RAPORT O STANIE GMINY
TARNÓW OPOLSKI
za 2018 r.

Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Tarnów Opolski położona jest w środkowej części województwa opolskiego,
w powiecie opolskim. Gmina w bezpośredni sposób graniczy z miastem Opole (powiat
grodzki), Chrząstowicami, Prószkowem (powiat opolski), Gogolinem (powiat krapkowicki)
oraz Izbickiem (powiat strzelecki).
Na mocy podpisanego w 2012 r. porozumienia, Gmina Tarnów Opolski jest jednym z 21
członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, zawiązanego celem wspólnej realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wcześniej gminy położone w bezpośrednim
sąsiedztwie miasta wojewódzkiego współpracowały przy realizacji zadań z zakresu
gospodarki wodno-kanalizacyjnej, transportu, gospodarki odpadami czy doskonalenia
nauczycieli. Współpraca ta realizowana była na podstawie porozumień międzygminnych.
Z początkiem roku 2012 zainicjowano systemową, trwałą i wielopłaszczyznową współpracę
pomiędzy 21 samorządami gminnymi. Najistotniejszym czynnikiem jej powodzenia jest fakt,
iż jest to inicjatywa oddolna, której genezą jest wspólne przekonanie o możliwości poprawy
warunków życia mieszkańców Aglomeracji dzięki skoordynowanym działaniom ponad
podziałami administracyjnymi. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy
instrument finansowy przeznaczony dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych,
którego wdrażanie wspomóc ma rozwój terytorialny i przyczynić się do zwiększenia
efektywności realizacji polityki spójności w Polsce. ZIT w Polsce wdrażane są po raz
pierwszy w perspektywie UE przypadającej na lata 2014 – 2020. Do realizacji określone
zostały szczególnie istotne dla Partnerów obszary wspólnego działania. Są to: planowanie
strategiczne i przestrzenne, rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania
inwestorów, transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów
gospodarczych

Aglomeracji,

transport

zbiorowy,

ochrona

zasobów

przyrodniczych

i środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport i turystyka. Działania te są
realizowane na bieżąco w oparciu o Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Aglomeracji Opolskiej. Spójna z niniejsza strategią jest również obowiązująca Strategia
Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020. W związku z realizacją polityki gminy

przyjaznej dla środowiska, realizowany jest również Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Tarnów Opolski.
Pod względem powierzchni należy do najmniejszych w województwie opolskim. Ogólna
powierzchnia gminy wynosi 8180 ha. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki
rolne, które zajmują powierzchnię 3793 ha, co stanowi 46,4% obszaru gminy. Grunty orne
zajmują 3087 ha (37,8%), sady 10 ha (0,1%), a trwałe użytki zielone tj. łąki i pastwiska trwałe
696 ha (8,5%). Lasy na obszarze gminy zajmują znaczną powierzchnię 3586 ha, co stanowi aż
43,8%.
Liczba mieszkańców Gminy ogółem: 9240 zameldowanych na stale i 217 zameldowanych
czasowo ( w tym 4924 kobiety i 4523 mężczyzn).
Liczba urodzeń: 87
Liczba zgonów: 108

Sytuacja finansowa Gminy
1. Dochody budżetowe
Gmina Tarnów Opolski w 2018 roku osiągnęła dochody w kwocie 35 249 725,52 zł,
co stanowi 97 % planu, w tym:
- dochody bieżące wyniosły 34 768 347,82 zł,
- dochody majątkowe wyniosły 481 377,70 zł, z tego ze sprzedaży majątku uzyskano
93 400,09 zł.

Struktura dochodów bieżących gminy w 2018 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Kwota w (zł)

%

Dochody własne

8 868 043,57

25,51

Udziały w dochodach
budżetu państwa

7 594 194,86

21,84

10 105 000,00

29,06

Dotacje

8 201 109,39

23,59

Razem

34 768 347,82

100,00

Subwencje

Jak wynika z powyżej tabeli, największy udział w dochodach gminy stanowią subwencje,
a najmniejszy udziały w dochodach budżetu państwa.
Stan zaległości ogółem, łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1 736
115,44 zł, w tym zaległości wymagalne w kwocie 1 483 632,78 zł. Na te zaległości zostały
wystawione wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze i zabezpieczenia hipoteczne
wierzytelności.

2. Wydatki budżetowe
Wydatki Gminy w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 35 413 268,22 zł, co stanowi
90,48 % w tym:
- wydatki bieżące wyniosły 31 245 853,17 zł.
- wydatki majątkowe wyniosły 4 167 415,05 zł.
W rezultacie wykonania dochodów w kwocie 35 249 725,52 zł i wydatków w kwocie
35 413 268,22 zł, deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2018 r., stanowi kwotę 163 542,70
zł, przy czym planowany deficyt wyniósł 2 798 386,00 zł.
3. Poziom zadłużenia
Zobowiązania finansowe Gminy Tarnów Opolski na dzień 31 grudnia 2018 roku
wyniosły ogółem 12 700 000,00 zł.
W ramach planu dokonano wykupu obligacji na
Krajowego w Warszawie na kwotę 1 645 000,00 zł.

rzecz Banku Gospodarstwa

Zaciągnięte zobowiązania w kwocie 2 000 000,00 zł wykorzystano na realizację zadań
inwestycyjnych oraz spłatę długu z lat ubiegłych. Wykup poszczególnych serii obligacji
dokonano w terminach określonych w umowach.
Spłata zobowiązań wg terminów zapadalności jest następująca:
- do 1 roku

1 500 000,00 zł;

- od 1 roku do 5 lat

6 200 000,00 zł;

- powyżej 5 lat

5 000 000,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego.
Do zasobu gminnego w 2081 r. przyjęto nieruchomości nabyte od osób fizycznych
i prawnych o łącznej powierzchni 1,1752 ha w tym:
- grunty przeznaczone pod drogi o łącznej pow. 0,5099 ha min:
- położone w miejscowości Tarnów Op o pow.0.2685 ha
- położone w miejscowości Nakło o pow.0,1180 ha
- położone w miejscowości Przywory o pow.0,1234 ha
- oraz grunty położone w miejscowości Tarnów Op przy ul. Ogórkowej –teren ujęć wodnych,
przy ul. Osiedle Zakładowe - była kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przy ul.
Kościuszki
o łącznej o pow.0,6653 ha

Zmniejszenie zasobu gminnego w 2018 r. spowodowane zostało sprzedażą działek w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej :
- zbyto w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod teren zagrodowo –usługowy w
miejscowości Kąty Op o pow.0.0504 ha
- w drodze bezprzetargowej zbyto nieruchomości na poprawę zagospodarowania działki
sąsiedniej w miejscowości Przywory o pow.0,0508 ha , w miejscowości Kosorowice o
pow.0,0072 ha oraz w miejscowości Tarnów Opolski o pow.0,0520 ha
- w drodze zamiany zbyto nieruchomości w Tarnowie Op o pow.0,0082 ha oraz w
miejscowości Nakło o pow.0,0266 ha
- przeniesienie własności nieruchomości w Raszowej o pow.0,0208 ha nastąpiło na rzecz
osoby fizycznej przez zasiedzenie.
Łączna powierzchnia zmniejszonego zasobu wynosi: 0,2160 ha
ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH WG. SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA
Liczba
Powierzchnia w Wartość mienia
Lp.
budynków
i
TREŚĆ
ha
w zł
budowli
1.

Zarząd gminnym
mieszkaniowym

zasobem

0.22

112.356

2

2.

Tereny
zainwestowane
gminnymi
obiektami
użyteczności publicznej w
tym:
Świetlice
- Hala sportowa
- Szkoła
- Remizy OSP
- Urząd Gminy

1.92

10 051 190

13

0,37
0.31
0,73
0.16
0,35

1 260 872
4 117 188
3.481.550
775 467
416 113

4
1
4
3
1

0.63

273.595

3

55,80

8.309.631

83

18 746 772

5
9
115

3.

Grunty
związane
z
działalnością
wodnokanalizacyjna w tym:
- wodociągi wiejskie

4.

Pozostałe
komunalne

nieruchomości

5

Grunty oddane
trwały w tym:
szkoły
przedszkola
RAZEM

w

zarząd
1,79
0,96
61.32

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY
Lp.

Sposób korzystania z gruntu

1.

Zasób gminny (tereny
zabudowane,
niezabudowane
i inne).
Wieczyste
użytkowanie
przedsiębiorstw komunalnych –
spółek gminy
Wieczyste użytkowanie osób
prawnych i fizycznych
Drogi gminne

2.

3.
4.

Stan na
31.12.2018 r. w ha

61.32

2.7003

5.0283
115.3754

5.

Rowy gminne

10,0615

6.
RAZEM

194.4855

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWEGO GMINY
Lp.

Treść

1.

Wierzytelności
Gminy
zabezpieczone hipoteką

7

2,1620

364 975,89 zł

2.

Udział w spółce:
- PTI Przywory

7

2,7003

100%

Liczba
nieruchomości

Pow. w ha

Wartość w zł udział w %

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ W 2018 r.
Lp.

Treść

1.

Komunalizacja z mocy prawa

1

0,1234

2.

Umowy kupna-sprzedaży

1

0,0420

3

Umowa
nabycia
prawa
użytkowania wieczystego
Umowa nabycia w drodze
darowizny
Umowa
zamiany
nieruchomości

2

0,3673

135 282,93

2

0,3517

nieodpłatnie

2

0,0281

1118

Nabycie nieruchomości pod
drogi za odszkodowaniem z
zgodnie z art.98 ustawy o g.n

5

0.2627

26 540

RAZEM

13

1,1752

196 790,93

4
5

3.

Liczba
decyzji/umów

Pow. nieruch. w Koszt nabycia w
ha
zł
nieodpłatnie

33 850

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH W 2018 r
Lp.

Treść

1.

Sprzedaż nieruchomości
w drodze przetargu

2.

Zbycie nieruchomości
drodze bezprzetargowej

Pow. w ha

Wartość w zł

Liczba
nabywców

0,0504

23 735,00

2

0,1100

40 336,59

3

w

3

Zbycie w drodze zamiany

0,0348

2 892,00

2

4.

Przeniesienie własności na
rzecz osoby fizycznej przez
zasiedzenie .

0,0208

0,00

1

DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2018 r.
Lp.

Źródło dochodu

1.

Sprzedaż nieruchomości gminnych

Wykonanie na
31.12.2018 r.
wartość w zł
66 963,59

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu
2.

25 629,19

3.

Dochody z opłat za użytkowanie
wieczyste

66 385,68

4.

Dochody z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności

6 456,63

Dochody z tytułu innych opłat
(tj. opłaty adiacenckie, zajęcie pasa
drogowego i inne)

11 617,30

8

RAZEM:

177 052,39

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI w GMINIE TARNÓW OPOLSKI
Program opieki nad zabytkami został opracowany w latach 2013-2016- aktualizacja programu
zostanie wykonana 2019 r. za kwotę: 9 000 zł
ŁAD PRZESTRZENNY GMINY TARNÓW OPOLSKI
W 2018 r. rozpoczął się proces opracowywania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania Gminy Tarnów Opolski za kwotę: 30 061,20 zł
- opracowanie projektu do zmiany MPZP Przywory za kwotę: 9 0280 zł
- opracowanie projektu do zmiany MPZP Tarnów Opolski i Kosorowice za kwotę: 87 330 zł
- opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego na
kwotę: 20 000 zł Gminy Tarnów Opolski

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018r.

Dział/Rozdział
L.p klasyfikacji
budżetowej

1

600/60016

2

600/60016

3

600/60095

4

851/85195

5

921/92195

6

921/92195

7

926/92601

8

600/60016

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Modernizacja ul. Polnej
oraz Nowej
w Kątach Opolskich
(wykonanie)
Przebudowa dróg
wewnętrznych
ul. Dunikowskiego i
Konopnickiej
w miejscowości Nakło
Budowa infrastruktury
pieszo-rowerowej na
ternie
powiatu opolskiego –
etap II
oraz budowa centrum
przesiadkowego w
Gminie
Lewin Brzeski
Budowa tężni
solankowej wraz
zagospodarowaniem
terenu
Modernizacja Gminnego
Ośrodka Kultury w
Przyworach
Budowa wiaty w celu
zabezpieczenia
zabytkowych maszyn
znajdujących się na
terenie publicznej
biblioteki
w Raszowej
Modernizacja boiska
sportowego wraz z
wykonaniem systemu
nawadniającegow
Raszowej
Przebudowa drogi
gminnej ulicy Dębowej
w Tarnowie Opolskim

planowane
wydatki na
rok 2018

Wykonanie
wydatków
od
01.01.2018
do
31.12.2018

%
wskaźnik
wykonania
planu

559 000,00
zł

550 252,28 zł

98,44%

246 000,00
zł

231 041,96 zł

93,92%

1 723 900,00
141 321,25 zł
zł

8,20%

w trakcie
realizacji

2,88%

w trakcie
realizacji

131 000,00
zł

3 768,88 zł

1 428 500,00 1 425 837,79
zł
zł

99,81%

47 800,00 zł

47 135,84 zł

98,61%

45 000,00 zł

44 976,44 zł

99,95%

513 570,00
zł

510 572,70 zł

99,42%

Uwagi

9

700/70095

Wymiana centralnego
ogrzewania oraz
odtworzenie estetyki
75 000,00 zł
pomieszczeń w budynku
wielofunkcyjnym w
Kątach Opolskich

75 000,00 zł

100,00%

Łączna wartość wydatków na inwestycje gminne w 2018 roku - 3 365 537,72 zł
Planowane wydatki na inwestycje wg. planu finansowego - 5 170 820,00 zł

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
Lp.

Rozdział

Nazwa zadania

1.

Rozdział 60016
Transport
i łączność drogi
publiczne i gminne

Bieżące utrzymanie dróg
/ umowy zlecenia, zakup
materiałów, wyposażenia oraz
usług
remontowych,
konserwacyjnych ·i pozostałych/

2.

Rozdział 90003
Oczyszczanie
miast i wsi
Rozdział 90015
Oświetlenie ulic,
placów i dróg
Rozdział 85215
Dodatki
mieszkaniowe
Rozdział 85295
Świadczenia
społeczne

Sprzątanie, mycie przystanków.

3.

4.

5.

Plan w zł.

Wykonanie
w zł.
317 500,00 313 817,52

45 900,00

37 891,00

Koszty oświetlenia i konserwacji 403 160,00

398 707,15

Wypłaty dodatków
mieszkaniowych w gminie

70 000,00

57 408,34

105 000,00

74 678,13

Wypłaty odszkodowań za brak
lokali socjalnych w gminie

Wydatki związane były głównie z wykonaniem bieżącego utrzymania dróg, konserwacją,
zakupem tabliczek, oznakowania, wprowadzeniu organizacji ruchu oraz realizacją bieżących
wniosków mieszkańców.

ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY TARNÓW OPOLSKI
Mieszkaniowy zasób, objęty wieloletnim programem, stanowią lokale mieszkalne stanowiące
własność Gminy Tarnów Op., będące w Zarządzie Parku Technologiczno - Innowacyjnego w
Przyworach Sp. z o.o. na podstawie Umowy o zarządzaniu nieruchomościami z dnia
16.01.2017 r.

Tabela Nr 1 LOKALE MIESZKALNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY
Adres budynku

Nakło ul. Przedszkolna
1
Nakło ul. Przedszkolna
1
Nakło ul. Przedszkolna
1
Nakło ul. Przedszkolna
1
Kąty Opolskie ul.
Odrzańska 9
Kąty Opolskie ul.
Odrzańska 9
Kąty Opolskie ul.
Odrzańska 9
Kąty Opolskie ul.
Odrzańska 9
Kąty Opolskie ul.
Odrzańska 9
Walidrogi ul. Opolska
1
Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 4
Miedziana
ul. Wiejska 68

Ilość
miesz
kań

Nr
mieszk
ania

pow.
użytkowa
mieszkania

Rodzaj
wyp. Poza
en.elrkt.
co/Kan./sz
ambo
co/kanal

Inne

Stan
techniczny

1

82,54 m2

2

53,21 m 2 co/kanal

dobry

3

85,69 m2

co/kanal

dobry

4

36,23 m2

co/kanal

dobry

1

32,88 m2

co/kanal.

dostateczny

2

57,89 m2

co/kanal.

dostateczny

3

56,89 m2

co/kanal.

dostateczny

4

36,04 m2

co/kanal.

dostateczny

5

28,03 m2

co/kanal.

dostateczny

1

63,38 m2

szambo

ogrz.piecowe

dobry

69,72 m2

kanal.

ogrz.piecowe

dobry

65.61m

-

Mieszkanie w
byłej szkole

dostateczny

dobry

4

5

1
1
1

1

x

Tabela Nr 2 LOKALE SOCJALNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY
pow.
Adres budynku
Ilość
Nr
Rodzaj
Stan techniczny
miesz mieszk użytkowa
wyp. Poza
mieszkania
kań
ania
en.elrkt.
co/Kan./sz
ambo
2
Nakło ul. Przedszkolna
5
24,53 m co/kanal
dobry
1
4
Nakło ul. Przedszkolna
6
18,81 m 2 co/kanal
dobry
1
Nakło ul. Przedszkolna
7
20,82 m2 co/kanal
dobry
1
Nakło ul. Przedszkolna
8
32,65 m2 co/kanal
dobry
1
Celami polityki remontowej nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu
mieszkaniowego będą:
1) utrzymanie budynków w stanie niepogorszonym oraz dbałość o sprawnie działające
instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne,
2) określenie kierunków w zakresie remontów mieszkaniowego zasobu Gminy,
3) podnoszenie nakładów finansowych na remonty
PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI W LATACH 2018-2022
.Ze względu na ograniczony zasób mieszkaniowy Gmina nie planuje sprzedaży lokali
mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym.
SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI
W SKŁAD ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W
KOLEJNYCH LATACH
Zarząd lokalami będącymi własnością Gminy sprawuje:
1. Park Technologiczno - Innowacyjny w Przyworach ul. Wiejska 13, 46-050 Przywory
w stosunku do nieruchomości położonych w:
a) Kątach Opolskich przy ul. Odrzańskiej 9,
b) Nakle przy ul. Przedszkolnej 1,
c) Walidrogach przy ul. Opolskiej 1,
d) Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej 4.
e) Miedzianej przy ul. Wiejskiej 68.
2.W następnych latach nie przewiduje się zmiany sposobu zarządzania budynkami ·
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

OPIS INNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I
RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
Gmina Tarnów Opolski, w celu racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
będzie podejmować działania polegające na ewentualnej adaptacji pomieszczeń
niemieszkalnych oraz prowadzeniu remontów budynków i lokali. Zarządca sprawować będzie
nadzór nad terminowością regulowania opłat czynszowych oraz prowadzić windykację
zaległości.
2.W celu pozyskania dodatkowych lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu Gminy
planuje się remonty budynków w celu tworzenia większej liczby lokali.

Oświata i wychowanie
W 2018 roku na terenie Gminy Tarnów Opolski działały następujące placówki oświatowe:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, Publiczna
Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, Publiczne
Gimnazjum w Tarnowie Opolskim i Oddział Gimnazjalny w Przyworach, który został
włączony do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich, Przedszkole Publiczne w
Kosorowicach, Przedszkole Publiczne w Przyworach, Przedszkole Publiczne z Oddziałami
Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim.
Ponadto na terenie gminy funkcjonują placówki niepubliczne:
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej (Szkoła
Podstawowa w Raszowej i Przedszkole w Raszowej);
- Niepubliczne Przedszkole „Pod Lasem” w Kątach Opolskich.
W w/w placówkach oświatowych uczy się 713 uczniów i 326 dzieci przedszkolnych.
Zatrudnionych jest 155 nauczycieli tj. 124,54 etatu oraz 56 pracowników administracji i
obsługi tj. 44,27 etatu.
Gmina Tarnów Opolski realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy prawo oświatowe i
rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów
niepełnosprawnych, w tym finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza
terenem gminy.
Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymanych z budżetu państwa –
subwencji oświatowej oraz dotacji celowych, jak również z środków budżetu gminy.
Wszystkie szkoły podstawowe są wyposażone w pomoce dydaktyczne, w 2018 r. szkoły
zostały doposażone w tablice multimedialne - monitory dotykowe w ramach rządowego
programu „Aktywna tablica”.
Placówki oświatowe realizowały następujące projekty:
- „Umiem pływać” - 150 uczniów z PSP w Kątach Op. i PSP w Tarnowie Op.

- „Łyżwy + Lodowisko = Świetna zabawa” - 45 uczniów PSP w Nakle
współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
We wszystkich przedszkolach realizowany jest projekt „Przedszkole dla wszystkich przyjazne
– wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do
Aglomeracji Opolskiej” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Corocznie w gminie odbywa się etap gminny wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla
szkół podstawowych i gimnazjów, w którym biorą udział również uczniowie gimnazjum z
Gminy Izbicko w ramach współpracy oraz przyznawane są stypendia o charakterze
motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W 2018 r. wydatki na oświatę wykonane w dziale „Oświata i Wychowanie” oraz
„Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosiły 11.303.560,53 zł., z czego kwotę 153.990,18 zł
przeznaczono na wydatki inwestycyjne na modernizację instalacji elektrycznej wraz z
malowaniem oraz na modernizację systemu monitoringu w PSP w Kątach Opolskich.

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska
Na zadania z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska wydatkowano kwotę ponad
1 499 943,56 (2018 rok). W tej kwocie mieszczą się wydatki na meliorację, gospodarkę
odpadami, utrzymanie zieleni, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu, opiekę ba
zwierzętami bezdomnymi( w tym koszty schroniska, sterylizacja i kastracja kotów oraz
czipowanie psów). W ramach ochrony środowiska gmina w 2018 udzieliła dotacji w kwocie
111 000 zł na wymianę węglowych kotłów c.o. na kotły ekologiczne. Łącznie wymieniono 45
pieców. W ramach dotacji z WFOŚiGW w Opolu na terenie gminy unieszkodliwiono 19,970
Mg wyrobów zawierających azbest. Gmina Tarnów Opolski cyklicznie wspiera i organizuje
liczne akcje ekologiczne.
Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Tarnów Opolski w 2018r. były Gogolińskie Usługi
Komunalne Sp. z o.o. Gogolin z siedzibą przy ul. Ligonia 15 w Gogolinie. Ponadto w
Gogolinie przy ul. Ligonia funkcjonował Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK), w skład, którego wchodził również Gminny Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych.
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy zorganizowana jest w oparciu o podział na
następujące frakcje odpadów: metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w
pojemniku żółtą klapą, papier i tektura – w pojemnikach ogólnodostępnych, szkło -w
pojemniku z zieloną klapą, odpady ulegające biodegradacji oraz zielone do października - w
pojemniku z brązową klapą, żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w sposób
selektywny od listopada do kwietnia – w pojemniku z brązową klapą, odpady zmieszane
(pozostałości po segregacji) w pojemniku nieoznakowanym, a także: odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony-zbiórka w systemie
akcyjnym dwa razy w roku. Łączna masa odebranych odpadów komunalnych w 2018 r.
wyniosła 2 808,196 Mg.

Zamówienia Publiczne
W 2018 r. ogłoszonych zostało 13 przetargów, oraz jedno zamówienie z wolnej ręki na
konserwację oświetlenia ulicznego (brak zgody właściciela - Tauron na wykonanie prac przez
inną firmę)
W sumie podpisano 9 umów i unieważniono 4 przetargi (kwoty z ofert przewyższały kwoty,
jakie gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia)
Promocja Gminy
W ramach promocji gminy prowadzony jest szeroki wachlarz działań. Promocja gminy
odbywa się m.in. poprzez prowadzenie strony internetowej www.tarnowopolski.pl,
sponsorowanie reportaży filmowych realizowanych przez gminną TV, uczestnictwo w
audycjach radiowych przy współpracy z Radiem DOXA czy wydawanie raz na kwartał
gazetki gminnej „Aktualności”. Ponadto zakupiono gadżety reklamowe takie jak: smycze z
logo gminy, opaski silikonowe z nadrukiem, książki kucharskie z regionalnymi przepisami.
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych
W 2018 r. dzięki wsparciu finansowym udało się przebudować drogę gminną ulicę Dębową w
Tarnowie Opolskim (środki rządowe). Koszt całkowity inwestycji 502 015,61 zł, z czego
dofinansowanie wyniosło 251 007, 83 zł
Pod koniec roku 2018 r. rozpoczęła się również budowa ścieżki pieszo – rowerowej na
odcinku Kosorowice – Miedziana w ramach projektu partnerskiego pn. „Budowa
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. Wartość inwestycji to ok. 3,7 mln zł, z czego 84
% otrzymamy z RPO WO 2014-2020.
Ponadto Gmina Tarnów Opolski w partnerstwie z Miastem Opole i Gminą Dobrzeń Wielki
otrzymała dofinansowanie na projekt pn. „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w
gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski”. W ramach zadania w 2019 r. zostanie
przebudowana droga gminna ul. Św. Jacka w Tarnowie Opolskim.
W 2018 r. w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” dofinansowane zostało
utworzenie herbaciarni w budynku biblioteki gminnej w Raszowej – 17 750 zł., z czego 8000
zł z funduszu BZWBK.
Zakupiono sprzęt dla strażaków ochotników z terenu Gminy Tarnów Opolski za kwotę
25 737 zł 37 gr. - dzięki dofinansowaniu ze środków funduszu sprawiedliwości.
Dofinansowano utworzenie placu zabaw w Kosorowicach – 45 000 zł.
Brano udział w projektach: „Akademii kompetencji kluczowych w Aglomeracji Opolskiej”
oraz „Młodzi odkrywcy sekretów nauki

Polityka Społeczna
Ocena zasobów pomocy społecznej (wybrane zagadnienia) (art.16a i art 17 ust.1 pt.2)
obejmuje lata 2017-2018.
Ocena zasobów pomocy społecznej przygotowywana jest na podstawie realnej sytuacji
społecznej i demograficznej. Swoim zakresem wykracza poza obszar pomocy społecznej.
Jednak bez oceny lokalnej sytuacji na rynku pracy, dostępnych zasobów lokalowych czy tez
lokalnych możliwości i dostępu do form aktywizacyjnych nie byłaby właściwa.
1.Sytuacja demograficzna i społeczna:
a) liczba mieszkańców gminy utrzymuje się na podobnym poziomie ok. 9 600 osób,
b) bezrobocie na przestrzeni 2 lat spadło w 2017 roku 211 osób w 2018 roku 148 osób,
c) infrastruktura społeczna:
- liczba mieszkań komunalnych w zasobach gminy (12 mieszkań w roku 2017 i 14
mieszkań
w roku 2018),
- mieszkania socjalne w 2017 roku gmina nie dysponowała mieszkaniami socjalnymi
natomiast w 2018 roku w zasobie gminy powstały 4 mieszkania socjalne,
- liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne 11 osób,
- brak w zasobach gminy żłobków,
2. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia:
a) liczba osób korzystających z pomocy zmalała (w 2017 roku 274 osoby natomiast w 2018
roku 182 osoby), głównym powodem udzielania pomocy była długotrwała lub ciężka
choroba,
b) zaobserwowano wzrost ilości przyznanych usług opiekuńczych ( w roku 2017 10 osób
korzystających - kwota przyznanej pomocy 111820 zł, natomiast w roku 2018 przyznano
usługi 16 osobom - kwota wydatkowana na ten cel 95788 zł.)
c) wzrost kosztu utrzymania osób umieszczonych w domach pomocy społecznej (557079 zł w
2017 r. natomiast w roku 2018 wydatkowano kwotę 666957 zł),
d) wzrost wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej ( w 2017 roku- kwota 82677 zł w
roku
2018 kwota 134231 zł.).
W zasobach gminy nie funkcjonują takie jednostki jak: domy pomocy społecznej, jednostek
specjalistycznego poradnictwa, klubów integracji społecznej, mieszkań chronionych,
ośrodków interwencji kryzysowej, rodzinnych domów pomocy, schronisk i noclegowni oraz
ogrzewalni dla osób bezdomnych, dziennych domów pomocy, środowiskowych domów
samopomocy
Gminny Program wspierania rodziny.
Celem głównym jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego
funkcjonowania.
W realizacji tego celu wspierał asystent rodziny zatrudniony na 1/2 etatu, który pracował z 6
rodzinami zagrożonymi odebraniem dzieci lub pozbawieniem praw rodzicielskich.
Współpraca z instytucjami z terenu gminy i powiatu na rzecz rodzin, w których występowały
problemy wychowawcze lub inne zagrożenia przyczyniły się do tego, iż w roku 2018 z terenu
naszej gminy 11 dzieci przebywało w pieczy zastępczej.

Realizacja uchwał Rady Gminy Tarnów Opolski
Rada Gminy Tarnów Opolski w 2018 roku podjęła 107 uchwał, z tego:
- finansowych w tym dokonania zmian w budżecie gminy: 29
- taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków: 1
- gospodarki nieruchomościami: 20
- gospodarki przestrzennej: 3
- uchwalenia programów: 4
- ochrona środowiska: 2
- organizacyjnych: 25
- oświatowych: 15
- skargowych: 3
- wyborczych: 5
Wojewoda Opolski stwierdził nieważność uchwał:
1. Uchwała Nr XLIX/387/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów
i inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;
Uchwała została ponownie podjęta Uchwałą Nr II/13/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia komitetów i inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane
projekty.
2. Uchwała XLIX/388/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Tarnów Opolski;
Uchwała została ponownie podjęta Uchwałą Nr II/12/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski.
W trakcie realizacji są następujące uchwały:
1. Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Tarnów Opolski na 2019 rok;
2. Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej;
3. Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie niewygaśnięcia
niezrealizowanych kwot wydatków.
Pozostałe uchwały zostały zrealizowane.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W roku 2018 Gmina Tarnów Opolski ogłosiła 5 otwartych konkursów ofert obejmujących
zadania w następujących zakresach:
1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ,
2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin,
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,

5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
W drodze otwartych konkursów ofert, Gmina
Tarnów
255 000 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysiące złotych).

Op.

przyznała

stowarzyszeniom

Liczba organizacji korzystających – 9.

Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim dzieli się na 8 placówek działających na
terenie gminy Tarnów Opolski. Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. wynosił 15 zatrudnionych
w pełnym i niepełnym wymiarze, co stanowiło 13,25 pełnych etatów, w tym jedna osoba
przebywająca na urlopie macierzyńskim.
Wydarzenia kulturalno –
współorganizowanych z partnerami.
Wyszczególnienie
Seanse kinowe
(Dyskusyjny Klub
Filmowy, Objazdowe
Kino Visa)
Wystawy
Festiwal / konkursy
Koncerty

rekreacyjne

organizowane

samodzielnie

oraz

Ogółem Liczba
uczestników
12
700

2
2
4

130
400
1090

Imprezy sportowo –
4
rekreacyjne
Pokazy teatralne/ taneczne 3
Imprezy
20
interdyscyplinarne

1270

Warsztaty edukacyjne,
rękodzielnicze, zdobnicze
Spotkania integracyjne/
zabawy / bale
Wypoczynek letni/
zimowy

65

1415

19

1486

2

145

700
6348

Organizację zajęć stałych w zakresie tańca, teatru, sztuk plastycznych i wizualnych,
ceramiki, robotyki i wydruku 3D, nauki języka angielskiego i różnorodne formy gimnastyki
dla pań.
Wyszczególnienie
Taniec
Plastyka/ ceramika / sztuki
wizualne
Teatralne

Grupy
6
6

Ilość uczestników
127
100

2

14

Język angielski
Różnorodne formy
gimnastyki ruchowej
Robotyka i wydruk 3 D

5
7

50
70

4

26

Nasi tancerze znaleźli się w gronie laureatów licznych konkursów i przeglądów tanecznych.
Do ważniejszych możemy zaliczyć:
- MISTRZEM EUROPY 13. EUROPEAN CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT 2018
Crikvenica
Chorwacja - 4 m-ce MISTRZOSTWACH ŚWIATA W PRADZE 2018
Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim za rok 2018

A.

Przychody ogółem

1260284,21

1.

Dotacja podmiotowa organizatora

1006000,00

2.

Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (wpłaty za zajęcia, imprez)

145212,50

3.

Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, czynsz, reklama, inne )

31592,55

4.

Darowizny

65880,98

5.

Pozostałe przychody

1346,18

6.

Dotacja celowa na instalację monitoringu

7011,00

7.

Dotacja celowa na urządzenie na plac zabaw w Miedzianej

3241,00

A1 Przychody inwestycyjne finansowane z dotacji celowych z Urzędu
Gminy

302866,92

1

Dotacja celowa na modernizacją schodów w GOK Tarnów Opolski

34000,00

2

Dotacja celowa na zakup urządzenia na plac zabaw w Kosorowicach

44885,92

3

Dotacja celowa na wymianę pieca oraz c.o. w budynku w Raszowej

125500,00

4

Dotacja celowa na modernizację dachu na budynku w Kosorowicach
– kosztorys

1780,00

5

Dotacja celowa na modernizację i przebudowę GOK w Tarnowie Op. 86000,00
(termomodernizacja dwóch ścian)

6.

Dotacja celowa na urządzenie na plac zabaw w Miedzianej

10701,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim:
Organizator : Gmina Tarnów Opolski
Nazwa : Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
Biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Osiedle Zakładowe 7 Tarnów Opolski
Filie ; Nakło ul. Przedszkolan1; Przywory ul. Wiejska 92 A; Raszowa ul. Nakielska 1
Budżet biblioteki:
Od organizatora: 423.100
Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:8924
Pracownicy biblioteki:
Liczba etatów przeliczeniowych: 4.50
Biblioteki otwarte we wszystkie dni tygodnia, godziny wg. potrzeb czytelników;
Liczba użytkowników; 2210
Zbiory biblioteczne :
Liczba zbiorów ogółem w bibliotekach; 54817
Zakup zbiorów ogółem w 2018 roku: 1370 woluminów za sumę: 28538.49
Liczba zbiorów opracowanych komputerowo: 54817
Usługi i korzystanie z biblioteki
Liczba odwiedzin: 18 369
Liczba odwiedzin wirtualnych: 45927
Liczba wypożyczeni na zewnątrz: 28328
Liczba uczestników imprez zorganizowanych przez biblioteki: 2870
Liczba imprez zorganizowanych przez bibliotekę: 283
W roku 2018 swoje Jubileusze obchodziły biblioteki:
Filia w Przyworach 55 lat
Filia w Raszowej 55 lat
Muzeum Wiejskie w Raszowej 10 lat
Współpraca z innymi podmiotami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Publiczne Szkoły Podstawowe z terenu naszej gminy
Publiczne Przedszkola z terenu naszej gminy
Gminne Ośrodki Kultury z terenu naszej gminy
Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
Zespół Szkolno – Przedszkolny Stowarzyszenia PROLIBERIS SILESIAE w Raszowej
Klub Seniora Fundacja Słoneczna Jesień w Tarnowie Opolskim

Działalność bibliotek w województwie opolskim za 2018 rok.
Gminna Biblioteka Publiczna Tarnowie Opolskim na 73 biblioteki wszystkich
szczebli zajęła miejsce:
1.Wzrost zarejestrowanych czytelników- miejsce: 8
- wśród gminnych bibliotek- miejsce: 1
2.Wskaźniki efektywności czytelnicy na 100 mieszkańców – miejsce 4
3.Wskaźniki efektywności wypożyczeń na 100 mieszkańców – miejsce 17
4.Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz – miejsce 8
5.Zakup nowości wydawniczych- miejsce 10

W bibliotece odbyli spotkania nw. autorzy książek:
Krystyna Mirek, Karolina Wilczyńska, dr hab. Profesor Daniel Pietrek, Tomasz Sobania,
Edyta Zarębska, Zbigniew Kołba

Sport, turystyka i rekreacja
Gmina Tarnów Opolski zapewnia mieszkańcom możliwość uprawiania sportu oraz
aktywnego spędzania czasu wolnego. W każdej wsi znajduje się boisko piłkarskie, a w
Tarnowie Opolskim i Kątach Opolskich zlokalizowane są boiska wielofunkcyjne,
ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Ponadto w Tarnowie Opolskim znajduje się
hala sportowa, z której korzystają zarówno gminne kluby sportowe, jak i osoby niezrzeszone.
W hali sportowej na stałe trenują kluby takich dyscyplin jak piłka nożna, karate, tenis stołowy
i piłka ręczna. W każdej wsi znajduje się przynajmniej jedna siłownia zewnętrzna, dodatkowo
przy hali sportowej zamontowano zestaw urządzeń do Streetworkout’u. Latem mieszkańcy
mogą również korzystać z boisk do siatkówki plażowej zlokalizowanych m.in. w Raszowej,
Walidrogach, Kosorowicach i Przyworach. Gmina jest także włączona do krajowej sieci
ścieżek rowerowych (obecnie w modernizacji).
W 2018r. na hali sportowej i boiskach Orlik 2012 odbyły się m.in.:
- Halowa Liga Piłki Nożnej
- Piłkarski Turniej Walentynkowy
- Dzień Babci i Dziadka na hali sportowej
- Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
- II Gala Sztuk Walki
- Gminny Turniej Firm
- Turniej piłkarski Orlików i Żaków na hali sportowej
- Turniej koszykówki dla dzieci
- Mistrzostwa Opolszczyzny w Karate Kyokushin
- Olimpiada przedszkolaków
- Gminny Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego
- Cyklicznie odbywały się mecze ligowe tenisa stołowego dwóch drużyn LZS Odra Kąty
Opolskie
Ponadto zorganizowane zostały takie imprezy plenerowe jak:
- Gminny wyjazd narciarski do Zieleńca
- Wycieczki rowerowe: Góra Św. Anny – otwarcie sezonu, Moszna – Muzyczne Święto
Kwitnących Azalii, Turawa - jeziora, Krasiejów - Jurapark, Barut – Polana Śmierci
(uroczystości państwowe) i Opole – Wieża Piastowska (zakończenie sezonu)
- Gminny Turniej Piłki Nożnej LZS-ów
- III Bieg Tarnowski.
Wiele z tych imprez odbyło się z inicjatywy oraz przy zaangażowaniu klubów sportowych,
stowarzyszeń (OSP, LZS, Akademia Sztuk Walki, Klub Seniora, przedszkola), mieszkańców,
sponsorów oraz Wójta Gminy, Radnych, Urzędu Gminy i GOK-u.
Wszystkie imprezy sportowe i turystyczne były dofinansowane z budżetu Gminy Tarnów
Opolski. Ogółem, dofinansowanie na nagrody – puchary, statuetki i dyplomy wyniosło w
2018 r. 23746,60 zł., a całkowity koszt organizacji imprez to 49054,85 zł. Ponadto z budżetu

gminy dotowane były: nauka pływania dla dzieci – 17550,00 zł oraz wyjazdy na lodowisko –
1150,00 zł.
Gmina Tarnów Opolski udzieliła w 2018 r. dotacji na działalność klubów sportowych w
wysokości 175 000 zł.
Wszystkie wydatki na utrzymanie infrastruktury sportowej, organizację imprez
sportowych i turystycznych oraz wsparcie dla klubów sportowych wyniosły w 2018 r.
480629,11 zł

Bezpieczeństwo publiczne
Na terenie gminy Tarnów Opolski podpisano porozumienie na dodatkowe służby
prewencyjne w czasie ponadnormatywnym finansowane z budżetu Gminy Tarnów Opolski.
W zeszłym roku budżetowym kwota łączna przeznaczona na rekompensaty pieniężne dla
funkcjonariuszy podejmujących służbę w czasie ponadnormatywnym wynosiła 10 000 zł.

Na terenie gminy Tarnów Opolski działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w tym 3
jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na cele związane z
ochroną przeciwpożarową w roku 2018 wydatkowano 206 824,46 zł
Gmina Tarnów Opolski złożyła wniosek na dotację zakupu m.in. defibrylatorów oraz
zestawów medycznych PSP R1. W dniu 17 maja b. r. została podpisana w Opolu umowa na
powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Tarnów
Opolski zakupiła dwa nowoczesne defibrylatory, torbę ratowniczą PSP R1, piłę ratowniczą do
szyb klejonych, nosze typu deska, przenośne zestawy oświetleniowe, zbijak do szyb
klejonych, noże do pasów bezpieczeństwa. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa
Sprawiedliwości to 25 480,00 zł, zaś wkład własny do projektu to tylko 257,37 zł.

W dniach 10-11.10.18 pracownicy UG w Tarnowie Opolskim uczestniczyli w Gminnym
ćwiczeniu obronnym realizowanym w ramach Gry Obronnej ,,OBRONNOŚĆ -18”, które
współorganizowane zostało ze Starostwem Powiatowym w Opolu. W ramach ćwiczeń
zorganizowano ewakuacje urzędu w celach szkoleniowych.

Podsumowanie
Gmina Tarnów Opolski poprzez realizację założonych planów i strategii, pozyskiwanie
środków pozabudżetowych i bieżące wypełnianie zadań statutowych, plasuje się na pozycji
gminy prężnie rozwijającej się i oferującej coraz bardziej dogodne warunki bytowe swoim
mieszkańcom. Z uwagi na przynależność do obszaru Aglomeracji Opolskiej, jest również
atrakcyjna jako potencjalne miejsce zamieszkania dla osób poszukujących dogodnej
lokalizacji pod inwestowanie czy osiedlanie się.

