania Karty Dużej 

Rodziny jest umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej, promowanie modelu i 

pozytywnego wizerunku tych rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych 

dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. 

W ramach konkursu skierowanego dla organizacji pozarządowych oraz prowadzących 

działalność pożytku publicznego, którego celem było objęcie opieką pielęgniarską  

w środowisku domowym mieszkańców Gminy Gogolin wymagających takiej opieki, przyznano 

dotację dla Caritas Diecezji Opolskiej. W 2019 roku w ramach programu opieką zostało 

objętych 113 osób, wykonano 2651 czynności pielęgnacyjnych i wypożyczono sprzęt  

2 osobom. 

Usługi opieki długoterminowej 

Na terenie Gminy Gogolin funkcjonują dwa podmioty o charakterze opieki 

długoterminowej:  

 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Górażdżach prowadzony przez Powiat Krapkowice, 

 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Gminę Gogolin pod nazwą Dom Spokojnej 

Starości „Święta Barbara” w Kamionku. 

DSS „Święta Barbara” w Kamionku, o profilu dla osób w podeszłym wieku, powstał na 

terenie Gminy Gogolin w 2006 roku. Jest to dom stacjonarny, zapewniający całodobową 

opiekę mieszkańcom w podeszłym wieku z terenu gminy Gogolin i innych gmin na podstawie 

skierowań wydanych przez właściwe ośrodki. Przeznaczony jest dla osób schorowanych, 

starszych, niepełnosprawnych i samotnych. Placówka dysponuje 47 miejscami stałego pobytu. 
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Na dzień 31.12.2019 r. w DSS „Święta Barbara” w Kamionku mieszkało 47 mieszkańców.  

W okresie od stycznia do grudnia 2019 przyjęto 11 osób. Średnia wieku mieszkańców wyniosła 

82 lata, w tym dla 31 kobiet - 84 lata, a dla 16 mężczyzn - 79 lat.  

Usługi zdrowotne świadczone przez DSS są na bardzo wysokim poziomie. Lekarz rodzinny 

przyjeżdża na wizyty domowe do mieszkańców raz lub dwa razy w tygodniu. Ponadto lekarz 

rodzinny przyjeżdża na każde wezwanie, bez względu na porę dnia. Mieszkańcy są również 

dowożeni na wizyty i konsultacje specjalistyczne do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie 

oraz do specjalistów w innych miejscowościach. W 2019 r. mieszkańcy korzystali z usług 

rehabilitacyjnych świadczonych w gabinecie znajdującym się na terenie DSS, rehabilitacja była 

też prowadzona przy łóżkach chorych. Na terenie jednostki odbywały się też zajęcia  

z gimnastyki grupowej, gimnastyki Tai-Chi. Ponadto 12 mieszkańców objęto opieką 

długoterminową.  

„Koperta na jesień życia” – akcja społeczna skierowana do osób przewlekle chorych, 

starszych, samotnych. Głównym celem akcji „Koperta życia” jest dbałość o zdrowie oraz 

bezpieczeństwo seniorów poprzez usprawnienie (lekarzom, ratownikom medycznym) 

niesienia skutecznej pomocy osobom przewlekle chorym, starszym i samotnym w stanach 

zagrożenia zdrowia i życia. „Koperta życia” to specjalnie przygotowany formularz zawierający 

istotne informacje o stanie zdrowia seniora, umieszczony w kopercie, w domowej lodówce. 

Lodówka, w której znajdzie się koperta oznaczona jest naklejką podobną do tej na kopercie, 

co dla osoby udzielającej pomocy jest sygnałem, że znajdują się w niej ważne informacje. 

Ratownik lub lekarz na tej podstawie zapoznaje się z aktualnym stanem zdrowia pacjenta,  

co ułatwia mu dalszą diagnozę i pomoc osobie poszkodowanej.  

Zestaw „Koperta życia” składa się z: 

 plastikowej koperty, 

 karty informacyjnej do wypełnienia, 

 naklejki na lodówkę, 

 naklejki na kopertę.  

Programy profilaktyczne 

Promocja badań mammograficznych – Gmina Gogolin ułatwia Paniom dostęp do badań 

mammograficznych organizując przyjazdy mammobusów. W 2019 roku na terenie gminy 

trzykrotnie stacjonował mammobus, w którym można było wykonać bezpłatne badania 

mammograficzne. Z ofert skorzystało 92 pań.  

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – osoby wymagające, ze względu na stan 

zdrowia sprzętu pomocniczego lub rehabilitacyjnego mogą go bezpłatnie wypożyczać  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie, który dysponuje łóżkami, materacami 

przeciwodleżynowymi, toaletkami, chodzikami oraz innym sprzętem rehabilitacyjnym  

i pomocniczym. 

„Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020” w zakresie 

szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, profilaktyki raka jelita grubego 

oraz profilaktyki raka prostaty, na który udzielono dotacji w kwocie 9 500,00 zł. W 2019 roku 

nie przeprowadzono szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV wśród 
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dziewcząt w wieku 13-14 z terenu Gminy Gogolin, ze względu na brak szczepionek na rynku. 

W ramach programu jest prowadzona również profilaktyka raka jelita grubego. W ubiegłym 

roku wykonanych zostało 32 badań przesiewowych wśród mieszkańców na krew utajoną 

w kale, 9 z nich lekarz skierował na pogłębioną diagnostykę, przeprowadzona była kampania 

edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców Gminy Gogolin na temat zagrożeń ze strony 

nowotworu jelita grubego. Kolejnym zadaniem programu była profilaktyka raka prostaty. 

Przeprowadzono 27 badań przesiewowych w zakresie wykrywania raka prostaty, 21 

pacjentów skierowano do dalszej diagnostyki. Przeprowadzono kampanie edukacyjno-

informacyjne wśród mieszkańców Gminy Gogolin na temat zagrożeń ze strony nowotworu 

prostaty. 

„Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016- 

2020”, na który udzielono dotacji w kwocie 100.000,00 zł. W ramach programu 

przeprowadzono m. in. przesiewowe badania lekarskie w celu kwalifikacji dzieci do zajęć 

z zakresu korekcji wad postawy u 123 dzieci, opiekunowie prawni tych dzieci zostali 

powiadomieni o stanie zdrowotnym dziecka po przeprowadzonym badaniu przesiewowym. 

Do dalszej konsultacji ortopedycznej zostało skierowanych 16 uczniów. Zorganizowano 

zajęci korekcyjne grupowe i indywidualne na salach gimnastycznych  w placówce realizatora 

zadania dla 62 dzieci i zajęcia korekcyjne grupowe na terenie pływalni krytej dla 19 dzieci. 

„Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży  

w Gminie Gogolin na lata 2015-2020”, na który gmina udzieliła dotacji w wysokości 10.000,00 

zł. W ubiegłym roku wykonano badania okulistyczne i otolaryngologiczne wśród 232 dzieci 

z klas pierwszych i piątych. 44 dzieci, u których stwierdzono zmiany chorobowe skierowano 

do dalszej specjalistycznej opieki w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Z tej formy 

skorzystało 17 dzieci. Poinformowano opiekunów prawnych dzieci o stanie zdrowotnym 

dziecka po przeprowadzonych badaniach przesiewowych. 

9.3 Zdrowie 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie świadczy usługi zdrowotne finansowane w ramach 

kontraktu z NFZ w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz 

fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień, podstawowej opieki zdrowotnej, kompleksowej 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą. Ponadto Gminny Ośrodek 

Zdrowia prowadzi komercyjną działalność medyczną w ramach rehabilitacji leczniczej, poradni 

kardiologicznej, medycyny pracy oraz pracowni RTG i pracowni USG. W ramach 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej działają następujące poradnie: 

 poradnia ginekologiczno-położnicza; 

 poradnia chirurgii ogólnej; 

 poradnia okulistyczna; 

 poradnia okulistyczna dla dzieci; 

 poradnia otolaryngologiczna; 

 poradnia kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą; 

 poradnia zdrowia psychicznego; 
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 poradnia leczenia uzależnień; 

 dział fizjoterapii. 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczymy następujące usługi: 

 pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne; 

 gabinet zabiegowy pielęgniarki POZ; 

 położnictwo środowiskowo-rodzinne; 

 gabinet zabiegowy położnej POZ; 

 gabinety higieny szkolnej. 

W ramach komercyjnej działalności zapewniony jest dostęp do: 

 poradni kardiologicznej; 

 fizjoterapii ambulatoryjnej; 

 medycyny pracy; 

 pracowni RTG; 

 pracowni USG. 

Nazwa świadczenia Limit pkt Wykonanie Ilość wizyt 

Świadczenia w zakresie ginekologii i 
położnictwa/zakres skojarzony/diagnostyka 
onkologiczna  

420 444 462 715,7 5 585 

Pobranie materiału z szyjki macicy do 
przesiewowego badania cytologicznego 

- - 539 

Świadczenia w zakresie chirurgii 
ogólnej/zakres skojarzony/diagnostyka 
onkologiczna  

105 605 107 704,9 2 292 

Świadczenia w zakresie okulistyki/zakres 
skojarzony/diagnostyka onkologiczna/ze 
wskazań nagłych 

138 921 144 931 2 146 

Świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci/ 
ze wskazań nagłych  

49 753 50 225 643 

Świadczenia w zakresie otolaryngologii/ 
zakres skojarzony/diagnostyka onkologiczna  

62 650 60 635,6 1 111 

Kompleksowa ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą  

- 15 250 305 

Świadczenia ambulatoryjne psychiatryczne dla 
dorosłych  

2 845 2 897,08 463 

Leczenie uzależnień  8 743 8 496,34 815 

Fizjoterapia ambulatoryjna  149 468 225 755 27 764 

Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o 
znacznym stopniu niepełnosprawności  

30 279 37 709 2 416 

Tabela 28. Świadczenia medyczne finansowane na podstawie umów z NFZ 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie zatrudniał w 2019 roku 26 lekarzy oraz  

22 pracowników różnych działów na podstawie umów cywilno-prawnych, 25 pracowników na 

podstawie umów o pracę, w tym 17 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 8 osób na 

etatach cząstkowych. W ośrodku pracowali lekarze następujących specjalizacji: 

otolaryngologicznej, okulistycznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, ortopedycznej, 

psychiatrycznej, medycyny pracy, kardiologii, diabetologii, neurologii, urologii, radiologii  
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i diagnostyki obrazowej. Na dział fizjoterapii składało się 8 fizjoterapeutów, zasoby 

pielęgniarek wynosiły 7 osób, położnych to 8 osób, dodatkowo pracowali: psycholog, 

specjalista terapii uzależnień, neurologopeda, dietetyk, ratownik medyczny, rejestratorka 

medyczna, 3 sprzątaczki oraz pracownicy działu administracyjno-księgowego. 

W 2019 roku w poradni ginekologiczno-położniczej prowadzonych było 221 kobiet 

ciężarnych. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, na podstawie umowy z NFZ na realizację 

profilaktycznych programów zdrowotnych, przeprowadza także świadczenia w zakresie etapu 

pogłębionej diagnostyki raka szyjki macicy. W 2019 roku z badań kolposkopowych skorzystało 

86 kobiet, w tym 5 zakwalifikowało się do diagnostyki gwarantowanej ww. programem. 

Dodatkowo wykonano 1078 cytologii, z czego 539 zrealizowano poprzez etap podstawowy 

diagnostyki raka szyjki macicy. Ponadto w ramach poradni ginekologiczno-położniczej 

przeprowadzono 496 USG piersi, wykonano 77 badań histopatologicznych i 43 badania na 

obecność wirusa HPV DNA. W ramach realizacji programów profilaktyki zdrowotnej 

dotyczących wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w gminie 

Gogolin, profilaktyki nowotworowej gminy Gogolin oraz przeciwdziałania wadom postawy  

u dzieci w gminie Gogolin przeprowadzono szereg działań: przebadano 123 dzieci pod kątem 

wad postawy, organizowano zajęcia korekcyjne wad postawy na salach gimnastycznych oraz 

na krytej pływalni – skorzystało z nich łącznie 65 dzieci, przeprowadzono badania słuchu  

i wzroku u uczniów klas I i V wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Gogolin – łącznie 

przebadano 116 dzieci, odbyły się badania oraz konsultacje lekarskie w zakresie wczesnego 

wykrywania raka prostaty – przebadano 27 mężczyzn, z kolei z badań i konsultacji lekarskich 

w zakresie profilaktyki raka jelita grubego skorzystały 32 osoby.  

W ramach projektu „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej  

i pogodnej jesieni życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Gminny 

Ośrodek Zdrowia w Gogolinie sprawował opiekę lekarską, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną, 

psychologiczną, logopedyczną oraz dietetyczną nad osobami zakwalifikowanymi do ww. 

projektu. Podczas trwania projektu, tj. od września 2017 r. do sierpnia 2019 r. z usług 

oferowanych w ramach projektu skorzystało łącznie 164 seniorów. W maju 2019 r. Gminny 

Ośrodek Zdrowia w Gogolinie ruszył z nowym projektem współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020 pn. „Nowy start – bądź aktywny”, który będzie trwał do maja 2021 r. Kierowany 

jest on do osób aktywnych zawodowo, które zmagają się ze schorzeniami neurologicznymi 

bądź kardiologicznymi. W ramach przedstawionego projektu pacjenci mają dostęp do 

wachlarza usług, zapewnianych przez: kardiologa, neurologa, fizjoterapeutów, dietetyka, 

psychologa, terapeutę oraz pielęgniarkę. Stan uczestników korzystających z usług w ramach 

wymienionego projektu na koniec grudnia 2019 r. wyniósł 61 osób – docelowo 140 odbiorców. 

9.4 Kultura 

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie 

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie swoją działalnością społeczno- kulturalną od wielu 

lat wspiera bogactwo swojego region. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury 



Raport o stanie Gminy Gogolin 

79 
 

należy rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, krzewienie 

folkloru oraz rozwój amatorskiego ruch artystycznego. Podejmowane działania organizacji 

imprez kulturalnych służą integracji lokalnego środowiska. Do stałych form działalności należą 

zajęcia artystyczne - GOK poprzez edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę umożliwia 

wszystkim zainteresowanym rozwój własnych umiejętności i pasji. W obszarze działań 

kulturalnych obejmuje: 

1. Gminne Centrum Kultury w Gogolinie, w którym od poniedziałku do soboty odbywają 

się w ramach AKADEMII KULTURY różnorodne zajęcia artystyczne tj.:  

 Kulturalna Nutka Cafe, 

 Zajęcia wokalno – taneczne, 

 Malarstwo, 

 Witraże, 

 Ceramika, 

 Taniec Towarzyski, 

 Zajęcia taneczne z elementami baletu i tańca współczesnego, 

 Nauka gry na gitarze, 

 Zajęcia indywidualne gry na instrumentach dętych i klawiszowych, 

 Zajęcia taneczno – ruchowe, 

 Gra na bębnach afrykańskich, 

 Akademia Młodego Odkrywcy, 

 Klub Malucha, 

 Zajęcia taneczne hip – hop, 

 Kurs Muzyczny, 

 Zajęcia wokalne, 

 Audycje muzyczne dla młodszych dzieci. 

 Zajęcia taneczne z elementami tańca śląskiego 

2. Zespoły i grupy:  

 Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 

 Zespół Mażoretek ArriVa, 

 Klub Seniora, 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

 Wędrująca kapela. 

3. Świetlice Młodzieżowe: 

 Świetlica Młodzieżowa w Choruli, 

 Świetlica Młodzieżowa w Górażdżach, 

 Świetlica Młodzieżowa w Kamieniu Śląskim, 

 Świetlica Młodzieżowa w Kamionku, 

 Świetlica Młodzieżowa w Malni, 

 Świetlica Młodzieżowa w Odrowążu, 

 Świetlica Młodzieżowa w Strzebniowie, 
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 Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie. 

4. Centrum Informacji Turystycznej w Kamieniu Śląskim zostało przeniesione z dniem  

1 listopada 2019r. do budynku Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie, otrzymując 

nazwę Centrum Informacji Turystycznej w Gogolinie. 

Wydarzenia kulturalne, konkursy, spotkania, warsztaty itp. w 2019 roku: 

1) Sylwester 2018; 

2) Koncert Noworoczny z udziałem Orkiestry „Campanella” z Cekcyna;  

3) V Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych; 

4) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 

5) Bal karnawałowy; 

6) Bal przedszkolaka; 

7) Warsztaty dla mażoretek; 

8) Samorządowa Gala Karnawałowa; 

9) Witajcie w naszej bajce – Królewna Śmieszka i Ekoludki; 

10) Tłusty czwartek; 

11) Nagrody dla Zwykłych – Niezwykłych; 

12) Muzyczny Upominek dla Karoliny – Koncert z okazji Dnia Kobiet; 

13) Witajcie w naszej bajce – Królewna Gburka; 

14) Gminny Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”; 

15) Jarmark Wielkanocny; 

16) Sukces grupy Hip-Hop; 

17) Witajcie w naszej bajce – Szewczyk Dratewka; 

18) Koncert „Trzech Tenorów”; 

19) Uroczysta Akademia w ramach obchodów Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i 228. 

Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

20)  XXI Mistrzostwa Mażoretek 2019; 

21) Witajcie w naszej bajce – Świnki Trzy; 

22) Mażoretki na Targach Turystyki w Opolu; 

23) Spotkanie w Klubie Seniora z okazji Dnia Matki; 

24) Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Kultury; 

25) Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka; 

26) Warsztaty muzyczne dla uczniów PSP nr 2 w Gogolinie;  

27) Zakończenie Roku Artystycznego 2018/2019; 

28) Biesiada Międzypokoleniowa Roztańczony Gogolin od 20 lat w Sercu Opolszczyzny; 

29) Koncert Galowy w ramach XXI Opolskiego Święta Pieśni Ludowej; 

30) Finał Artystycznego Lata - 2019; 

31) Muzyka, zabawa, sport i rekreacja – czyli sportowo-muzyczny Kogel-Mogel; 

32) Żniwniok - 2019; 

33) VI Nyska Senioriada; 

34) Charytatywna Zumba; 

35) Wizyta członków Stowarzyszenia „Karolinka” z Dobrodzienia; 
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36) Super Star; 

37) Witajcie w naszej bajce – Król Maciuś Reformator; 

38) Listopadowy Wieczór Kabaretowy; 

39) Spotkanie z Muzyką Klasyczną; 

40) Sukces tancerki Hip-Hop; 

41) Witajcie w naszej bajce –Ale się porobiło –Król Bajdurek na urlopie; 

42) Mikołajkowe warsztaty plastyczne; 

43) Kiermasz Bożonarodzeniowy z Mikołajem 2019; 

44) Sukcesy grupy hip-hop WTR w Krapkowicach; 

45) Spotkanie wigilijne Klubu Seniora; 

46) Spotkanie opłatkowe OPS; 

47) GOK na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krapkowicach. 

Statystyka na 2019 rok: 

1) z oferty zajęć artystycznych GOK-u skorzystało tygodniowo ok. 360 osób; 

2) w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez GOK w trakcie całego roku wzięło 

udział ok. 15 tysięcy (suma uczestników wszystkich imprez). 

Lp. Źródła finansowania Kwota 

1 Dotacja podmiotowa 2 103 000,00 zł 

2 Opłaty za zajęcia, wypożyczanie instrumentów, sprzedaż 

upominków prom. 

71 614,67 zł 

3 Biletowane imprezy 28 898,16 zł 

4 Wynajem świetlic 3 263,40 zł 

5 Pozyskane środki od sponsorów i darczyńców: 53 228,04 zł 

Razem 2 260 004,27 zł 

Tabela 29. Źródła finasowania działalności GOK w Gogolinie w 2019 roku 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie jest samorządową Instytucją Kultury, wpisaną do 

rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Gogolin. Wypełniając działalność 

statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna Biblioteka Publiczna służy 

mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność 

informacyjną oraz kulturalno-oświatową. Obejmuje swą działalnością obszar Gminy Gogolin. 

Sieć biblioteczną tworzy Biblioteka Główna oraz podległe filie biblioteczne w Górażdżach, 

Kamieniu Śląskim, Kamionku, Malni i Choruli. W 2019 roku zorganizowano 215 wydarzeń dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Obszar działalności obejmuje: 

1. Zadania podstawowe: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i selekcja zbiorów w 

postaci tradycyjnej i elektronicznej. 

2. Promocję biblioteki i czytelnictwa:  

 Realizacja programu Instytutu Książki „Dyskusyjne Kluby Książki” – spotkania  

z czołowymi pisarzami polskimi i miłośnikami książek – GBP Gogolin, Filia Malnia  

i Filia Kamień Śląski (zadanie współfinansowane przez Instytut Książki i Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa) i innych programów i projektów, 
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 Cykl spotkań dla seniorów: biblioterapia, spotkania z pasjonatami, spotkania  

z lokalnymi osobistościami, 

 Majowe obchody „Tygodnia Bibliotek”, 

 Organizacja konkursu recytatorskiego, ortograficznego, plastycznego, 

fotograficznego i innych, 

 Udział i organizacja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, 

 Organizowanie lekcji bibliotecznych, pogadanek, głośnego czytania, prelekcji, 

spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży, 

 Organizowanie innych zajęć i spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych takich jak: 

Tydzień z Internetem, Pasowanie na czytelnika, Tydzień Zakazanych Książek, Cała 

Polska Czyta Dzieciom, Czytanie na trawie, „Mała książka - Wielki człowiek”, „Akcja 

Kinder”  itp., 

 Promocja GBP w prasie bibliotekarskiej i lokalnej, 

 Organizowanie wystaw literacko-plastycznych, okolicznościowych, 

 Głośne czytanie dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

3. Obsługę czytelników: 

 Udział pracowników w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe  

i ogólnospołeczne, 

 Udział w Konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne IBUK LIBRA. 

4. Wprowadzanie na bieżąco do katalogu SOWA zakupionych książek, otrzymanych w 

darze, na półkach i ubytkowanych.  

5. Działalność kulturalną: 

 Cykl spotkań z pasjonatami twórcy ludowi, podróżnicy, artyści, pisarze i inni), 

 Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci podczas wakacji i ferii 

zimowych, 

 Organizacja wystaw, 

 Organizacja spotkań okolicznościowych, 

 Działalność wydawnicza (publikacje, artykuły promujące działania kulturalne GBP). 

6. Edukację:  

 Organizacja lekcji bibliotecznych, 

 Organizacja wykładów i spotkań tematycznych, okolicznościowych, 

 Organizacja wykładów i spotkań dotyczących historii lokalnej. 

7. Partnerstwo: 

 Współpraca z innymi bibliotekami w województwie i innymi jednostkami, 

stowarzyszeniami w gminie, świetlicami środowiskowymi i młodzieżowymi  

w gminie, kołami DFK, Klubem Seniora, Gminną Radą Seniorów, Młodzieżową Radą 

Miejską, 

 Udział biblioteki w imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych przez inne 

jednostki w gminie (uśmiechnięte miasteczko, festyn rodzinny, dożynki, jarmark 

wielkanocny i inne ), 
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 Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych wspólnie z innymi jednostkami, 

stowarzyszeniami w gminie, 

 Organizacja imprez integracyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy 

Rodzinie „Okaż Serce Innym” oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W roku 2019 zakupiono, wprowadzono do systemu i opracowano 2437 książek na kwotę 

42272,24 zł. Z czego: 1476 książek to zakup na kwotę 35487,95zł, a 961 książek to dary, które 

otrzymała biblioteka, na kwotę 6784,29zł. 

Statystyka wypożyczalni i czytelni 

Placówka 

Liczba odwiedzin Liczba czytelników 

Liczba 

wypożyczonych 

książek 

Liczba 

wypożyczonych 

czasopism 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Gogolin 18210 19140 1836 1922 23020 227597 2319 3065 

Kamień Śl. 826 1226 125 162 1514 2108 70 71 

Malnia 904 829 80 80 2226 1982 599 514 

Chorula 311 317 32 35 615 731 182 189 

Górażdże 295 277 48 37 682 772 109 162 

Kamionek 175 347 23 27 255 301 13 31 

Razem 20721 22136 2144 2263 28312 33491 3292 4032 

Tabela 30. Statystyka wypożyczalni w 2018 roku 

Placówka 

Liczba odwiedzin 

+ czytelnia 

internetowa 

Liczba 

udostępnionych 

książek 

Liczba 

udostępnionych 

czasopism 

Liczba 

udzielonych 

informacji 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Gogolin 2345 2210 750 1190 2090 1684 814 795 

Malnia 440 180 174 80 643 257 312 127 

Chorula 137 65 42 20 210 94 96 44 

Kamień Śl. 439 66 364 32 52 38 98 45 

Górażdże 156 62 69 12 126 79 69 35 

Kamionek 298 42 237 30 42 21 45 40 

Razem 3815 2625 1636 1366 3163 2173 1434 1086 

Tabela 31. Statystyka czytelni w 2018 roku 

Do końca roku wypożyczono 450 audiobooki. Z konsorcjum „Opolskie Biblioteki Publiczne” 

wykonano 925 sesji (logowania z zewnątrz) oraz pobrano 12599 stron książek.   

Źródła finansowania  

 Realizacja projektów współfinansowanych przez podmioty państwowe oraz 

stowarzyszenia i jednostki gminne, regionalne i ogólnokrajowe, 

 Pozyskanie sponsorów współfinansujących bieżące imprezy kulturalno-oświatowe 

organizowane przez GBP, 
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 Pozyskanie sponsorów współfinansujących bieżące spotkania, artykuły biurowe, 

remonty (filie).  

9.5 Sport i rekreacja 

W 2019 r. na obiektach Zespołu Rekreacyjno – Sportowego przeprowadzono liczne 

remonty oraz zainstalowano nowe elementy, aby urozmaicić ofertę rekreacyjno - sportową  

w gminie. W szczególności były to: 

 Montaż nowych wiat dla zawodników rezerwowych na boisku bocznym oraz 

piłkochwytu na boisku głównym stadionu w Gogolinie, 

 Zakup i rozwiezienie 2 ton mączki ceglanej na kort odkryty w Kamieniu Śląskim, 

 Budowa studni głębinowej (99 metrów) do podlewania płyty boiska w Górażdżach, 

 Wstawienie nowej niecki plastikowej 3,7 x 9 metrów na terenie pływalni odkrytej 

w Gogolinie, 

 Wymiana pokrycia dachowego, drzwi wejściowych i malowanie elewacji 

zewnętrznej, pawilonu sportowego na stadionie miejskim w Gogolinie, 

  Zakup maszyny kroczącej do aeracji przedpoli boiskowych, 

 Montaż wanny z hydromasażem w pomieszczeniu sauny na pływalni krytej  

w Gogolinie, 

 Remont oświetlenia na niecce basenowej z wymianą źródeł światła na ledowe. 

W Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie rokrocznie organizowanych jest 

kilkadziesiąt imprez społecznych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Organizatorami są 

zarówno Zespół Rekreacyjno – Sportowy, Urząd Miejski, Gminny Ośrodek Kultury oraz inne 

jednostki organizacyjne i podmioty. W 2019 r. w hali odbyły się następujące wydarzenia: 

Nazwa wydarzenia Uczestnicy 

XII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego o puchar Burmistrza 
Gogolina – 05.01.2019. 

280 osób 

XII Edycja Iigi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego o Puchar Burmistrza 
Gogolina – 06.01.2019.  

280 osób 

XII Edycja Iigi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego o Puchar Burmistrza 
Gogolina – 12.01.2019. 

280 osób 

XII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego o puchar Burmistrza 
Gogolina – 13.01.2019. 

280 osób 

Gminne zawody w piłce siatkowej szkół podstawowych i gimnazjalnych – 
22.01.2019. 

140 osób 

XII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego o puchar Burmistrza 
Gogolina – 26.01.2019. 

280 osób 

XII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego o puchar Burmistrza 
Gogolina – 27.01.2019. 

280 osób 

XII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego o puchar Burmistrza 
Gogolina – 02.02.2019. 

280 osób 

Uroczyste zakończenie XII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego o 
puchar Burmistrza Gogolina – 03.02.2019. 

520 osób 

Samorządowa Gala Karnawałowa – 09.02.2019. 540 osób 

Turniej piłki halowej rocznika 2007 i młodsi, o puchar Burmistrza Gogolina – 
16.02.2019. 

95 osób 

Gminny Turniej Strażaków o Puchar Burmistrza Gogolina – 16.03.2019. 120 osób 
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Zawody Bulderingowe o Puchar Burmistrza Gogolina – 23.03.2019. 100 osób 

Coroczny Jarmark Wielkanocny – 07.04.2019. 450 osób 

Turniej Babinktona – 26.05.2019. 50 osób 

Biesiada Międzypokoleniowa „Roztańczony Gogolin’ – 29.06.2019. 460 osób 

XXI Opolskie Święto Pieśni Ludowej – 30.06.2019.  300 osób 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego – 02.09.2019. 250 osób 

Turniej Piłki Siatkowej i Nożnej Mniejszości Niemieckiej dla Dzieci Szkół 
Podstawowych – 27.09.2019.   

150 osób 

Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Gogolin dla klas VI – VIII –
17.10.2019. 

120 osób 

Między Szkolny Turniej Piłki Halowej Klas Podstawowych – 22.10.2019. 140 osób 

„Oktoberfest” Zabawa Stowarzyszenia Nasz Kadłubiec dla mieszkańców 
Dzielnicy Kadłubiec – 26.10.2019.  

130 osób 

Halowy Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Prezesa Górażdże Cement S.A. – 
23.11.2019. 

140 osób 

Finał HalowegoTurnieju Szóstek Piłkarskich o Puchar Prezesa Górażdże 
Cement S.A. – 24.11.2019. 

160 osób 

Zebranie organizacyjne przed XIII Edycją Ligi Futsalu Tygodnika 
Krapkowickiego – 21.11.2019. 

30 osób 

Memoriał im. Henryka Wołoszyna w Zapasach w Stylu Wolnym Dzieci i 
Młodzieży – 30.11.2019. 

360 osób 

Rozpoczęcie XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 01.12.2019. 240 osób 

Turniej Szkół Podstawowych w Koszykówce – 05.12.2019. 60 osób 

XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 07.12.2019. 220 osób 

XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 08.12.2019. 220 osób 

Powiatowy Turniej Tymbarka rocznik 2011 i młodsi – 13.12.2019. 50 osób 

Diecezjalny Turniej Ministrantów w Piłce Halowej – 14.12.2019. 80 osób 

XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 14.12.2019. 220 osób 

Coroczna Kolacja Wigilijna dla Mieszkańców Kadłubca – 15.12.2019.  120 osób 

XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 21.12.2019. 220 osób 

XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 22.12.2019. 220 osób 

Tabela 32. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych w Hali im. B. i Z. Blautów 

Zespół Rekreacyjno – Sportowy samodzielnie lub przy udziale przy udziale wydziałów 

Urzędu Miejskiego w Gogolinie i jego jednostek pomocniczych zorganizował w 2019 roku 

kilkadziesiąt imprez sportowych i rekreacyjnych, wyjazdów, turniejów i spotkań  

ze sportowcami. Oto najważniejsze z nich: 

 Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci im. B. i Z. Blautów o Puchar Burmistrza Gogolina, 

 Gogoliński wyjazd na narty i sanki do Wisły, 

 Śledzikowy Marsz Nordic Walking (Niemodlin), 

 Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Strażackich o Puchar Burmistrza Gogolina, 

 IV Zawody Wspinaczkowe o Puchar Burmistrza Gogolina, spotkanie z ludźmi gór 

„Krzysztof Wielicki”, 

 XIII Bieg Papieski w Gogolinie, 

 XV Grand Prix Gogolina w Pływaniu, 

 Wędkarski Dzień Dziecka, 

 X Diecezjalna Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking, 
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 Gogoliński Spływ Pontonowy (rzeka Ruda), 

 Sportowo – rekreacyjny kogel mogel na stadionie w Gogolinie, 

 III Gogoliński Cross Szpica Tour, 

 Zimowa Olimpiada Sportowa. 

9.6 Gospodarka komunalna 

W celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada 

Miejska w Gogolinie podjęła stosowne uchwały, które obowiązywały w 2019 roku: 

 Uchwała Nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2016.1002); 

 Uchwała Nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków  

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego 2016.1003 z późn. zm.); 

 Uchwała Nr XXXIV/289/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego 2017.1505 z późn. zm.); 

 Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2017.1504); 

 Uchwała Nr XXXIX/315/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2017.2387 z późn. zm.); 

 Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2015 r.  

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2015.450 z późn. zm.). 

Wyżej wymienione uchwały były podstawą systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

w 2019 roku. 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gogolin, wybranym w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, była w 2019 r. firma Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Ligonia 15 w Gogolinie. 
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Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Gogolin zorganizowana była w oparciu o 

podział na następujące frakcje odpadów: 

 w zabudowie jednorodzinnej: 

 papier i tektura – w workach niebieskich oraz w pakietach, 

 metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w worku żółtym, 

 szkło - w worku zielonym, 

 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i inne bioodpady -w 

pojemniku „BIO”, 

 żużel i popiół z palenisk domowych - w pojemniku „POPIÓŁ”, 

 odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) w nieoznakowanym pojemniku, 

 w zabudowie wielorodzinnej: 

 papier i tektura - w pojemniku niebieskim „PAPIER”, 

 metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w pojemniku żółtym 

„PLASTIK”, 

 szkło - w pojemniku zielonym „SZKŁO”, 

 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i inne bioodpady - w 

pojemniku „BIO” 

 żużel i popiół z palenisk domowych - w pojemniku „POPIÓŁ”, 

 odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) - w nieoznakowanym pojemniku, 

a także: 

 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony - 

zbiórka w systemie akcyjnym dwa razy w roku (dla zabudowy jednorodzinnej 

i wielorodzinnej), w terminach wskazanych w harmonogramie. 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, w 2019 roku były przekazywane i przetwarzane  

w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Opolu 

(MBP). Instalacja ta spełniała odpowiednie wymagania. Bioodpady odbierane od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, były przetwarzane w kompostowni 

pryzmowej w Opolu. 

Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczone do składowania, wytwarzane w MBP w Opolu, były składowane na składowisku 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Opolu. Pozostałości z sortowania innych 

frakcji odpadów, przeznaczone do składowania, były składowane na innych dostępnych 

składowiskach odpadów spełniających wymagania. 

Nie stwierdzono istotnych trudności w dostępności do instalacji przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania  

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, odbieranych z terenu gminy Gogolin. Istotnym problemem 

były natomiast wysokie ceny usług za przetwarzanie ww. frakcji odpadów, które były jednym 

z głównych czynników wzrostu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

pobieranej przez Gminę od właścicieli nieruchomości.    
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W II połowie 2019 r. Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. sygnalizowała Gminie Gogolin 

problemy z zagospodarowaniem takich frakcji odpadów jak odpady wielkogabarytowe oraz 

odpady budowlane i rozbiórkowe. Najbliższe instalacje do przetwarzania tych frakcji odpadów 

posiadały zbyt nisko ustalone limity ilości przyjmowanych odpadów określone w decyzjach 

administracyjnych (zezwoleniach). Skutkowało to odmową przyjęcia do instalacji 

przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Ponadto w Gogolinie przy ul. Ligonia funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). W PSZOK, przyjmowane są od mieszkańców Gminy, następujące 

rodzaje odpadów: 

 papier i tektura, 

 metal, 

 tworzywa sztuczne, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 szkło, 

 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i inne bioodpady, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyte opony, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe wyłącznie z prowadzenia drobnych prac 

niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub 

wykonania robót (do 300 kg/M/rok), 

 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów. 

PSZOK prowadzony jest przez Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą  

w Gogolinie. PSZOK został w 2019 roku gruntownie rozbudowany i zmodernizowany. 

Modernizacja i rozbudowa PSZOK obejmowała: utwardzenie betonowe placu manewrowego, 

placu kontenerowego oraz edukacyjnego wraz z drogą dojazdową z odpowiednim systemem 

odwodnienia; podłączenie do sieci energetycznej oświetlenia wiat i zadaszeń oraz 

uzupełniającego oświetlenia placu; podłączenie do sieci wodociągowej hydrantu 

zabezpieczającego p.poż.; podłączenie kontenera sanitarnego do sieci wodociągowej  

i kanalizacji; wyposażenie placu w: magazyn na odpady niebezpieczne i magazyn na zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), punkt wymiany rzeczy używanych, altanę edukacyjną 

oraz boksy betonowe; wyposażenie punktu we wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, 

tablice informacyjne, narzędzia oraz oznakowania poziome i pionowe; nasadzenia zieleni 

ozdobnej placu manewrowego wyznaczonej w strefie wjazdowej.  

Na realizację tego zadania Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. pozyskała 

dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO). Wkład własny Gminy Gogolin wyniósł 346 

978,69 zł. 
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9.7 Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi 

Koszty utrzymania mieszkań i lokali użytkowych w 2019 r. 

Zgodnie z umowami zawartymi 28.12.2018 r. na 2019 rok z Zarządcą GUK Sp. z o.o: 

1) Koszty zarządzania i administrowania wynosiły 0,61 zł/m2 netto/miesiąc. 

16 781,96 m2*0,61zł/m2 = 10 236,99 zł/m-c*2 m-ce = 20 473,99 zł + 23% VAT = 

25 183,00 zł brutto; 

Od 01.03.2019 aneks 

17 275,71 m2*0,61zł/m2=10 538,18 zł/m-c*10 m-cy= 105 381,83 zł/rok + 23% VAT = 

129 619,65 zł brutto; 

2) Koszty na bieżącą konserwację budynków wyniosły 1,75 zł/m2 netto/miesiąc. 

13 407,95 m2*1,75zł/m2= 23 463,91 zł/m-c*12m-cy = 281566,94 zł/rok + 23% VAT = 

346 327,33 zł brutto; 

3) Umowa na nowy budynek socjalny na Konopnickiej 5 w Gogolinie od dnia 01.03.2019 

do 31.12.2019 r. Koszt brutto 1 190,15 zł*10 m-cy = 11 901,50 zł brutto.  

Co daje łączna kwotę 513 031,48 zł/rok brutto. 

Ogółem koszty zarządu i administracji, konserwacji i remontów oraz mediów na budynkach 

komunalnych w 2019 r. wraz z świadczeniami z tym związanymi od innych firm zewnętrznych 

wyniosły 556 405,45 zł. 

Czynsz w lokalach komunalnych wynosi 3,60 zł/m2, a w lokalach socjalnych 1,08 zł/m2. 

W gminie Gogolin zasiedlonych jest 210 lokali mieszkalnych, z czego 58 lokali to najem 

socjalny. 

Typ wniosku 
Liczba 

wniosków 

Rozpatrzonych 

pozytywnie 

Rozpatrzonych 

negatywnie 

Bez 

rozpatrzenia 

Przydział lokalu 34 20 13 1 

Zamiana  20 15 5  

Aktualizacja  12 10 2  

Przedłużenie umowy 8 7 1  

Suma 74 52 21 1 

Tabela 33. Polityka mieszkaniowa w gminie Gogolin w 2019 roku 

Z powyższej tabelki wynika, że do rozpatrzenia wpłynęło 74 wniosków o lokal komunalny, 

z czego pozytywnie rozpatrzono 52 wnioski, natomiast 21 negatywnie zaś 1 pozostał bez 

rozpatrzenia, gdyż wnioskodawca nie złożył dodatkowych wyjaśnień. Na zamianę lokalu  

z zasobu mieszkaniowego gminy Gogolin złożono 20 wniosków, z czego pozytywnie 

rozpatrzono 15 wniosków i 5 negatywnie. W celu przedłużenia umowy najmu socjalnego, 

złożono 8 wniosków, z których 7 umów przedłużono, a przypadku 1 wnioskodawca nie spełniał 

kryterium przedłużenia umowy.  

9.8 Bezpieczeństwo Publiczne 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Na terenie gminy Gogolin funkcjonuje 6 jednostek, z których trzy tj. OSP Odrowąż, OSP 

Obrowiec i OSP Kamień Śląski wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

(KSRG). OSP Odrowąż jest włączona w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Pozostałe 
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jednostki tj. OSP Gogolin, OSP Górażdże, OSP Zakrzów są przeznaczone do działania na terenie 

gminy Gogolin oraz zgodnie z porozumieniem zawartym przez komendanta powiatowego PSP 

z burmistrzami i wójtami powiatu krapkowickiego, na terenie powiatu krapkowickiego. 

Stan techniczny remiz jednostek OSP na terenie gminy Gogolin przedstawia się bardzo 

dobrze. W gminnych jednostkach OSP działa też duża liczba strażaków uprawnionych do 

udziału w akcjach ratowniczych, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc 

udział w różnego rodzaju szkoleniach.  

 

Lp. Źródła finansowania 2017 r. 2018 r. Uwagi 2019 

1 Budżet Gminy 

(działalność bieżąca, 

fundusz sołecki,) 

375 834 zł 894 004 zł 

W 2018 został 

zakupiony 

nowy 

samochód 

ratowniczo-

gaśniczy dla 

OSP Gogolin* 

424 359 zł 

2 Zewnętrzne źródła 

finansowania (dotacje) 
26 344 zł 438 691 zł 101 704 zł 

Razem 
402 178 zł 1 332 695 zł 526 063 zł 

Tabela 34. Środki finansowe wydatkowane na potrzeby gminnych jednostek OSP (zł) 

Oprócz przedstawionych środków finansowych, jednostki OSP pozyskują we własnym 

zakresie dodatkowe środki finansowe głównie, jako darowizny od lokalnych sponsorów na 

swoje potrzeby. Należy również podkreślić, że większość strażaków OSP przekazuje swoje 

środki finansowe pozyskane w ramach ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz 

z wynikające umów konserwatorów pojazdów i gospodarzy remiz, na potrzeby OSP. 

W 2019 roku gminne jednostki OSP wielokrotnie wyjeżdżały do działań ratowniczo-

gaśniczych. Należy zwrócić uwagę, że w porównaniu z 2018 r. zwiększyła się ilość wyjazdów do 

miejscowych zagrożeń z 59 do 93 tj. o 37 %. Było to spowodowane głównie koniecznością 

wyjazdów do likwidacji skutków wichur, które miały miejsce na terenie Gminy 



Lp. Jednostka 
Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Inne Razem 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2019 2017 2018 2019 

1 OSP Odrowąż 15 19 13 60 26 39 3 1 2 14 76 46 68 

2 OSP Gogolin 22 14 18 42 15 20 2 2 2 2 68 31 42 

3 OSP Górażdże 9 6 3 17 4 3 - - - 1 26 10 7 

4 OSP Obrowiec 4 6 12 19 7 14 - 1 - 7 23 14 33 

5 OSP Kamień Śl. 2 4 4 14 2 11 - 1 - 4 16 7 19 

6 OSP Zakrzów 2 6 3 11 5 6 - 1 2 - 13 12 11 

Ogółem 54 55 53 163 59 93 5 6 6 28 222 120 180 

Tabela 35. Zestawienie wyjazdów do działań ratowniczych jednostek OSP 

W celu utrzymania gotowości do działania jednostek OSP i możliwości wyjazdu do akcji, strażacy muszą na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje. 

Jednym z warunków niezbędnych do udziału w akcjach ratowniczych jest ukończenie przez strażaka odpowiedniego kursu szkoleniowego 

zakończonego pomyślnie zdanym egzaminem. Szkolenia takie prowadzone są przez Państwową Straż Pożarną w zależności od potrzeb 

poszczególnych OSP.  

W 2019 roku bardzo duży nacisk położony był na podnoszenia kwalifikacji z zakresu przygotowania strażaków do udziału w akcjach 

ratowniczych. 

Lp. Jednostka OSP 

Szkolenie 

dowódców 

OSP 

Szkolenie 

podst. 

ratowników 

Szkolenie z 

ratownictwa 

technicznego 

Szkolenie z 

ratownictwa 

wysokośc. 

Zaliczenie 

komory 

dymowej 

Szkolenie KPP i 

recertyfikacja 

uprawnień 

Razem 

1 OSP Odrowąż 2 3 2 8 8 6 29 

2 OSP Kamień Śl. - - 1 2 2 - 5 

3 OSP Obrowiec - - 1 5 5 - 11 

4 OSP Gogolin - 3 - 2 3 4 12 

5 OSP Górażdże - 1 - 2 2 3 8 

6 OSP Zakrzów - - - - - 3 3 

Ogółem 2 7 4 19 20 16 68 

Tabela 36. Udział strażaków w szkoleniach w 2019 roku 



W dniach 14-15 października komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP 

w Krapkowicach, w ramach przeglądu operacyjno-technicznego przeprowadziła ocenę stanu 

przygotowania jednostek OSP z terenu gminy Gogolin do prowadzenia działań ratowniczo- 

gaśniczych. Zakres przeglądu obejmował m.in. alarmowanie w strażnicy, wyszkolenie 

strażaków, sprawność samochodów pożarniczych, wyposażenie techniczne i dokumentację 

operacyjną. Na podkreślenie zasługuje bardzo duże zaangażowanie strażaków we wszystkich 

gminnych jednostkach OSP w celu odpowiedniego przygotowania sprzętu, dokumentacji 

i budynków remiz do przeglądu. 

Oprócz szkoleń i ćwiczeń organizowanych przez PSP, strażacy z gminnych jednostek OSP 

corocznie biorą udział w szkoleniu organizowanym przez pracowników Gminnego Centrum 

Reagowania z problematyki zarządzania kryzysowego.  W dniu 13.12.2019 r w remizie OSP 

Obrowiec odbyło się takie szkolenie przeprowadzone przez naczelnika GCR. W szkoleniu  

i spotkaniu udział wzięło 50 członków gminnych jednostek OSP. 

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA.  

Gminne Centrum Reagowania będące wydziałem Urzędu Miejskiego w Gogolinie realizuje 

zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych, kwalifikacji 

wojskowej przedpoborowych, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych 

i bezpieczeństwa na terenie Gminy Realizuje również zadania związane z finansowaniem 

i funkcjonowaniem gminnych jednostek OSP. 

Działania są ukierunkowane głównie na przygotowanie i doskonalenie funkcjonowania 

Gminy w sytuacjach kryzysowych. 

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są szkolenia pracowników Urzędu 

i Gminnych Jednostek Organizacyjnych oraz mieszkańców Gminy, organizowane są również 

ćwiczenia praktyczne. Na bieżąco realizowane są zadania związane z poprawą bezpieczeństwa 

zwłaszcza przeciwpowodziowego na terenie Gminy. Uaktualniana jest dokumentacja 

planistyczna niezbędna do prowadzenia działań, realizowane są zakupy wyposażenia i sprzętu 

przydatnego do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych. 

STRAŻ MIEJSKA W GOGOLINIE 

W 2019 r. Straż Miejska realizowała zadania dotyczące zapewnienia spokoju i porządku  

w miejscach publicznych oraz zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych i likwidacji zagrożeń dla 

życia, zdrowia i mienia mieszkańców gminy, a także podejmowała działania w zakresie 

utrzymania czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego na terenie miasta i gminy. W związku 

z ujawnionymi wykroczeniami, straż miejska podjęła 244 interwencje, które dotyczyły  

w szczególności naruszenia przepisów prawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie 

gminy; bezpieczeństwie i porządku w komunikacji, bezpieczeństwie osób i mienia; 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Straż Miejska zrealizowała 2 359 

zadań i zabezpieczeń, które dotyczyły: współdziałania z rożnymi podmiotami w zakresie 

ratowania życia i zdrowia, pomocy w usuwaniu awarii oraz innych miejscowych zagrożeń –  

42 razy; zabezpieczenia miejsca przestępstwa lub innego podobnego zdarzenia oraz miejsca 

zagrożonego takim zdarzeniem, przed dostępem osób postronnych – 49 razy; współdziałała  

z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości dla zapewnienia porządku publicznego na 



Raport o stanie Gminy Gogolin 

93 
 

terenie gminy – 68 razy; informowała i ostrzegała mieszkańców o stanie i rodzajach zagrożeń, 

a także podejmowała działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom – 63 razy; 

współdziałała z organizatorami imprez i zgromadzeń oraz innymi służbami dla zapewnienia 

porządku publicznego i bezpieczeństwa osób uczestniczących – 50 razy; prowadziła czynności 

wyjaśniające i ustalenia dla jednostek samorządowych i na własne potrzeby – 190 razy; 

współpracowała z jednostkami samorządowymi oraz zarządcami dróg i właścicielami posesji  

w zakresie utrzymani sprawności infrastruktury drogowej oraz urządzeń w parkach i na placach 

zabaw, a także odpowiedniego stanu sanitarnego i czystości na terenie miasta i gminy – 370 

razy; eskorty kasjerki do banku, pobierania opłaty targowej, asysty udzielanej pracownikom 

jednostek samorządowych, wywieszania obwieszczeni oraz dostarczenia dokumentacji  

i korespondencji –1 527 zadań. 

POSTERUNEK POLICJI W GOGOLINIE 

W 2019 roku w Posterunku Policji w Gogolinie nastąpiła zmiana kierownika. W związku  

z przejściem na emeryturę asp. sztab. Marcina Kowalczyka, od dnia 8 stycznia nowym 

kierownikiem Posterunku Policji w Gogolinie jest asp. sztab. Wilk Arkadiusz. Na koniec 2019 r. 

nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwało 8 funkcjonariuszy (kierownik posterunku, 

3 funkcjonariuszy na etatach kryminalnych, 4 dzielnicowych). Rok 2019 to kontynuacja  

i zawarcie nowego porozumienia przez Burmistrza Gogolina z Komendantem Wojewódzkim 

Policji w Opolu, w ramach którego gmina w całości finansuje cztery etaty dzielnicowych  

z Posterunku Policji w Gogolinie. Na sfinansowanie etatów dzielnicowych w całym 2019 r. 

samorząd gminy Gogolin wydał 283 011,41 zł (2018 r. 229 147,45 zł, w 2017 r. 222 999,85 zł), 

za które dzielnicowi z PP Gogolin wykonali 805 służb na terenie całej gminy – dwa rejony 

miejskie i dwa pozamiejskie. Ponadto ze środków pozyskanych z Powiatu Krapkowickiego na 

terenie gminy Gogolin realizowane były służby ponadnormatywne przez policjantów  

z PP Gogolin, KPP Krapkowice i na wniosek kierownictwa – służby wykonywanie przez SPPP 

Opole. Dodatkowe służby organizowane były jako patrole prewencyjne w czasie i miejscu 

występowania największych zagrożeń, bądź też jako zabezpieczenie odbywających się imprez, 

uroczystości, festynów oraz zawodów sportowych. Czas trwania każdej ze służb ustalany był 

indywidualnie w zależności od potrzeb i występującego zagrożenia. W 2019 r. czasy 

poszczególnych służb ponadnormatywnych kształtowały się w przedziale od 4 do 12 godzin. 

Przestępczość 

Gmina Gogolin, tak samo jak teren powiatu krapkowickiego, charakteryzuje się jedną  

z najniższych dynamik zagrożenia przestępczością oraz jedną z najmniejszych liczb 

stwierdzonych przestępstw. Gmina Gogolin należy do jednych z najbezpieczniejszych gmin na 

terenie województwa i kraju. W roku 2019, tak samo jak na terenie powiatu krapkowickiego, 

również w Gogolinie odnotowano rekordowo małą liczbę przestępstw stwierdzonych  

(z poziomu 134 przestępstw stwierdzonych w 2018 r. do zaledwie 83 w 2019 r. – spadek o 38%). 

Bardzo dobry stan bezpieczeństwa oraz wyraźny spadek liczby odnotowanych przestępstw na 

terenie gminy Gogolin szczególnie wyraźnie widać w odniesieniu do ostatniej dekady, gdzie  

w 2010 r. odnotowano popełnienie aż 334 przestępstw, co w porównaniu do roku 2019 stanowi 
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spadek przestępczości aż o ponad 75%. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

gminy Gogolin obrazuje tabela zawierająca czteroletni przedział czasowy. 

 Przestępstwa stwierdzone ogółem w tym nietrzeźwi kierujący 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Gmina 

Gogolin 
135 109 94 134 83 20 22 11 19 10 

Tabela 37. Przestępczość na terenie Gminy Gogolin 

Z ogólnej liczby 83 przestępstw, 59 to przestępstwa o charakterze kryminalnym (105  

w 2018 r.). Przeważającą większość, tak jak w pozostałych gminach powiatu krapkowickiego, 

stanowiły przestępstwa przeciwko mieniu, w tym kradzieże z włamaniem. W 2019 r. również 

zdecydowanej zmianie uległa liczba prowadzonych przez PP Gogolin spraw z 7 kategorii 

(przestępstwa szczególnie uciążliwe) z 56 w 2018 do 36 w 2019 r. Przestępstwa stwierdzone  

w ramach prowadzonych spraw w kategoriach ocennych, tj. w kategoriach przestępstw 

szczególnie uciążliwych społecznie oraz przestępczość narkotykową na terenie gminy Gogolin 

przedstawia poniższa tabela: 

Przestępstwa szczególnie 

uciążliwe społecznie 

Gmina Gogolin 

2016 2017 2018 2019 

Kradzież mienia 13 15 12 14 

w tym kradzież samochodu 2 1 0 0 

Kradzież z włamaniem 18 19 36 15 

Rozboje, wymuszenia 1 2 1 0 

Uszkodzenie mienia 9 4 5 5 

Bójki, pobicia 1 1 1 2 

Uszczerbek na zdrowiu 2 4 1 0 

Łącznie w 7 kategoriach 46 46 56 36 

Przestępstwa narkotykowe 3 9 7 3 

Tabela 38. Kategorie przestępstw na terenie Gminy Gogolin 

Do najpoważniejszych przestępstw i zdarzeń zaistniałych na terenie gminy Gogolin należą: 

 Czynności realizowane w styczniu 2019 r. przez policjantów po otrzymaniu informacji 

od zaniepokojonych mieszkańców Malni o tym, że na jednej z ulic od dłuższego czasu 

stoi zaparkowany samochód na obcych numerach rejestracyjnych. W trakcie czynności, 

funkcjonariusze ustalili, że kontrolowane osoby mają przy sobie narkotyki,  

co potwierdziło również badanie narkotesterem. Mężczyzna i kobieta zostali 

zatrzymani. 

 21 stycznia kryminalni z Krapkowic wraz z policjantami z Opola pod nadzorem będącego 

ma miejscu prokuratora ze Strzelec Opolskich i Komendanta Powiatowego Policji  

w Krapkowicach zabezpieczyli ślady, dokonali oględzin jednego z gogolińskich domów, 

w którym zostały ujawnione zwłoki małżeństwa. W związku z zebranymi dowodami  

i zabezpieczonymi śladami ustalono, że przyczyną śmierci mieszkańców Gogolina było 

tzw. samobójstwo rozszerzone. 

 W lipcu w Kamieniu Śląskim dwóch mężczyzn dokonało kradzieży roweru oraz saszetki 
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z zawartością. Dzielnicowy po niezwłocznym udaniu się na miejsce zdarzenia ustalił,  

że sprawcy oddalili się w kierunku m. Otmice. W wyniku czynności zatrzymano dwóch 

mężczyzn. Sprawcy przyznali się do zarzucanych im czynów i wskazali miejsce ukrycia 

przedmiotów. Wartość skradzionego i odzyskanego mienia to 4 tys. zł. 

W 2019 roku stwierdzono też popełnienie 525 wykroczeń, w tym 230 dotyczących 

bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. Ilość ujawnionych wykroczeń w kategoriach 

szczególnie uciążliwych społecznie obrazuje tabela: 

 Art. 51 

Zakłócenie 

spokoju  

i ciszy 

nocnej 

Art. 140-141 

Przeciwko 

obyczajności 

publicznej 

Art. 143 

Utrudnianie 

korzystania  

z urządzeń 

użytku 

publicznego 

Art. 145 

Zaśmiecanie 

Art.124 

Zniszczenie 

mienia 

Art. 119  

Kradzież 

mienia o 

wartości 

do 500 

zł 

Art. 43  

ust. o wychowaniu  

w trzeźwości 

spożywanie 

alkoholu  

w miejscach 

publicznych 

2017 41 30 11 32 0 23 196 

2018 65 23 6 17 0 36 137 

2019 43 31 2 43 0 20 122 

Tabela 39. Wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie na terenie Gminy Gogolin w latach 

2017-2019 

W 2019 r. na terenie gminy Gogolin doszło do 9 wypadków drogowych, w wyniku których 

żadna z osób poszkodowanych nie poniosła śmierci, a 9 osób zostało rannych. Na terenie gminy 

Gogolin odnotowano ponadto 140 kolizji drogowych. Tak znaczny wzrost kolizji drogowych 

niewątpliwie jest związany ze znacznym nasileniem ruchu drogowego i liczbą nowo 

zarejestrowanych aut. Stan bezpieczeństwa na drogach gminy Gogolin w okresie ostach 

czterech lat obrazuje poniższa tabela: 

 Kolizje Wypadki 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Gmina 

Gogolin 

99 101 113 134 140 7 6 8 9 9 

Tabela 40. Stan bezpieczeństwa na drogach gminy Gogolin w latach 2015-2019 

9.9 Aktywność obywatelska  

Gminna Rada Seniorów 

Na terenie gminy Gogolin działa Gminna Rada Seniorów, powołana uchwałą Rady Miejskiej 

w Gogolinie nr V/24/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Głównym celem działania Gminnej Rady 

Seniorów jest poprawa jakości życia oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów 

mieszkających w Gminie Gogolin, min. poprzez współpracę z władzami Gogolina przy 

opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów, dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw 

przedłożonych Gminnej Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Burmistrza Gogolina oraz 

Radę Miejską w Gogolinie.  

Gminna Rada Seniorów w 2019 r. zakończyła I kadencję, a tym samym pożegnała skład 

pierwszego w historii gminy senioralnego gremium. Za pełną zaangażowania pracę, dzielenie 

się swoim bogatym życiowym doświadczeniem i wiedzą, członkom Rady podziękowania złożyli 



Raport o stanie Gminy Gogolin 

96 
 

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok. Pierwsze 

posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w nowym składzie odbyło się 25 czerwca. 

Przewodniczącym gremium został ponownie Jan Nadbrzeżny, a wiceprzewodniczącą Marta 

Wiora. W skład rady II kadencji weszli również: Krystyna Broj, Renata Fesser, Wiktor Gabor, 

Ginter Hońka, Anna Kuchnia, Maria Mnich, Elżbieta Nowak, Maria Sapok, Maria Szatka, Dariusz 

Wandrowski, Henryka Sadowska, Józef Reinert, Andrzej Halski. 

Przed członkami Rady sporo do zrobienia. Wśród zgłaszanych pomysłów w 2019 r. znalazły 

się m.in.: telefon życzliwości, Olimpiada Seniorów i trasa rekreacyjna przystosowana do osób 

starszych. Pierwsze robocze spotkanie odbyło się 4 lipca. Przebieg spotkania okazał się 

niezwykle owocny. Seniorzy zgłaszali swe pomysły i propozycje, które zostały na forum 

dyskutowane. Tak zrodziły się pomysły: uruchomienia „Telefonu życzliwości”, organizacji 

Olimpiady Seniorów, analizy barier architektonicznych w gminie Gogolin pod względem osób 

niepełnosprawnych, starszych oraz wyznaczenia tras rekreacyjno-turystycznych dla Seniorów, 

na których osoby zainteresowane mogą zbierać pieczątki. Zgłoszono także pomysł utworzenia 

wystawy zdjęć zrobionych przez Seniorów, które uchwycą piękno gminy Gogolin.  

W związku z tym, że członkowie Rady to grupa osób o różnym doświadczeniu życiowym i 

zawodowym, Burmistrz Gogolina zaproponował także utworzenie wewnętrznych komisji 

działających przy Gminnej Radzie Seniorów, np. społeczno – kulturalna, profilaktyczno – 

zdrowotna, rekreacyjno – turystyczna oraz bezpieczeństwa z propozycją uczestnictwa w nich 

także Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie. 

Młodzieżowa Rada Miejska 

W ostatnim roku wyłoniono nowy skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na 

kadencję 2019-2021. Jest to organ samorządowy uczącej się młodzieży, którego podstawa 

działania jest praca społeczna radnych celem upowszechnienia idei samorządowej wśród 

młodzieży, integracja środowisk młodzieżowych, reprezentowanie interesów młodzieży wobec 

organów samorządu terytorialnego, samorządu uczniowskiego oraz władz i administracji 

szkolnej. 

Organizacje pozarządowe 

Na terenie Gminy Gogolin od wielu lat działa bardzo prężnie kilkadziesiąt organizacji 

pozarządowych. Angażują się one nie tylko w realizacje zadań gminnych w ramach otwartych 

konkursów ofert, ale realizują szereg innych inicjatyw społecznych, w tym charytatywnych. 

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca samorządu ze Stowarzyszeniem Pomocy 

Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” oraz Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi 

Gogolińskiej, które angażują się m.in. w pomoc materialną dla najuboższych mieszkańców 

naszej gminy jak również są inicjatorami wielu przedsięwzięć kulturalno-oświatowych  

i promocyjnych naszej gminy. Ponadto w 2019 roku intensywnie współpracowano z Instytutem 

Naukowo-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa Zespołu Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego  

w Kamieniu Śląskim oraz Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim 

oraz jego lokalnymi strukturami w postaci kół DFK i Zarządem Gminnym Towarzystwa. 

Współpraca ta maiła na celu krzewienie języka, tradycji i kultury. 

http://sebastianeum.skycms.com.pl/
http://sebastianeum.skycms.com.pl/
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9.10 Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym  

W 2019 r pracownicy Urzędu Miejskiego zgodnie ze złożonymi potrzebami zostali 

przeszkoleni, na szkolenia wydatkowano 51.834,85 zł. 42 pracowników uczestniczyło ogółem 

w 92 szkoleniach zewnętrznych (w zależności od potrzeb pracownicy uczestniczyli w od 1-6 

szkoleniach). Wszystkim pracownikom, którzy wyrażają chęć pogłębiania wiedzy zapewnia się 

udział w szkoleniach o tematyce  z zakresu ich obowiązków służbowych.  

9.11 Zakończenie  

Gmina to jednostka samorządu terytorialnego, rozumiana jako wspólnota samorządowa 

którą z mocy prawa mieszkańcy oraz odpowiednie terytorium. Tylko sprawnie zarządzany 

samorząd może być atrakcyjny dla mieszkańców oraz świata biznesu. Potwierdzeniem tego 

faktu może być, rzadki w skali województwa i kraju, dodatni bilanse demograficznym oraz 

dynamicznie rozwijająca się gospodarka.  

Aby utrzymać ten trend i zagwarantować dalszy pozytywny rozwój Gminy Gogolin działania 

Burmistrza Gogolina koncentrują się na czterech głównych filarach: 

1) Inwestycja w edukację zapewniającą dobry start w dorosłe życie naszych dzieci  

i młodzieży.  

2) Dbałość o przyjazne warunki życia mieszkańców poprzez zapewnienie bogatej  

i zróżnicowanej oferty kulturalnej oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, od małych 

placów zabaw po tworzenie warunków do lokowania dużych inwestycji takich jak 

Karolinka Golf Park i Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. 

3) Dynamiczny rozwój gospodarczy poprzez przyciąganie nowych inwestycji jak  

i tworzenie warunków do rozwoju już istniejących podmiotów gospodarczych. Działania 

te są realizowane poprzez inwestycje w infrastrukturę, pakiet ulg dla inwestorów jak 

również profesjonalną obsługę inwestorów. Potwierdzeniem tych działań niech będzie 

wolumen inwestycji podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Gogolin, który  

w ostatnich latach wyniósł ponad 300 milionów złotych.  

4) Odpowiednie kreowanie polityki senioralnej i przygotowanie mieszkańców do procesu 

starzenia się, w tym m.in. takie inicjatywy jak „Koperta na jesień życia” znajdująca 

uznanie nie tylko w kraju ale i za granicą, czy prowadzenie Domu Spokojnej Starości.  

Kierunki te będą wyznaczały ramy polityki samorządowej na przyszłe lata i będą podstawą 

do opracowania kolejnej strategii rozwoju gminy. 
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