
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY 

TARNÓW OPOLSKI 

za 2021 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 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, każdego roku rozszerzaną o kolejne aspekty, z naciskiem na 

zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska. 

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, a kontynuowany w trwającej perspektywie finansowania 2021-2027. 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. W dobie pandemii koronawirusa, trwającej od 2020 roku, współpraca ta zyskała 

nowy wymiar – z naciskiem na zarzadzanie kryzysowe i wsparcie ochrony zdrowia. 

Wspólne działania są realizowane na bieżąco w oparciu o Strategię Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. W roku 2021 Gmina Tarnów Opolski 

kontynuowała opracowywanie Strategii Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2021-2031, 

której kierunek spójny będzie z kierunkiem rozwoju Aglomeracji Opolskiej, aczkolwiek 

uwzględni kierunki najbardziej istotne z punktu widzenia i potrzeb gminy. W 2021 r. Gmina 

Tarnów Opolski podjęła działania zmierzające do przystąpienia do Związku Międzygminnego 

„Czysty Region”. Akces ma nastąpić w kwietniu 2021 r., a jego celem jest racjonalna 

i ekonomiczna gospodarka odpadami komunalnymi. W celu jej realizacji rozpoczęto budowę 

PSZOK, którego oddanie do użytku zaplanowane zostało na I połowę 2022 r. W związku 

z realizacją polityki gminy przyjaznej dla środowiska, realizowany jest również Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski, na bieżąco aktualizowany, biorąc pod 

uwagę mocny, proekologiczny kierunek rozwoju gminy.  



Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska aktywnie aplikuje w konkursach dla realizacji 

projektów międzynarodowych (głównie z zakresu ochrony środowiska), jak również 

przystępuje do pozyskiwania środków w nowej perspektywie finansowania 2021-2027. 

Gmina Tarnów Opolski jest ponadto członkiem Stowarzyszenia Kraina Św. Anny 

Annaland. 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 2008r do obszaru przyłączyła się gmina Tarnów Opolski. Łącznie 

Stowarzyszenie skupia 10 gmin z 3 powiatów województwa opolskiego: krapkowickiego, 

strzeleckiego i opolskiego. W 2009r. 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.  

 

Pod względem powierzchni Gmina Tarnów Opolski 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 Inwestycji Terytorialnych. Wcześniej gminy 

położone w bezpośrednim sąsiedztwie miasta wojewódzkiego współpracowały przy realizacji 

zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, 696 ha (8,5%). Lasy na obszarze gminy 

zajmują znaczną powierzchnię 3586 ha, co stanowi aż 43,8%. 

Liczba mieszkańców ogółem Gminy stan na dzień 31.12.2021r.:  
Ogółem - 9299 
9077 zameldowanych na stale i 222 zameldowanych czasowo ( w tym 73 kobiety i 
149 mężczyzn). 
 
Liczba urodzeń: 87 
Liczba zgonów: 122 

 

SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

 

1.  Dochody budżetowe 

 Dochody budżetowe ogółem na plan 44 230 266,06 zł, wykonano w kwocie 46 912 
394,55 zł, co stanowi 106,06 %, w tym: 

- dochody bieżące wyniosły 46 840 550,85 zł, 

- dochody majątkowe wyniosły  71 843,70 zł, z tego ze sprzedaży majątku uzyskano 58 
201,50 zł. 

 



Struktura dochodów bieżących gminy w 2021 roku przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie Kwota w (zł) % 

Udziały w podatkach PIT i CIT 9 881 588,59   21,09 

Pozostałe dochody własne 12 650 337,42 27,03 

Subwencje 13 218 287,00  28,21 

Dotacje  11 090 337,84  23,67 

Razem 46 840 550,85 zł 100,00 

 

 

 Jak wynika z powyższej tabeli, najmniejszy udział w dochodach gminy stanowią 
udziały w dochodach budżetu państwa. Analizując poprzednie lata, zawsze największe 
wpływy gmina osiągała z subwencji. Jednak w tym roku po odjęciu części uzupełniającej 
subwencji otrzymanej w grudniu, udział ten jest na podobnym poziomie jak pozostałe grupy 
dochodów.  

 Stan zaległości ogółem, łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 
2 081 828,26 zł, w tym zaległości wymagalne w kwocie 1 692 167,80 zł. Na te zaległości 
zostały wystawione wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze i zabezpieczenia hipoteczne 
wierzytelności. Kwota jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 225 945,03 zł. Większe 
zaległości powstały w podatku od nieruchomości od osób prawnych. 

 Dochody majątkowe na plan 240 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 71 843,70 zł, 
co stanowi 29,93 %. Gmina Tarnów Opolski w 2021 roku w drodze bezprzetargowej zbyła 
dziesięć nieruchomości na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej w miejscowościach 
Tarnów Opolski, Przywory i Nakło na łączną kwotę 58 032,00 zł. Dochody z tytułu sprzedaży 
prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności opiewają na kwotę 13 642,20 zł. 
Szkoła w Tarnowie Opolskim za sprzedaż używanych książek uzyskała kwotę 169,50 zł. 

 

2.  Wydatki budżetowe 

Wydatki  budżetowe   na    plan   47 806 176,06 zł    wykonane   zostały  w   kwocie 43 350 
524,90 zł, co stanowi 90,67 % w tym  

- wydatki bieżące wyniosły 41 075 375,43 zł, 

- wydatki majątkowe wyniosły  2 275 149,47 zł. 

Wydatki bieżące  na plan  43 521 166,06 zł   wykonane zostały w kwocie 41 075 375,43 zł                                           

co stanowi 94,38%.   

          Struktura wykonanych wydatków bieżących wg ważniejszych dziedzin finansowania 

zadań własnych i zleconych gminy przedstawia się następująco: 



Lp. Wyszczególnienie Kwota 

(w zł) 

Struktura 

% 

1. Rolnictwo 310 360,69 0,75 

2. Drogi publiczne gminne 269 239,46 0,65 

3. Gospodarka gruntami                         i 

nieruchomościami  

220 784,54 0,53 

4. Plany zagospodarowania 

przestrzennego 

81 209,32 0,19 

5. Administracja publiczna 4 752 479,60  11,57 

6. Bezpieczeństwo publiczne                       

i ochrona przeciwpożarowa 

259 564,59 0,63 

7. Obsługa długu publicznego 193 480,00 0,47 

8. Oświata i wychowanie oraz 

edukacyjna opieka wychowawcza 

16 552 676,66 40,29 

9. Ochrona zdrowia 246 130,47 0,59 

10. Opieka społeczna  2 245 746,13 5,46 

11. Rodzina 10 106 642,61 24,60 

12. Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

3 793 656,43 9,23 

13. Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

1 604 391,81 3,90 

14. Kultura fizyczna i sport 435 538,12 1,06 

15. Pozostałe działy 3 475,00 0,08 

RAZEM 41 075 375,43 100 

 

 

      Wydatki majątkowych na plan  4 285 010,00 zł  wykonane zostały w kwocie 2 275 149,47 
zł co stanowi 53,09 %.  Niskie wykonanie planu wynika z wydłużenia się procedury uzyskania 
dokumentacji dla inwestycji o znacznej wartości. Zadania te zostały przesunięte do realizacji 
w kolejnym roku budżetowym. 

 

 W rezultacie wykonania dochodów ogółem w kwocie 46 912 394,55 zł i wydatków 

ogółem w kwocie 43 350 524,90 zł, na dzień 31 grudnia 2021 r., gmina osiągnęła wynik 

budżetowy w postaci nadwyżki na poziomie 3 561 869,65 zł. Wpływ na takie wykonane 



budżetu w dużej mierze ma wykonanie planu wydatków majątkowych w 52%, jak również 

otrzymane w grudniu środków na uzupełninie subwencji ogólnej w kwocie 1 509 845,00 zł.  

 

3. Poziom zadłużenia 

Zobowiązania finansowe Gminy Tarnów Opolski na dzień 31 grudnia 2021 roku 

wyniosły ogółem 10 500 000,00 zł.  

W ramach planu dokonano wykupu obligacji na rzecz Banku Gospodarstwa 

Krajowego w Warszawie na kwotę 2 100 000,00 zł. Wykup poszczególnych serii obligacji  

dokonano w  terminach określonych  w  umowach.  

Spłata zobowiązań wg terminów zapadalności jest następująca: 

 - do 1 roku                1 200 000,00 zł; 

 - od 1 roku do 5 lat    5 000 000,00 zł;   

 - powyżej 5 lat                4 300 000,00 zł.                         

 

 

REFERAT GOSPODARKI TERENOWEJ I INWESTYCJI. 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje : 

 I- część opisową dotyczącą majątku gminy i zmian dokonywanych w ciągu 

        roku budżetowego, 

II-  dane w ujęciu tabelarycznym. 

 

 

Do zasobu gminnego przyjęto nieruchomości nabyte od osób fizycznych i prawnych o łącznej 

powierzchni 1,3773ha w tym: 

grunty przeznaczone pod drogi o łącznej pow. 1,1759 ha: 

 - położone w miejscowości Tarnów Op. o pow. 0,0816 ha 

 - położone w miejscowości Walidrogi o pow. 0,5198 ha 



       - położone w miejscowości Nakło o pow. 0,0782 ha 

       - położone w miejscowości Raszowa o pow. 0,4953 ha 

oraz przejęte w drodze Komunalizacji (decyzja Wojewody Opolskiego) położone 

w miejscowości Przywory o pow. 0,2014 ha 

 

Zmniejszenie zasobu gminnego spowodowane zostało sprzedażą w drodze bezprzetargowej: 

Łączna powierzchnia zmniejszonego zasobu wynosi: 0,3978 ha w tym: 

- w drodze bezprzetargowej zbyto nieruchomości na poprawę zagospodarowania działek 

sąsiednich w miejscowości Tarnów Opolski o pow. 0,3942 ha oraz w miejscowości Przywory 

o pow. 0,0036 ha.             

 

ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH WG SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA 

 
 

Lp. TREŚĆ Powierzchnia w ha 
Wartość mienia   

w zł 

Liczba budynków  i 

budowli 

 

1. 

 

Zarząd gminnym zasobem 

mieszkaniowym 

 

0,2752 

 

390.834 

 

3 

 

2. 

 

Tereny zainwestowane 

gminnymi obiektami 

użyteczności publicznej                

w tym: 

      Budynek GOK Przywory 

      Budynek Raszowa 

Hala sportowa 

Boisko Orlik 

Remizy OSP 

      Urząd Gminy 

      Budynek adm. PKP 

  

 

1,6292 

 

 

 

0,1767 

0,1013 

0,2991 

0,3660 

0,1692 

0,3517 

0,1652 

 

6 274 842 

 

 

 

257 593 

- 

4 117 188 

218 236 

775 467 

416 113 

490 245 

 

10 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 



 

3. 

Grunty związane z 

działalnością wodno-

kanalizacyjna w tym: 

-  wodociągi wiejskie 

 

        

        0,6315 

         

 

     

        273 595 

       

 

 

3 

 

 

4. 

 

Pozostałe nieruchomości 

komunalne 

 

      55,2903 

 

      8 365 419 

 

84 

  

RAZEM 
57,8262 15 304 690 100 

 

 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY 
 

Lp. Sposób korzystania z gruntu 
Stan na 

31.12.2021 r. w ha 

1. 

Zasób gminny (tereny  

zabudowane, niezabudowane  

i inne  

 

57.8262 

2. 

Grunty oddane w trwały zarząd 

- szkoły 

- przedszkola 

 

1.6820 

0.8518 

3. 

Wieczyste użytkowanie 

przedsiębiorstw          

komunalnych – spółek gminy 

 

0,4724 

4. 
Wieczyste użytkowanie osób 

prawnych i fizycznych 
6,6333 

5. Drogi gminne 118,3015 

6. Rowy gminne 10.0536 

 RAZEM 195.8208 

  



INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWEGO GMINY 
 

Lp. Treść 
Liczba 

nieruchomości 
Pow. w ha 

Wartość w zł -

udział w % 

 

1. 

 

Wierzytelności gminy 

zabezpieczone hipoteką  

 

- -- -- 

 

2. 

 

Udział w spółce: 

- PTI Przywory 
 

7          0,4724 100% 

 

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ W 2021 r. 

 

Lp. Treść 
Liczba 

decyzji/umów 

Pow. nieruch. 

w ha 

Koszt nabycia 

w zł 

1. 

 

Komunalizacja z mocy prawa 

 

1 0,2014 nieodpłatnie 

2. 
Nabycie nieruchomości                 

w drodze zamiany 
- - - 

3. 

 

Nabycie nieruchomości pod 

drogi za odszkodowaniem               

z zgodnie z art.98 ustawy              

o g.n 

11 1,1759 40 378 

  

RAZEM 

 

12 

 

        1,3773 

 

         40 378 

 

 

 



ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH W 2021 r. 

 

Lp. Treść Pow. w ha Wartość w zł Liczba nabywców 

1. 
Sprzedaż nieruchomości 

w drodze przetargu 

 

- 
- - 

2. 
Zbycie nieruchomości              

w drodze bezprzetargowej 
0,3978 58 032,00 10 

3. Zbycie w drodze zamiany - - - 

  

RAZEM 

 

 

         0,3978 

 

     58 032,00 10 

 

 

DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO ZA  2021 r. 

 

Lp. Źródło dochodu 

Wykonanie na 

31.12.2021 r.  

wartość w zł 

1. 

 

Sprzedaż nieruchomości gminnych 

 

58 032,00 

2. Dochody z tytułu dzierżawy i najmu 

 

164 845,84 

 

3. 
Dochody z opłat za użytkowanie 

wieczyste 
64 790,21 

4. 

Dochody z tytułu sprzedaży prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 

własności 

13 642,20 



5. 

Dochody z tytułu innych opłat 

(tj. opłaty adiacenckie, zajęcie pasa 

drogowego 

i inne) 

         27 079,53 

 RAZEM: 328 389,78 

 

 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Tarnów Opolski 

na lata 2022-2024 

         Zasobem nieruchomości Gminy Tarnów Opolski gospodaruje Wójt Gminy, w szczególności poprzez: 

ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości; zapewnienie wyceny tych 

nieruchomości; sporządzanie planów wykorzystania zasobu; zabezpieczenie nieruchomości przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem; wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności za 

nieruchomości udostępniane z zasobu; zbywanie oraz nabywanie nieruchomości do zasobu; 

wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu; podejmowanie 

czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw 

rzeczowych na nieruchomości; o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenie ze 

stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez 

zasiedzenie; składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości Gminy Tarnów Op, oraz 

o wpis w księdze wieczystej.   Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościami nakreśla jedynie 

główne kierunki działań polegające na podejmowaniu czynności faktycznych zmierzających do stworzenia 

programu służącemu właściwemu zagospodarowaniu nieruchomości i kształtowaniu poziomu wydatków 

na przygotowanie do sprawnego gospodarowania. Plan ten pozwala na dokonywanie odpowiednich analiz 

ilościowo-jakościowych posiadanych nieruchomości, a następnie określania na ich podstawie celów 

zagospodarowania, co w efekcie prowadzi do racjonalnego gospodarowania i zarządzania 

nieruchomościami zasobu.  

 

I. Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomościami 

II. Prognoza 

   Opracowaniem objęto nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, czyli takie, do których Gmina 

posiada tytuł własności. Na dzień 31.12.2021 r. w skład zasobu weszły grunty o łącznej powierzchni:  

195,2156 ha w tym grunty Skarbu Państwa , których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Tarnów Opolski 

o łącznej powierzchni: 5,6065 ha. Program i sposób ich zagospodarowania wynika z obowiązujących 

przepisów prawa oraz ustaleń zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

    Grunty zasobu gminnego oddane w dzierżawę wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. stanowią ogółem 

powierzchni 2,5174 ha. Dochody z tytułu dzierżawy za rok 2022 kształtować się będą w wysokości: 20 000 zł.  

Przewiduje się aktualizację wysokości opłat z tytułu dzierżawy o współczynnik inflacji. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni 7,3669 ha. 

Sposób ich zagospodarowania przez użytkowników wieczystych wynika zobowiązujących przepisów prawa 



oraz ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z tytułu opłat za 

użytkowanie wieczyste 2022 r. planuje się uzyskanie kwoty:  60 000 złotych rocznie. Natomiast w 2022 r. 

planuje się dokonać aktualizacji opłat rocznych dla użytkowników wieczystych. Z tego tytułu w latach 2023 – 

2024 przewiduje się wzrost wpływów.     Z realizacji wniosków o przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać dochody w kwocie 60 000 zł. 

 

    Grunty gminne oddane w użyczenie wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. stanowią ogółem: 11,2133  ha 

przekazane na rzecz Stowarzyszeń LZS 

     W 2022 r. zaplanowano do sprzedaży 2 nieruchomości o łącznej powierzchni: 0,1800 ha przeznaczone 

pod zabudowę mieszkaniową. Przewidywany do uzyskania dochód wynosi: 160 000 złotych. 

     Dochody w budżecie Gminy z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w 2022 roku 

prognozowane są w wysokości: 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

§ 0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 60 000 zł 

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu: 25 000 zł 

§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw: 20 000 zł 

§ 0760 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 60 000 zł 

  

      W latach 2022-2024 nie przewiduje się istotnych zmian w projekcie dochodów budżetowych z tytułu 

gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w porównaniu do roku 2021 

 

      W zakresie wydatków związanych ze zbywaniem, regulowaniem stanów prawnych oraz 

udostępnianiem nieruchomości z zasobu- są to główne koszty sporządzania operatów szacunkowych oraz 

dokumentacji geodezyjnej- podziały nieruchomości, mapy geodezyjne, opłaty sądowe, wypisy i wyrysy 

oraz opłaty za wyłączenie gruntów rolnych. Biorąc pod uwagę ich poziom z lat ubiegłych oraz zaplanowane 

działania mogą one kształtować się w granicach 50.000 zł rocznie. 

      Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Tarnów Opolski w drodze zakupu, zamiany lub innych 

formach przewidzianych prawem, następować będzie w związku z koniecznością realizacji zadań własnych 

i zleconych, obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych oraz realizacja innych celów publicznych 

w szczególności budową dróg. 

       Przewiduje się, że w wyniku systematycznie prowadzonej regulacji stanów prawnych nieruchomości 

będących we władaniu Gminy, powierzchnia gruntów wchodzących w skład zasobu będzie się powiększać. 

Trudna do określenia jest wielkość powierzchni, jaka w ciągu najbliższych trzech lat obowiązywania planu 

może wejść do zasobu- zależy to od czasu trwania postępowań prowadzonych przez sądy oraz od budżetu 

Gminy. 



Wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości między innymi pod drogi w 

trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną planuje się na kwotę: 55 000 zł – rocznie 

      Wydatki w 2022 r. związane z nabywaniem gruntów pod drogi za odszkodowaniem planowane są na 

kwotę : 60.000 zł.  

       Przeznaczenie nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości określa 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań Gminy Tarnów Opolski. 

 

III. Program zagospodarowania nieruchomości z zasobu 

 

Program gospodarowania nieruchomościami gminnymi zasobu na lata 2022-2024 zakłada 

kontynuację dotychczasowych umów dzierżaw i najmu. 

Umowy obejmować będą wyłącznie nieruchomości, które nie zostały przeznaczone do sprzedaży, 

a prognozowane wpływy do budżetu gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych będą wyższe 

w porównaniu do lat ubiegłych o ok.5%. 

W prognozowanym trzyletnim okresie, uzyskane wpływy do budżetu gminy z tytułu wymienionych 

opłat za użytkowanie wieczyste ulegną zmianie albowiem zostanie w 2022 r sporządzona aktualizacja 

gruntów będących w użytkowaniu wieczystym. W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

gruntu w prawo własności przewiduje się wpływy w kwocie: 

- 2022 r. – 60 000 zł 

- 2023 r. -  65 000 zł 

- 2024 r. -  68 000 zł 

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w latach 2019-2024 planuje się uzyskać w kwocie: 

 

- 2022 r. – 60 000 zł 

- 2023 r. – 70 000 zł 

- 2024 r. – 70 000 zł 

 

Wzrost dochodów ze sprzedaży mienia zależny będzie głównie od intensywności procesu sprzedaży 

nieruchomości w drodze przetargu oraz od wzrostu cen nieruchomości a także sytuacji społeczno-

gospodarczej kraju i gminy. Planuje się utrzymanie dochodów na tym samym poziomie tj. 

- 2022 r – 180 000 zł , 2023 r – 170 000 zł, 2024 r  - 170 000 zł 

 

Gmina Tarnów Opolski gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej 

gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby 



społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany na 

cele rozwojowe gminy i dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 

Założenia te dotyczą w szczególności realizacji budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym 

budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, realizacji istotnych celów publicznych oraz budowy 

nowych dróg gminnych. 

 
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI w GMINIE TARNÓW OPOLSKI 

 

Program opieki nad zabytkami został opracowany na lata 2020-2023 i uchwalony przez Radę 

Gminy we wrześniu 2020 r.  

 

 PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W GMINIE 

w latach 2016 i 2017 

L.p. OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY OBIEKTY INNE (właściciele prywatni, związki 

wyznaniowe itp.) 

obiekt/rodz

aj prac 

koszt (w 

PLN) 

źródła 

finansowani

a 

obiekt/rodzaj prac koszt (w PLN) dotacja 

gminy 

2016 

1.                            

 

                           

- 

          

 

           - 

                 

 

                - 

Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. Św. 

Marcina Biskupa w 

Tarnowie Opolskim 

ul. Ks. Klimasa 18       

-wykonanie prac 

konserwatorskich 

przy zabytku; 

ambonie i 

chrzcielnicy . 

 

     58 000 zł 

 

 35 000 zł 

2.  

 

                          

- 

 

 

          - 

 

 

                - 

Parafia Rzymsko - 

Katolicka 

Opatrzności Bożej 

w Raszowej  

Ul. Ozimska 43 

- wykonanie 

napraw 

 

 

     21 800 zł 

 

 

  15 000 zł 



związanych z 

całkowitą wymianą 

zniszczonych 

ościeżnic i skrzydeł 

drzwi, wstawienie 

nowych zawiasów, 

zamknięć i 

uszczelnień dot.3 

szt. 

Istniejących 

zewnętrznych 

drzwi kościoła. 

SUMA       79 800 zł     50 000 zł 

 

FORMY OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE –REJESTR ZABYTKÓW GMINNYCH 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 GEZ 

 

ilość  

obiektów 

GPONZ 

FORMY OCHRONY PRAWNEJ ZABYTKÓW 

studium 

uwarunkowa

ń 

MPZP 

 
rejestr zabytków: obiekty 

parki 

kultur

owe 

pom

niki 

histo

rii 

ilość % pow. gm. 
nierucho

me 

rucho

me 

archeol

og. 
  

 

84 

 

 

84 

 

Brak danych 

 

           84 

   

       84 

 

    84 

 

    5 

  

   67 

 

           

- 

 

          

- 

 

 

LOKALNE INSTYTUCJE ZWIĄZANE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I TWÓRCY LUDOWI 
W GMINIE 
 

L.
p. 

MUZEA, IZBY 
MUZEALNE, 
REGIONALNE, 
TRADYCJI 
 

GALE
RIE 
SZTU
KI 

ZESPOŁY 
REGIONAL
NE 

TWÓR
CY 
LUDO
WI  

DOMY KULTURY 

1. Muzeum Wiejskie 
w Raszowej 

  Agnies
zka 
Okos 

Gminny Ośrodek Kultury 



ŁAD PRZESTRZENNY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

Opracowanie MPZP dla miejscowości Nakło, Raszowa, Walidrogi - trwa nadal. Całkowity 

koszt zadania wyniesie 104 550,00 zł. W 2021 r. zrealizowaliśmy etap I i II koszt związany z 

realizacją części tego zadania wyniósł 52 890,00 zł. 

Opracowanie MPZP dla miejscowości Tarnów Opolski - zakończone i Kosorowice - trwa 

nadal. W 2021 r. nie ponieśliśmy kosztów związanych z realizacją tego zadania. 

 

Zestawienie najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2021 r. 

L.p                                                  

Dział/Rozdział 

klasyfikacji 

budżetowej                 

 Nazwa zadania 

inwestycyjnego 

planowane wydatki 

na rok 2021 

Wykonanie 

wydatków           

od 01.01.2021 

do 31.12.2021 

% wskaźnik wykonania 

planu 
Uwagi 

 2 3 4 5 6 8 

1 600/60016 

Modernizacja ul. 

Koraszewskiego i odcinka ul. 1 

Maja                       w Tarnowie 

Opolskim (projekt i 

wykonanie) 

150 000,00 zł 128 512,27 zł 85,67%   

2 801/80101 
Modernizacja pomieszczeń 

Szkoły Podstawowej w Nakle 
150 000,00 zł 110 159,46 zł 73,44%   

3 900/90002 

Budowa punktu selektywnej 

zbiórki odpadów 

komunalnych                  w 

Tarnowie Opolskim 

1 232 000,00 zł 116 447,20 zł 9,45% W trakcie realizacji  

4 900/90015 

Budowa punktów 

oświetleniowych na terenie 

Gminy Tarnów Opolski 

100 000,00 zł 73 086,60 zł 73,09%   

5 921/92109 

Dofinansowanie do 

przebudowy dachu i stropu 

nad parterem filii GOK w 

Miedzianej 

200 000,00 zł 158 877,79 zł 79,44%   

6 921/92195 

Budowa placu zabaw w 

Tarnowie Opolskim na Os. 

Zakładowym (etap II) 

170 000,00 zł 163 558,07 zł 96,21%   

7 921/92195 
Zakup urządzeń na plac 

zabaw w Nakle 
80 000,00 zł 76 719,19 zł 95,90%   

8 900/90001 

Wykonanie studni awaryjnej 

nr 35a z uyworów triasowych                    

w miejscowości Raszowa dla 

wodociągu komunalnego 

Gminy Tarnów Opolski 

(przekazanie udziałów do 

spółki PTI) 

600 000,00 zł 600 000,00 zł 100,00%   

9 921/92195 
Rozbudowa placu zabaw w 

Raszowej 
89 000,00 zł 88 964,28 zł 99,96%   



10 600/60016 

Modernizacja ul. Św. Marcina 

nr 105063 O  w Tarnowie 

Opolskim (odcinek drogi przy 

kościele) wraz z 

wprowadzeniem organizacji 

ruchu                  i 

wyznaczeniem miejsc 

postojowych 

80 000,00 zł 79 660,58 zł 99,58%   

11 921/92195 
Modernizacja budynku na ul. 

Przedszkolnej w Nakle 
130 000,00 zł 129 945,00 zł 99,96% 

 

12 700/70005 

Moderniazacja instalacji 

elektrycznej w budynku przy 

ul. Odrzańskiej w Kątach 

Opolskich 

35 000,00 zł 33 716,40 zł 96,33%   

 

 

Łączna wartość wydatków na inwestycje gminne w 2021 roku - 2 275 149,47 zł 

Planowane wydatki na inwestycje wg. planu finansowego - 4 285 010,00 zł 

 

INFRASTRUKTURA  KOMUNALNA rok 2021 

 

Lp.     Rozdział            Nazwa zadania 

 Plan w 
zł.  

Wykonanie  

 w zł. 
1.  Rozdział 60016 

Transport 
 i łączność drogi 
publiczne i gminne 
 
 

Bieżące utrzymanie dróg  

/ umowy zlecenia , zakup 

materiałów, wyposażenia oraz 

usług remontowych, 

konserwacyjnych    

i pozostałych/ 

270 000,00    269 239,46 

2.  Rozdział 90003 

Oczyszczanie miast i 

wsi  

Sprzątanie, mycie przystanków. 

 

 

  54 500,00   52 619,32 

3.  Rozdział 90015 

Oświetlenie ulic, 

placów i dróg 

Koszty oświetlenia i konserwacji 

 

513 000,00  466 275,25 



4.  Rozdział 85215 

Dodatki 

mieszkaniowe 

Wypłaty dodatków mieszkaniowych 

w gminie 

 61 800,00   60 156,06 

5.  Rozdział 85295 

Świadczenia 

społeczne  

Wypłaty odszkodowań za brak 

lokali socjalnych w gminie  

 19 000,00  17 211,63 

  

Wydatki związane były głównie z wykonaniem bieżącego utrzymania dróg, konserwacją, 

zakupem tabliczek, oznakowania oraz realizacją zadań konserwatorskich. 

  

Zakres bieżącego utrzymania dróg przedstawia się następująco: 

 

1/ znaki drogowe, tablice informacyjne, lustra drogowe – 4 917,64  zł. 

2/ wprowadzenie stałej organizacji ruchu, demontaż wiaty oraz inne wymiany -  24 150,97 zł.  

3/ Kamień dla potrzeb poszczególnych sołectw, transport, uzupełnienie ubytków w drogach  

z zakresu bieżącego utrzymania, równanie nawierzchni – 88 682,72 zł. 

4/ opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ZDW i ZDP w Opolu będącymi 

zarządcami – 15 188,52 zł.  

5/ zimowe utrzymanie dróg – 111 140,05 zł.  

6/ zamiatanie dróg gminnych – 7 767,36 zł. 

7/ pomiary natężenia ruchu, widoczności na przejazdach kolejowych oraz przeglądy techniczne dróg 

publicznych -  17 392,20 zł. 

Zakup materiałów i wyposażenia –  4 917,64  zł. 

Zakup usług remontowych -  88 682,72 zł. 

Zakup usług pozostałych – 175 639,10 zł. 

 

2/Rozdział 90003 

Na terenie gminy do utrzymania są wiaty autobusowe, celem utrzymania wiat w 

poszczególnych miejscowościach podpisano umowy – zlecenia na okres 12 m-cy. 

Wydatki w roku  2021 wyniosły 52 619,32 zł. 

3/Rozdział 90015 

Na terenie gminy zainstalowanych jest 930 szt. opraw oświetleniowych.   

Środki w wysokości 466 275,25 zł  zostały  wykorzystane na opłacenie energii elektrycznej opłat 



dystrybucji oświetlenia ulic, konserwację urządzeń oraz wymianę uszkodzonego słupa 

oświetleniowego w miejscowości Raszowa.  

4/Rozdział 85215 

Kwotę w wysokości 60 156,06 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 

mieszkańców z terenu gminy mających problemy w opłacaniu czynszu za lokale mieszkalne. Decyzje 

o przyznaniu dodatków mieszkaniowych wydawane są na podstawie Ustawy  

o dodatkach mieszkaniowych. 

Zgodnie z powyższym wnioskodawcom wydawane są decyzje przyznające dodatek 

mieszkaniowy na okres 6 m-cy celem pomocy osobom o niskich dochodach. Głównymi 

wnioskodawcami są mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op., oraz Spółdzielni 

Lokatorsko – Własnościowej w Tarnowie Op.  

5/Rozdział 85295 

Wydatkowaną kwotę w wysokości 17 211,63 zł.  przeznaczono  na zapłatę odszkodowań za 

brak lokali socjalnych na terenie gminy, wobec mocy przepisu art. 18 ust. 4 Ustawy  

z  dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

Zapłata na mocy Wyroku Sądu Rejonowego w Opolu odbywa się na rzecz Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Strzelcach Op., ul. Krakowska 18. 

 PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU 

MIESZKANIOWEGO GMINY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Z PODZIAŁEM NA LOKALE 

SOCJALNE I POZOSTAŁE LOKALE    MIESZKALNE 

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 Ilość 

miesz

kań 

 

Nr 

mieszk

ania  

pow. 

użytkowa 

mieszkania 

Rodzaj 

wyp. Poza 

energ. 

elektr. CO, 

kan./szam

bo 

Inne Stan 

techniczny 

Nakło ul. Przedszkolna 

1 

 

4 

1 82,54 m2 co/kanal  dobry 

Nakło ul. Przedszkolna 

1 

2 53,21 m 2 co/kanal  dobry 

Nakło ul. Przedszkolna 

1 

3 85,69 m2 co/kanal  dobry 



Nakło ul. Przedszkolna 

1 

4 36,23 m2 co/kanal  dobry 

Kąty Opolskie ul. 

Odrzańska 9 

 

 

 

 

5 

1 32,88 m2 co/kanal.  dostateczny 

Kąty Opolskie ul. 

Odrzańska 9 

2 57,89 m2 co/kanal.  dostateczny 

Kąty Opolskie ul. 

Odrzańska 9 

3 56,89 m2 co/kanal.  dostateczny 

Kąty Opolskie ul. 

Odrzańska 9 

4 36,04 m2 co/kanal.  dostateczny 

Kąty Opolskie ul. 

Odrzańska 9 

5 28,03 m2  co/kanal.  dostateczny 

Walidrogi ul. Opolska 

1 

  1 1 63,38 m2 szambo ogrz.piecowe dobry  

Tarnów Opolski  

ul. Dworcowa  4 

      1  69,72 m2 kanal. ogrz.piecowe dobry 

Miedziana  

ul. Wiejska 68 

  1    1  65.61m      -            x Mieszkanie w 

byłej szkole 

dostateczny  

 

 

Tabela Nr 2 LOKALE SOCJALNE  STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY 

Adres budynku Ilość 

mieszkań 

 

Nr 

mieszkania  

pow. 

użytkowa 

mieszkania 

Rodzaj wyp. 

Poza en.elrkt. 

co/Kan./szambo 

Stan techniczny 

Nakło ul. Przedszkolna 

1 

 

4 

5 24,53 m2 co/kanal               dobry 

Nakło ul. Przedszkolna 

1 

6 18,81 m 2 co/kanal               dobry 

Nakło ul. Przedszkolna 

1 

7 20,82 m2 co/kanal               dobry 

Nakło ul. Przedszkolna 

1 

8 32,65 m2 co/kanal               dobry 

 



§2. Poziom potrzeb mieszkaniowych na terenie Gminy Tarnów Opolski został przedstawiony 

w Tabelach Nr  3 i 4 

 

Tabela Nr 3 PROGNOZA POTRZEB MIESZKANIOWYCH W GMINIE TARNÓW OPOLSKI 

W LATACH 2018 -2022 

 

                        Prognoza potrzeb mieszkaniowych w latach 2018-2022  

     2018    2019     2020   2021  2022 

złożone wnioski        11      15       19     23     26 

niezrealizowane wnioski        10      10        10     10     21  

nowe wnioski        5        4         2            2       2 

 

 

 

Tabela Nr 4 PROGNOZA POTRZEB NA LOKALE SOCJALNE W GMINIE TARNÓW OPOLSKI 

W LATACH 2018 -2022 

 

                     Prognoza potrzeb mieszkaniowych w latach 2018 - 2022  

     2018    2019     2020   2021 2022 

złożone wnioski         11       12        12      12    12 

niezrealizowane wnioski na mocy 

wyroku Sądu Rejonowego 

       11       11        11      11    11 

nowe wnioski           4         4           0         0   0 

 

 §3.Powiększenie zasobu mieszkaniowego w kolejnych latach może być zrealizowane 

w szczególności przez: 

1) nowe budownictwo komunalne w ramach własnych środków finansowych,  

2) adaptacje budynków komunalnych na lokale mieszkalne lub socjalne, 

3) przekwalifikowanie lokali mieszkalnych na lokale socjalne,  

4) przejęcie budynków lub lokali celem adaptacji na lokale mieszkalne lub socjalne. 

 



ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCY ZE STANU 

TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI, Z PODZIAŁEM NA KOLEJNE LATA 

Podstawowym zadaniem Gminy będzie utrzymanie właściwego stanu technicznego 

budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne stanowiące własność  Gminy Tarnów 

Opolski. 

Przeprowadzane będą remonty bieżące, konserwacyjne oraz modernizacyjne 

budynków, które będą uzależnione od finansowych możliwości Gminy.    

2.Wydatki na remonty i modernizacje w latach 2018-2022 zaplanowano z uwzględnieniem 

prognozowanych przychodów Gminy Plan remontów i modernizacji. 

 

PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI I INWESTYCJI ORAZ KOSZTY W POSZCZEGÓLNYCH 

LATACH /w złotych/ 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

roboty dekarskie  250 000,00   250 000,00 

roboty ogólno-

budowlane 

40 000,00 60 000,00 100 000,00 80 000,00 100 000,00 

roboty stolarskie      

instalacje wod.-

kan. 

133 000,00 50 000,00  30 000,00 40 000,00 

inne 30 000,00 18 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

 

 

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. 

 



 ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻENIA CZYNSZU 

      

Działania podejmowane w zakresie polityki czynszowej zmierzają do utrzymania 

zasobu mieszkaniowego na zadawalającym poziomie technicznym i estetycznym. 

1.Stawka bazowa czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wynosi 

1,80 zł.  

2.Stawkę czynszu ustala Wójt Gminy, na podstawie przepisów prawa oraz uwzględniając 

czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokalu mieszkalnego, w drodze 

zarządzenia.  

3.Stawkę czynszu Wójt może podwyższać nie częściej niż raz w roku, proporcjonalnie do 

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa 

GUS.  

4.Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczenia opłat eksploatacji, tj. opłat za 

energię elektryczną, energię cieplną, dostawę wody do lokalu z sieci wodociągowej, odbiór 

nieczystości stałych i płynnych.  

5.Stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu 

obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Tarnów Opolski. 

                                      

§10.1.Wprowadza się następujące czynniki podwyższające wartość użytkową lokalu, mające 

wpływ na wysokość czynszu: 

1) lokale wyposażone w c.o., 

2) c.w w lokalu,  

3) wc w lokalu,  

4) łazienka w lokalu,  

5) nowe budownictwo lub po remoncie.  

2.Uwzględniając czynniki wskazane w §10 ust. 1 dla lokali mieszkalnych ustanawia się 

następujące podwyższenia stawek czynszu: 

1) lokale wyposażone w c.o. …………………………….15% 

2) c.w w lokalu …………………………………………..15% 

3) wc w lokalu …………………………………………...30% 

4) łazienka w lokalu ……………………………………..30% 

5) nowe budownictwo lub po remoncie …………………10%. 



3.Wprowadza się następujące czynniki obniżające wartość użytkową lokalu, mające wpływ 

na wysokość czynszu: 

1) strefa peryferyjna , 

2) ostatnia kondygnacja przy stropodachu , 

3)  położenie wszystkich pokoi od północy, 

4)  zły stan techniczny budynku, 

5) brak c o. , 

6) brak gazu sieciowego, 

7) brak łazienki, 

8) brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. 

4.Uwzględniając czynniki wskazane w §10 ust. 3 dla lokali mieszkalnych ustanawia się 

następujące obniżki stawek czynszu: 

1) strefa peryferyjna ………………………………………… 8 % 

2) ostatnia kondygnacja przy stropodachu ………………….. 1% 

3) położenie wszystkich pokoi od północy ………………. ..  1 % 

4) zły stan techniczny budynku ………………………… .. ..10 % 

5) brak c o.o. …………………………………………  …….15% 

6) brak gazu sieciowego ………………………………………5.% 

7) brak łazienki ……………………………………………. ..10.% 

8) brak instalacji wod. – kan. ………………………………...10.% 

       

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 

 

§11.1.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. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KOLEJNYCH LATACH         

         

 Finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości stanowiących własność Gminy 

odbywać się będzie ze środków ujętych w budżecie Gminy, w każdym kolejnym roku 

kalendarzowym oraz z przychodów własnych podmiotu zarządzającego tj. Parku 

Technologiczno Innowacyjnego w Przyworach. 

2.Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach będą czynsze za 

najem lokali mieszkalnych, czynsze za najem lokali użytkowych oraz inne środki budżetowe. 

Planowane źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2018-2022 przedstawia 

Tabela Nr 6. 

 

 

PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LATACH 2018-

2022 

 

Lp.     Rok Dochody z 

czynszów 

 

Budżet  

gminy  

Środki  

zewnętrzne 

 

 Wysokość źródeł  

finansowania 

  1    2018 82 000,00 188 000,00   

  2    2019 82 000,00 360 000,00   

  3    2020 82 000,00 100 000,00   

  4    2021 82 000,00 110 000,00   

  5    2022 82 000,00 390 000,00   

                                                         

     

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH Z PODZIAŁEM NA RODZAJE KOSZTÓW  

 

W latach 2018-2022 Gmina planuje ponieść koszty i wydatki związane z eksploatacją, 

remontami i modernizacją oraz wydatki inwestycyjne na gminny zasób mieszkaniowy. 



 

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH Z PODZIAŁEM NA RODZAJE KOSZTÓW /w 

złotych/ 

 

lp.    rok koszty eksploatacji bieżącej koszty remontów i 

modernizacji 

wydatki inwestycyjne 

  1   2018 87 000,00 15 000,00 188 000,00 

  2   2019 88 000,00 18 000,00 360 000,00 

  3   2020 88 000,00 20 000,00 100 000,00 

  4   2021 89 000,00 20 000,00 110 000,00 

  5   2022 90 000,00 20 000,00 390 000,00 

      

 

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 2021 r. na terenie Gminy Tarnów Opolski działały następujące publiczne placówki 

oświatowe: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle;  

 Przedszkole Publiczne w Przyworach;  



 Przedszkole Publiczne w Kosorowicach; 

 Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego 

w Tarnowie Opolskim; 

 Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich, 

 Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Nakle 

oraz niepubliczne: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej; 

 

Do ww. placówek uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021 —  652 uczniów oraz 327 

dzieci w wieku przedszkolnym, a w roku szkolnym 2021/2022 – 664  uczniów oraz 325 dzieci 

w wieku przedszkolnym. W szkołach i przedszkolach wg stanu na 30.09.2021 r. jest 

zatrudnionych łącznie 105 nauczycieli w łącznej liczbie 94,35 etatu oraz 55 pracowników 

obsługi i administracji  w liczbie 46,14 etatu. 

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy 

funkcjonowało 17 oddziałów z czego 3 stanowił odziały przedszkola niepublicznego (rok 

szkolny 2020/2021 , 2021/2022) 

Obsługę administracyjną, finansowa i organizacyjną oraz prawną przedszkoli i szkół dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski zapewnia Biuro Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Tarnowie Opolskim 

Gmina Tarnów Opolski realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy Prawo 

oświatowe i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli 

i szkół oraz zapewniając dostęp do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, w tym 

finansując dowóz niepełnosprawnych uczniów oraz dzieci do szkół i przedszkoli poza 

terenem Gminy. Gmina Tarnów Opolski zapewnia także bezpłatny transport i opiekę w czasie 

przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do jednostek 

oświatowych przez nią prowadzonych. Na wniosek rodziców dzieci niepełnosprawnych 

Gmina Tarnów Opolski zwraca opiekunom prawnym, koszty przewozu dzieci 

niepełnosprawnych do placówek oświatowych. 

Placówki oświatowe Gminy Tarnów Opolski, kształcą również uczniów niebędących 

obywatelami polskimi, którzy objęci zostali dodatkowymi zajęciami z j. polskiego oraz 

zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.  

Corocznie w Gminie przeprowadzany jest gminny etap wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych dla szkół podstawowych. W styczniu 2021 r. odbyły się eliminacje 

do wojewódzkich konkursów z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka 

niemieckiego, historii, chemii, biologii, geografii, fizyki. 

Zapewniono zajęcia o charakterze rewalidacyjnym, takie jak nauczanie indywidualne, 

wczesne wspomaganie rozwoju i zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne, 

logopedyczne i dydaktyczno - wyrównawcze. 

Warunki lokalowe i organizacyjne w szkołach zapewniają możliwości korzystania 

z bibliotek, świetlic szkolnych oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Wszystkie szkoły 

wyposażone są w pracownie komputerowe  z dostępem do sieci internetowej, pomoce 



dydaktyczne oraz naukowe. Sytuacja związana z czasowym ograniczeniem funkcjonowania 

jednostek oświatowych spowodowanych panującą od marca 2020 r. pandemią, wymusiła 

zmiany w organizacji pracy szkół — okresowo prowadzenie zajęć edukacyjnych odbywało się  

w formie zdalnej przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego m.in. ze środków finansowych 

otrzymanych w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła +”. 

W ramach  modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i   domu” 

 dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 w 2021 r. Gmina Tarnów Opolski wystąpiła 

z wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego na doposażenie i poprawę standardu 

stołówek funkcjonujących w Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie 

Opolskim oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich i otrzymała środki 

finansowe w łącznej wysokości 132 656,34 zł, dzięki którym doposażono kuchnie i jadalnie 

szkolne.  Wysokość wkładu finansowego Gminy Tarnów Opolski wyniosła 33 164,09 zł.  

W obu szkołach posiłki przygotowywane są na miejscu i zapewniają wyżywienie dla 

większości uczniów każdej szkoły. W ramach otrzymanych środków przeprowadzano  remont 

stołówek, zakupiono akcesoria kuchenne, zastawy stołowe oraz sprzęt AGD. W szkole PSP 

w Kątach Opolskich przeprowadzono ponadto prace modernizacyjne  instalacji  wodno- 

kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz grzewczej w kuchni. W  Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, wykonano prace remontowe  powierzchni 

ściennych i podłogowych oraz zakupiono nowe meble do jadalni.  

Inicjatywa edukacyjna Laboratoria Przyszłości realizowana przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

której nabór ruszył w październiku 2021 zapewniła dofinansowanie wszystkim samorządom, 

które złożyły wniosek o doposażenie  dla szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół 

artystycznych, prowadzonych przez jednostki samorządowe, w nowoczesne narzędzia 

i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych 

i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia.  Wszystkie szkoły, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski otrzymały wsparcie, dzięki któremu 

do dyspozycji mają następujące kwoty: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle 30 000,00 zł, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich 60 000,00 zł, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim 103 500,00 zł. 

Część środków została wydatkowana w 2021 r., pozostałe zostaną wykorzystane najpóźniej 

do końca sierpnia 2022 r.  tak, aby zakupiony m.in. sprzęt i pomoce dydaktyczne mogły 

służyć w pełni  uczniom od 1 września 2022 r. 

Wszystkie placówki oświatowe współpracują z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie 

z ich potrzebami i sytuacją społeczną.  



 Zarówno szkoły i przedszkola dbają o stałe poszerzanie wiedzy i rozwój zainteresowań 

zapewniając udział dzieci i uczniów w konkursach, programach edukacyjnych, wycieczkach 

tematycznych oraz wydarzeniach kulturalnych.  

W ramach podpisanego przez Gminę Tarnów Opolski w 2019 r. porozumienia 

w zakresie sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami, przez mobilny gabinet 

dentystyczny Dentobus,  udało się zrealizować zaplanowane wizyty w szkołach. W 2021 r. 

badaniem objęto również większość dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli. 

W dyspozycji jednostek oświatowych znajduje się łącznie 9 budynków: Przedszkole 

Publiczne w Kosorowicach (1 budynek), Przedszkole w Przyworach (1 budynek), Przedszkole 

w Tarnowie Opolskim (1 budynek), Publiczna Szkoła Podstawowa w Katach Opolskich (1 

budynek w Kątach Opolskich z oddziałami klas I-III oraz oddziałami przedszkolnymi 

i 1 budynek w Przyworach z oddziałami klas IV-VIII), Publiczna Szkoła Podstawowa 

w  Tarnowie Opolskim (2 budynki), Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle (2 budynki w tym 

jeden z  oddziałami przedszkolnymi).    

Dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej uzyskujących wysokie wyniki w nauce 

przyznawane są stypendia naukowe oraz nagrody rzeczowe. Łączna kwota wydatkowana 

na stypendia naukowe wyniosła 13 667,45 zł. 

W planie finansowy na rok 2021 r. wyodrębniono środki na dofinansowanie kształcenia 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  

Zadania oświatowe realizowane są ze środków budżetu państwa – subwencji 

oświatowej oraz dotacji celowych oraz budżetu gminy. 

W roku 2021 r. Gminie Tarnów Opolski z subwencji oświatowej zostało przyznane  

10 535 916,00 zł. Budżet wydatków w dziale „Oświata i Wychowanie” w roku 2021 

jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski wyniósł 

17 268 088,89 zł. 

 

 

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska 
 
 

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w 2021 r. wydatkowano 
kwotę 3 117 818,82 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na meliorację, gospodarkę odpadami, 
utrzymanie zieleni, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu, opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi (w tym koszty schroniska, sterylizacja i kastracja kotów oraz czipowanie psów). 
W ramach ochrony środowiska gmina w 2021 r. udzieliła dotacji w kwocie 104 500 zł na wymianę 
węglowych kotłów c.o. na kotły ekologiczne. Łącznie wymieniono 37 pieców. W ramach dotacji 
z WFOŚiGW w Opolu na terenie gminy unieszkodliwiono 13,63 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 2021 r. była firma Remondis Opole Sp. z o.o. 
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 workach, szkło -w pojemniku z zieloną klapą, odpady 



ulegające biodegradacji oraz zielone do listopada - w pojemniku z brązową klapą, żużel, popioły 
paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny od grudnia do marca - w pojemniku 
z brązową klapą, odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) w pojemniku 
czarnym/antracytowym, 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 2021 r. wyniosła 4298,8 Mg. Łączne koszty gospodarki odpadami wraz z obsługa 
administracyjną i zapewnieniem koszy na odpady mieszkańcom wyniosły 2 962 041,65 zł. 
 
 

 
Zamówienia Publiczne 

 
 

W 2021 r. ogłoszone zostało 6 przetargów, oraz udzielono jednego zamówienia z wolnej ręki 
na konserwację oświetlenia ulicznego. 
W sumie podpisano 4 umowy, unieważniono 1 przetarg (brak oferty) oraz 1 część zamówienia dot. 
dostawy energii elektrycznej dla obiektów (wykonawcy odstąpili od złożenia dowodowych środków 
podmiotowych) 
 

 
Promocja Gminy 

 
 

W ramach promocji gminy prowadzony jest szeroki wachlarz działań. Promocja gminy 
odbywa się m.in. poprzez prowadzenie strony internetowej www.tarnowopolski.pl, prowadzenie 
fanpage Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim na platformie Facebook, sponsorowanie reportaży 
filmowych realizowanych przez gminną TV, uczestnictwo w audycjach radiowych przy współpracy 
z Radiem DOXA czy wydawanie raz na kwartał gazetki gminnej "Aktualności". W ramach promocji 
zakupiono również torby papierowe, które nieodpłatnie rozdano do lokalnych sklepów.  
 

 
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
 

W 2021 r. w ramach Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych udało się 

pozyskać dofinansowanie na dwa zadania pn. „Budowa ul. Kościelnej w miejscowości Kosorowice na 

kwotę 1.230.000,00 zł oraz Budowa dróg w miejscowości Tarnów Opolski w ciągu Fiołkowej, 

Tulipanowej, Wrzosowej, Celnej, Różanej, Słonecznikowej i Krokusowej na kwotę 3.030.000,00 zł. 

 

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na lata 2020 – 2022, która przyznawana jest 

na dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach 

wiejskich, na terenie gminy Tarnów Opolski dofinansowanie otrzymało w 2021 r. m. Nakło na 

wykonanie ekologicznego oświetlenia na placu zabaw, Przywory na wykonanie ogrodu edukacyjno-

sensyrocznego, Kąty Opolskie na zagospodarowanie placu przy altanie oraz w Miedzianej na montaż 

progów zwalniających wysokości 20 000,00 zł.  

 
 
 

http://www.tarnowopolski.pl/


Polityka Społeczna 
 

Ocena zasobów pomocy społecznej (wybrane zagadnienia) (art.16a i art 17 ust.1 pt.2) 
obejmuje rok 2021. 
 

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 też 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. 9 632 osób, 
b) bezrobocie w 2021 roku 191 osób, 
c) infrastruktura społeczna: 
  - liczba mieszkań komunalnych w zasobach gminy - 12, 
  - mieszkania socjalne w 2021 - 4 mieszkania socjalne, 
  - liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne 1 osoba, 
  - brak w zasobach gminy żłobków. 
 
2. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia: 
a) liczba rodzin korzystających z pomocy - 162, głównym powodem udzielania pomocy była 
długotrwała lub ciężka choroba, 
b) ilość przyznanych usług opiekuńczych – korzystało 11 osób - kwota wydatkowana na ten 
cel 164 533,00 zł. 
c) wzrost kosztu utrzymania osób umieszczonych w domach pomocy społecznej 2021 roku 
przebywało w DPS 35 osób, wydatkowano kwotę 959 342,00 zł, 
d) wzrost wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w 2021 roku - kwota 154 721,00 zł.   
 

W zasobach gminy nie funkcjonują takie jednostki jak: domy pomocy społecznej, 
jednostki specjalistycznego poradnictwa, kluby integracji społecznej, mieszkania chronione, 
ośrodki interwencji kryzysowej,  rodzinne domów pomocy, schroniska i noclegownie oraz 
ogrzewalnie dla osób bezdomnych, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy 
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 8 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 
2021 z terenu naszej gminy 10 dzieci przebywało w pieczy zastępczej. 
 
    



Realizacja uchwał Rady Gminy Tarnów Opolski 

 

Wykaz uchwał podjętych w 2021 roku przez Radę Gminy Tarnów Opolski 

 

 

Lp. 
Numer uchwały 

Data 

podjęcia 
Tytuł 

1. 1 XXV/197/2021 27.01.2021   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

2.  XXV/198/2021 27.01.2021  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

3.  XXV/199/2021 27.01.2021 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla instytucji 

kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim 

4.  XXV/200/2021 27.01.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze 

środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań 

służących ochronie powietrza 

5.  XXVI/201/2021 22.02.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

6.  XXVI/202/2021 22.02.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

7.  XXVI/203/2021 22.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego w spółce Park Technologiczno-Innowacyjny 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Przyworach i objęcie nowo utworzonych udziałów przez 

wspólnika Gminę Tarnów Opolski 

8.  XXVI/204/2021 22.02.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana 

9.  XXVI/205/2021 22.02.2021 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Tarnów Opolski 

10.  XXVI/206/2021 22.02.2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Tarnów Opolski w 2021 roku 

11.  XXVI/207/2021 22.02.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.8.2020 

12.  XXVI/208/2021 22.02.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.9.2020 

13.  XXVI/209/2021 22.02.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.1.2021 

14.  XXVI/210/2021 22.02.2021 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnów 

Opolski 

15.  XXVI/211/2021 22.02.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze 

środków budżetu Gminy Tarnów Opolski  na realizację zadań 

służących ochronie powietrza 



16.  XXVII/212/2021 29.03.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

17.  XXVII/213/2021 29.03.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

18.  XXVII/214/2021 29.03.2021 w sprawie funduszu sołeckiego 

19.  XXVII/215/2021 29.03.2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami 

zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi 

prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego 

opiekuna na terenie gminy Tarnów Opolski 

20.  XXVII/216/2021 29.03.2021 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

w miejscowości  Przywory 

21.  XXVII/217/2021 29.03.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju 

Gminy Tarnów Opolski na lata 2021 do 2027. 

22.  XXVIII/218/2021 26.04.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

23.  XXVIII/219/2021 26.04.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

24.  XXVIII/220/2021 26.04.2021 w sprawie przedłużenia ulicy Brzozowej w miejscowości  

Walidrogi 

25.  XXVIII/221/2021 26.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki 

zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na 

terenie Miasta Opola 

26.  XXVIII/222/2021 26.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki 

zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na 

terenie Miasta Krapkowice 

27.  XXVIII/223/2021 26.04.2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 

28.  XXVIII/224/2021 26.04.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju 

Gminy Tarnów Opolski na lata 2021 do 2031 

29.  XXVIII/225/2021 26.04.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.3.2021 

30.  XXVIII/226/2021 26.04.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.4.2021 

31.  XXVIII/227/2021 26.04.2021 w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn. 

"Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w 

samorządach województwa opolskiego" w ramach Programu 

Life 

32.  XXIX/228/2021 30.06.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy  za 

rok 2020 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu 

http://bip.tarnowopolski.pl/4980/1149/uchwala-nr-xxviii2202021-w-sprawie-przedluzenia-ulicy-brzozowej-w-miejscowosci-walidrogi.html
http://bip.tarnowopolski.pl/4980/1149/uchwala-nr-xxviii2202021-w-sprawie-przedluzenia-ulicy-brzozowej-w-miejscowosci-walidrogi.html
http://bip.tarnowopolski.pl/4985/1149/uchwala-nr-xxviii2252021-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji-nr-or15232021.html
http://bip.tarnowopolski.pl/4985/1149/uchwala-nr-xxviii2252021-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji-nr-or15232021.html


33.  XXIX/229/2021 30.06.2021 w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi  Gminy Tarnów 

Opolski za rok 2020 

34.  XXIX/230/2021 30.06.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów Opolski wotum 

zaufania 

35.  XXIX/231/2021 30.06.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

36.  XXIX/232/2021 30.06.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

37.  XXIX/233/2021 30.06.2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych 

38.  XXIX/234/2021 30.06.2021 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku 

Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie 

Koźlu 

39.  XXIX/235/2021 30.06.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

40.  XXIX/236/2021 30.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki 

zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na 

terenie Miasta Opola 

41.  XXIX/237/2021 30.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki 

zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na 

terenie Miasta Krapkowice 

42.  XXIX/238/2021 30.06.2021 w sprawie przedłużenia ulicy Sosnowej w miejscowości 

Walidrogi 

43.  XXIX/239/2021 30.06.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Walidrogi 

44.  XXIX/240/2021 30.06.2021 w sprawie przedłużenia ulicy Spokojnej w miejscowości 

Raszowa 

45.  XXIX/241/2021 30.06.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Nakło 

46.  XXIX/242/2021 30.06.2021 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych  w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów 

Opolski 

47.  XXIX/243/2021 30.06.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Tarnów Opolski na rok szkolny 2021/2022 

48.  XXIX/244/2021 30.06.2021 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet 

przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży 

służbowych 

49.  XXIX/245/2021 30.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości w 

miejscowości  Tarnów Opolski   



50.  XXIX/246/2021 30.06.2021 w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości służebnością 

przechodu i przejazdu 

51.  XXIX/247/2021 30.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

służebnością przesyłu na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z 

siedzibą w Warszawie (nr działki 2187/144) 

52.  XXIX/248/2021 30.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

służebnością przesyłu na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z 

siedzibą w Warszawie (nr działki 647/96) 

53.  XXX/249/2021 17.08.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

54.  XXXI/250/2021 27.09.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

55.  XXXI/251/2021 27.09.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

56.  XXXI/252/2021 27.09.2021 zmieniający uchwałę w  sprawie emisji obligacji komunalnych (z 

2012 r.) 

57.  XXXI/253/2021 27.09.2021 zmieniający uchwałę w  sprawie emisji obligacji komunalnych (z 

2013 r.) 

58.  XXXI/254/2021 27.09.2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad 

finansowania opieki zapewnianej dzieciom  

z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola 

59.  XXXI/255/2021 27.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki 

zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na 

terenie Miasta Krapkowice 

60.  XXXI/256/2021 27.09.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Tarnów Opolski-2 

61.  XXXII/257/2021 25.10.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

62.  XXXII/258/2021 25.10.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

63.  XXXII/259/2021 25.10.2021 w sprawie przystąpienia Gminy Tarnów Opolski do Związku 

Międzygminnego ,,Czysty Region’’ z siedzibą w Kędzierzynie 

Koźlu oraz przyjęcia jego Statutu 

64.  XXXII/260/2021 25.10.2021 w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Tarnów  

Opolski reprezentowania Gminy Tarnów Opolski w  

Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ,,Czysty Region’’  

z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu 

65.  XXXII/261/2021 25.10.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od  

nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski 

66.  XXXII/262/2021 25.10.2021 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku  

od środków transportowych; 



67.  XXXII/263/2021 25.10.2021 w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR.1510.2.2021 na  

działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski 

68.  XXXII/264/2021 25.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z  

Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki  

zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na 

terenie Miasta Opola 

69.  XXXIII/265/2021 29.11.2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

70.  XXXIII/266/2021 29.11.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

71.  XXXIII/267/2021 29.11.2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z  

pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

72.  XXXIII/268/2021 29.11.2022 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów 

Opolski 

73.  XXXIII/269/2021 29.11.2022 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości  

w miejscowości  Miedziana i Przywory 

74.  XXXIII/270/2021 29.11.2022 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz  

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o  

działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 

2022” 

75.  XXXIII/271/2021 29.11.2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2022 r 

76.  XXXIII/272/2021 29.11.2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii 

77.  XXXIII/273/2021 29.11.2022 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad 

ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 

Tarnów Opolski 

78.  XXXIII/274/2021 29.11.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody  

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawek tej opłaty 

79.  XXXIII/275/2021 29.11.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

80.  XXXIV/276/2021 03.12.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody  

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawek tej opłaty 

81.  XXXV/277/2021 29.12.2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

82.  XXXV/278/2021 29.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2022 

rok 

83.  XXXV/279/2021 29.12.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

84.  XXXV/280/2021 29.12.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

85.  XXXV/281/2021 29.12.2021 w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków 



86.  XXXV/282/2021 29.12.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  

nieruchomości w Tarnowie Opolskim; 

87.  XXXV/283/2021 29.12.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 

88.  XXXV/284/2021 29.12.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze 

środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań 

służących ochronie powietrza 

89.  XXXVI/285/2021 30.12.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawek tej opłaty 

 

 

Rada Gminy podjęła 89 uchwał w 2021 roku, z tego większość dotyczyła spraw: 

- finansowych w tym dokonania zmian w budżecie gminy: 35 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1 

- gospodarowania odpadami komunalnymi: 7 

- nazw ulic, zmian przebiegu ulic: 6 

- gospodarki nieruchomościami: 10  

- uchwalenia programów i planów: 7 

- ochrony środowiska: 6 

- ordynacji podatkowej: 2 

- zawarcia porozumienia: 7 

- oświatowych: 2 

- skargowych: 1 

- petycji: 5 

 

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały zostały w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni od ich podjęcia przekazane do organów nadzoru jakimi są: w zakresie zgodności 

z prawem - Wojewoda Opolski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Opolu.  Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

w Tarnowie Opolskim, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 



Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność uchwał: 

- Nr XXV/205/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 lutego 2021 r. w przedmiocie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów 

Opolski (nie podjęto nowej uchwały). 

- Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2021 do 2027.  Uchwała została 

ponownie podjęta w dniu 26 kwietnia 2021 r. Nr XXVIII/224/2021; 

- Nr XXXI/256/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski-2. Stwierdzono 

nieważność uchwały we wskazanym zakresie rozstrzygnięcia nadzorczego.   

    
 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 

    

 

 W roku 2021 Gmina Tarnów Opolski ogłosiła 6  otwartych  konkursów ofert  

obejmujących zadania w następujących zakresach: 

1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

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. 

6. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 

 

 W drodze otwartych konkursów ofert, Gmina Tarnów Op. przyznała 

stowarzyszeniom  234 000 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych).  

 

Liczba organizacji korzystających – 10. 

 
 
 
 
 

http://bip.tarnowopolski.pl/4483/1149/uchwala-nr-xxi1652020-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-naklo.html
http://bip.tarnowopolski.pl/4483/1149/uchwala-nr-xxi1652020-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-naklo.html


Gminny Ośrodek Kultury 

             

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim dzieli się na 8 placówek działających  

na terenie gminy Tarnów Opolski. Stan zatrudnienia na 31.12.2021  roku wynosiło 17 

zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze,  co stanowiło  11,75 pełnych etatów, w tym 

jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim. 

W pierwszym półroczu 2021r. prowadzenie działalności utrudniały ograniczenia  
związane z wprowadzeniem lockdownu na terenie kraju. Praca GOK  do końca maja 2021 
roku przeszła w tryb online. Choć zawieszone zostały zajęcia stałe, nie odbywały się imprezy 
i warsztaty stacjonarne na stronach internetowych publikowano materiały treningowe                       
i propozycje zajęć ruchowych dla dzieci , młodzieży i mam z małymi dziećmi( 11). 
Opublikowane zostały także   pomysły na prace kreatywne z wykorzystaniem dostępnych 
pod ręką materiałów, świąteczne inspiracje, autorskie kolorowanki , przepisy kulinarne (43).  

 
 Od czerwca GOK wznowił  częściowo  działalność i zaprosił mieszkańców na 

wydarzenia kulturalno –rekreacyjne  organizowane samodzielnie i uczestnicząc 

w wydarzeniach partnerów.   

 

Wyszczególnienie  Ogółem  Liczba 

uczestników  

Seanse kinowe:                         

-Dyskusyjny Klub Filmowy 

- „Magiczne Muzeum” z 

okazji Dnia Dziecka  

6 250 

Wystawy  1 250 

Konkursy: 

- „Wielkanocna Kartka 

Świąteczna” 

- „Wielkanocna Pisanka”  

- „Wielkanocny Stroik” 

2 177 

Imprezy 

interdyscyplinarne  

(Otwarcie Placu Zabaw)  

1 300 

Udział w wydarzeniach 

Partnerów (pikniki, 

imprezy okolicznościowe) 

10 700 



Warsztaty edukacyjne, 

rękodzielnicze, zdobnicze  

23 300 

Wypoczynek letni 3 150 

 

 Od września ruszyły zajęcia stałe: taneczne, rytmiczne, teatralne, ceramiczne, 

plastyczne, wokalne, robotyka i wydruk 3 D, różne techniki gimnastyki dla dorosłych, nauka 

języka angielskiego. 

   

Wyszczególnienie Grupy   Ilość uczestników  

Taniec  5 98 

Plastyka/ ceramika  6 105 

Teatralne / Wokalne   2 21 

Język angielski  9 54 

Różnorodne formy 

gimnastyki ruchowej  

8 94 

Robotyka i wydruk 3 D 4 23 

 

Zrealizowane projekty przez  GOK  ze środków zewnętrznych:  

- „Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury 

w Miedzianej”- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 

ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu 

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020.  Koszt  inwestycji  424. 464,64 zł.  Kwota  154 377,79 złotych -   wkład własny  budżetu 

Gminy Tarnów. Wniosek o płatność złożony do Urzędu Marszałkowskiego. 

- „Kultura – wspólna sprawa” w części pierwszej przeprowadzono „Diagnozę Potrzeb 
Społeczno – Kulturalnych i Potencjału Mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”,  która jest 
kompleksową analizą potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Tarnów Opolski. 
Dofinansowana w wysokości 8000 złotych. W drugiej części projektu przeprowadzono 
inicjatywy wyłonione w drodze konkursy: „Możliwości naszej społeczności – piknik 
integracyjny”, „Muza balkonowa – koncert muzyki operetkowej”, „Muralowanie więzi”,  
„Rękodzielniczy Bakcyl”. W wydarzeniach projektowych udział wzięło około 550 osób. 
Kwota dofinasowania 22000 zł. Projekt przeprowadzono w ramach programu   Narodowego 
Centrum „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021”. 



 

Zrealizowane projekty w partnerstwie z GOK.  

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem FLOS przeprowadzono projekt pn. „W Kręgu 
Kobiet”, z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie 
Stowarzyszenie Kraina św.  Anny oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. 
W ramach projektu  przeprowadzono cykl  warsztatów rozwoju osobistego, kreatywne, 
edukacyjne dla mieszkanek z gminy Tarnów Opolski – szczególnie tych, dla których miniony 
czas był trudny z powodu pandemii i izolacji.  W projekcie udział wzięło 101 mieszkanek.  

 

Przychody  Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim za rok 2021 

      

A.  Przychody ogółem  

1.  Dotacja podmiotowa organizatora  887 000,00 

2.  Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (wpłaty za zajęcia, imprez) 85 234,00 

3.  Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, czynsz, reklama, inne )  20 055,88 

 

4.  Darowizny 56 581,60 

5. Dotacja NCK 30 000,00 

6. Pozostałe przychody finansowej 34,31 

A1 Przychody inwestycyjne finansowane z dotacji celowych z Urzędu 

Gminy 

 

1 Dotacja celowa na  projekt  instalacji elektrycznej dla filii GOK w 

Miedzianej 

14 000,00 

2 Dotacja celowa na przebudowę dachu i stropu nad parterem filii 

GOK w Miedzianej 

158 877,79 

3 Dotacja celowa na  instalację wodno-kanalizacyjną w części 

budynku GOK w Tarnowie Opolskim 

17 957,38 

 

 



Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim: 

             

Podstawowe dane o bibliotece: 

Organizator : Gmina Tarnów Opolski 

Nazwa : Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim 

Typ : publiczna 

Strona internetowa : gbp-tarnowop.pl 

Biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Osiedle Zakładowe 7 Tarnów Opolski 

Filie ;  Nakło ul. Przedszkolan1( nieczynna na czas remontu);  Przywory ul. Wiejska 92 A;  

Raszowa ul. Nakielska 1 

Budżet biblioteki: 

Od organizatora : 515.000 

Dotacje z MKiDN : 8077 

Z budżetu gminy biblioteka 2021 roku otrzymała 1,2 % 

Pracownicy biblioteki: 

Liczba etatów przeliczeniowych: 4.25 

Powierzchnie bibliotek dostępne dla użytkowników : 329 m ₂ 

Biblioteki otwarte we wszystkie dni pracujące tygodnia, godziny wg. potrzeb czytelników. 

Filia biblioteki w Nakle od dnia 03.08.2020 nieczynna do odwołania( planowany remont) 

Zbiory biblioteczne : 

Liczba zbiorów ogółem w bibliotekach ; 53412 

Zakup zbiorów ogółem w 2020 roku : 1039 woluminów   za sumę: 23.233,88 

Liczba zbiorów opracowanych komputerowo: 53412 

Użytkownicy ; 

Liczba czytelników zarejestrowanych do bibliotek w 2021 roku ;  2406 

Tarnów Opolski – 1737 

Przywory             -  371 

Raszowa              -  298 

 



 Korzystanie z biblioteki 

Liczba odwiedzin w bibliotece : 21170 

Liczba odwiedzin wirtualnych w roku 2021:  184 784 

Liczba  książek wypożyczeni na zewnątrz  : 31467 

Liczba uczestników imprez zorganizowanych przez biblioteki : 1238 

Liczba imprez zorganizowanych przez bibliotekę : 162 

 

W roku 2021 swoje Jubileusze obchodziły biblioteki: 

Nie obchodzono. 

 

Wystawy udostępnione przez WBP Opole. 

„Zamki i pałace Opolszczyzny” 

„ W obiektywie Bogusława Szybkowskiego” 

„Historia powiatu opolskiego” 

”Tatry i Pieniny” 

„Z historii fotografii  w Opolu” 

„Od Śląska po Kresy” 

„Portret pięknej kobiety” 

„Herby powiatu opolskiego” 

„Kraina Petra Schrata” 

„Hauptmann Bohmer” 

„Boże Narodzenie na świecie” 

 

Współpraca z innymi podmiotami: 

1. Publiczne Szkoły Podstawowe z terenu naszej gminy 

2. Publiczne Przedszkola z terenu naszej gminy  

3. Gminne Ośrodki Kultury z terenu naszej gmin 

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny Stowarzyszenia PROLIBERIS SILESIAE w Raszowej 

5. Klub Seniora Fundacja Słoneczna Jesień w Tarnowie Opolskim 

6. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim 

7. Radni i sołtysi z terenu gminy 



Odwiedzili nas autorzy książek: 

1. Magdalena Majcher 

2. Elżbieta Rodzeń  

3. Agnieszka Lis 

 W I półroczu 2021 roku, podczas zamknięcia szkól i przedszkoli, czytaliśmy bajki dla 

 najmłodszych online, zanotowaliśmy 909 osłon. 

Imprezy 

Dla dorosłych – 27 

Dla dzieci         - 103 

Online               - 10 

 

 

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. 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.  

 
Gmina Tarnów Opolski angażuje się w wiele inicjatyw o charakterze sportowym oraz 

organizuje imprezy dla wszystkich chętnych, mające na celu promocję sportu, turystyki i aktywności 
fizycznej. Odpowiedzialnym za organizację imprez sportowych oraz współpracę z klubami 
sportowymi i mieszkańcami jest referat hala sportowa. 

 
 

W 2021 r. na hali sportowej i boiskach Orlik 2012 odbyły się m.in.: 
 
- Liga Halowa Turniej Młodzików i Orlików  na hali sportowej (Akademia GKS Piomar) 
- X Gminny Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego 
- Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym 
- Gimnastyka rekreacyjna dla wszystkich 
- Cyklicznie odbywały się mecze II i IV ligi tenisa stołowego drużyn LZS Odra Kąty Opolskie 
 
Ponadto zorganizowane zostały takie imprezy plenerowe jak: 



- Wycieczki rowerowe: dookoła Góry Św. Anny, Opole, Turawa, Barut, Góra Św. Anny (Hamburgi)- 
zakończenie sezonu 
 
Pozostałe imprezy ze względu na obostrzenia sanitarne zostały odwołane. 
 

Wiele z tych imprez odbyło się z inicjatywy oraz przy zaangażowaniu klubów sportowych, 
stowarzyszeń (OSP, LZS, Akademia Sztuk Walki, przedszkola), mieszkańców, sponsorów oraz Wójta 
Gminy, Radnych, Urzędu Gminy i GOK. 
 

Koszty utrzymania hali sportowej i boisk Orlik 2012, włącznie z organizowanymi przez halę 
imprezami sportowymi wyniosły 177 332,49. 
 

Wszystkie imprezy sportowe i turystyczne były dofinansowane z budżetu Gminy Tarnów 
Opolski. Ogółem, całkowity koszt wsparcia klubów sportowych i imprez organizowanych przez 
podmioty zewnętrzne i kluby sportowe to 114 205,63. Wysokość dotacji na działalność stowarzyszeń 
i klubów sportowych wyniosła 144 000,00 zł. Całkowite wydatki przeznaczone na kulturę fizyczną i 
sport oraz infrastrukturę sportową (z wyłączeniem hali sportowej) wyniosły  258 205,63. 
 

Wszystkie wydatki na utrzymanie infrastruktury sportowej, organizację imprez sportowych 

i turystycznych oraz wsparcie dla klubów sportowych wyniosły w 2021 r. 435 538,12 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 2021 wydatkowano 223 339,00 zł 

Pracownicy UG w Tarnowie Opolskim uczestniczyli w Gminnym szkoleniu obronnym, 

które współorganizowane zostało ze Starostwem Powiatowym w Opolu oraz przećwiczono 

Akcję Kurierską.  Na w/w wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, które zrefundowane zostało 

z Budżetu Państwa. 

 Kwotę 19 085,56 zł wydatkowano na zakup środków ochrony osobistej w celowym 

rozdysponowaniu środków zabezpieczonych w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe, 



o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wydatki mające na celu 

zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirus 

SARS-CoV-2”. 

Zakupiono m. in. środki do dezynfekcji, rękawice, maski, mydła antybakteryjne i tym 

podobne. 

 

 

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. 


