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1. Wstęp  

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

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

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

nową instytucję - raport o stanie gminy.  

Zgodnie z nowym Art. 28aa. Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 

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

gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, 

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

obywatelskiego.  

Niniejszy dokument jest już trzecim raportem przygotowanym według ww. przepisów 

i zawiera on wszystkie niezbędne informacje oraz analizę działań podejmowanych przez 

Burmistrza Gogolina przy współudziale Urzędu Miejskiego w Gogolinie i jednostek 

organizacyjnych Gminy Gogolin.  

Tegoroczny raport jest wyjątkowy, gdyż prawie w całości obejmuje okres, w którym nie 

tylko Gmina Gogolin, ale i reszta kraju zmagała się ze skutkami pandemii COVID-19. 
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2. Informacje ogólne (ogólna charakterystyka gminy)  

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

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

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

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

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

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

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

 
Rysunek 1. Mapa Gminy Gogolin “Źródło mapy: OpenStreetMap.org” 

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

wynikiem warunków naturalnych i położenia obszaru. Występujące surowce przesądziły 

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

położenie w stosunku do ośrodków przemysłowych wpłynęło na rozwój funkcji 

mieszkaniowej. Funkcja rolnicza reprezentowana jest przez sektor prywatny.  

Struktura użytkowania terenów 

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

tereny mieszkaniowe i tereny przemysłowe. W strukturze przestrzennej gminy dominują 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dzielnice tworzące jeden zwarty obszar miejski. Zabudowa rozproszona jest stosunkowo 

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

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

Struktura funkcjonalna gminy 

Generalnie obszar gminy można podzielić na dwie podstawowe jednostki funkcjonalne: 

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

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

istniejące funkcje terenów na obszarze gminy wydzielić można następujące jednostki 

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

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

mieszkaniową i towarzyszącą jej zabudową usługową,  obszary przemysłowe – tereny 

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

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

obsługi miasto Gogolina pełni funkcję gminnego ośrodka obsługi (stopnia 

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

ośrodków stopnia podstawowego.  

Uzbrojenie terenów 

Gmina Gogolin cechuje się wysokim stopniem uzbrojenia terenów. Wszystkie zespoły 

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

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

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

Gmina posiada też stosunkowo gęstą sieć drogową zapewniającą obsługę komunikacyjną 

wszystkich zespołów osadniczych i terenów zabudowanych poza tymi zespołami. Obszar 

miejski Gogolina ma dostęp do sieci gazowej. 

Sytuacja demograficzna 

Pod względem demograficznym gmina Gogolin jest jednym z wyjątków na mapie 

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

i liczba mieszkańców powoli rośnie. Podtrzymanie tego trendu sugerują również dane za 2020 

rok, jednak na chwilę sporządzania raportu dostępne były tylko dane półroczne.  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Liczba mieszkańców 12 436 12 502 12 544 12609 12662 12689 

w tym miasto 6564 6592 6640 6661 6734 6776 

Zmiana do roku 
poprzedniego 

-6 66 42 65 53 27 

* Dane według stanu na 30.06.2020 
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Tabela 1. Ludność Gminy Gogolin (Źródło danych: GUS) 

W związku z przygotowywanymi nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe 

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

w latach kolejnym spodziewane jest utrzymanie pozytywnego bilansu demograficznego na 

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

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

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

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

Działania te mają odzwierciedlenie również w strukturze wiekowej ludności Gminy 

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

również powolny wzrost liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Ze względu na 

harmonogram udostępniania danych przez GUS, na dzień sporządzenia raportu nie były 

dostępne dane za 2020 rok. 

 

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

Sytuacja gospodarcza 

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

przesądzają zakłady cementowo-wapiennicze bazujące na surowcach eksploatowanych 

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

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

w gminie, a równocześnie największa cementownia w Europie, 

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

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

branż:  

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

 zakład Grupy Chespa w Choruli (produkcja farb graficznych),  
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 zakład firmy Sentrex w Gogolinie (produkcja opakowań),  

 zakład koncernu Hengst w Gogolinie (produkcja części samochodowych),  

 zakład Niemeyer Polserw w Gogolinie (produkcja części samochodowych), 

 firma EKO-PROBUD Sp. z o.o. w Gogolinie (budownictwo drogowe), 

 KRAUSE (obróbka i produkcja wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych). 

Mijający rok był pierwszym od kilku lat okresem, gdzie zahamowany został pozytywny 

trend dotyczący nowopowstałych podmiotów gospodarczych, na co wpływ niewątpliwie miała 

pandemia COVID-19 i ogólne spowolnienie wzrostu gospodarczego.  

 

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

  
Rysunek 4. Bezrobotni zarejestrowani wg płci (Źródło danych: GUS) 
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Negatywne trendy w gospodarce nie pozostały bez wpływu na rynek pracy, co skutkowało 

wzrostem bezrobocia na terenie Gminy. Jedyną pozytywną informacją jest fakt, iż w stosunku 

do 2019 roku w 2020 roku nie wzrosła liczba bezrobotnych wśród osób w wieku do 30 lat, 

wzrosła natomiast o 31 osób liczba długotrwale bezrobotnych, co świadczyć może o braku 

możliwości zatrudnienia dla tych osób lub braku chęci podjęcia pracy zarobkowej. Na koniec 

2020 roku ogólna liczba bezrobotnych wyniosła 321 osób i była to wartość zbliżona do 2017 

roku. W zeszłym roku zauważalnie wzrósł odsetek mężczyzn pozostających bez pracy, wzrost 

o prawie 35% r/r (31 osób), w przypadku kobiet było to wzrost o trochę ponad 5% r/r (10 

osób). Sytuacja ta może mieć związek z czasowym zamknięciem granic i pozbawieniem 

głównie mężczyzn możliwości zarobkowania za granica, co jest zjawiskiem dość częstym na 

terenie naszej gminy.  

Opisana sytuacja spowodowała również, po raz pierwszy ok kilku lat, zwiększenie 

wskaźnika udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. 

Ze względu na harmonogram udostępniania danych przez GUS, na dzień sporządzenia raportu 

nie były dostępne dane za 2020 rok. 

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

płci (Źródło danych: GUS) 
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3. Informacje finansowe  

3.1 Stan finansów gminy 

Wskaźnik udziału dochodów własnych samorządu terytorialnego w jego dochodach 

ogółem syntetycznie charakteryzuje możliwości prowadzenia polityki dochodowej przez JST, 

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

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

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

z planowaniem długoterminowym inwestycji.  

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

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

Poniższa tabela wykazuje wielkość tego wskaźnika na przestrzeni ostatnich lat.  

Lp.  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Dochody 
ogółem 

53 677 551,68 57 688 035,56 66 082 708,12 70 474 323,01 70 597 822,85 83 998 599,06 

2 
Dochody 
własne 

40 297 271,84 40 217 636,37 43 148 076,32 46 222 012,85 46 193 796,65 54 247 605,46* 

3 Wskaźnik 75,07 69,72 65,29 65,59 65,43 64,59 

*Dane Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

Tabela 2. Wysokość udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. 

Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na kondycję finansową gminy oraz 

możliwości realizacji swoich zadań, a w szczególności realizacji nowych inwestycji i remontów 

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

każdorocznie weryfikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu i opinia składu 

Orzekającego RIO jest corocznie pozytywna, zarówno w stosunku do możliwości zaciągania 

nowych zobowiązań jak i obsługi zadłużenia w latach kolejnych. 

 

 
Rysunek 6. Wysokość zadłużenia Gminy Gogolin w latach 2015-2020 
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3.3 Wykonanie budżetu gminy 

Wysokość budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 3. Plan i zmiany planu budżetu w 2020 roku 

Lp. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie  % wykonania 

1 

Dochody 79 275 293,58 83 998 599,06 106,0 

w tym:    

dochody bieżące 73 892 490,14 78 110 317,57 105,7 

dochody majątkowe 5 382 803,44 5 888 281,49 109,4 

2 

Przychody 7 516 012,36 6 308 756,59 83,9 

w tym:    

przychody ze sprzedaży innych 

papierów wartościowych 
2 800 000,00 0,00 0,0 

wolne środki, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych 

4 569 876,00 6 162 620,23 134,9 

nadwyżka z lat ubiegłych 146 136,36 146 136,36 100,0 

Ogółem (1+2) 86 791 305,94 90 307 355,65 104,05 

3 

Wydatki  84 538 305,94 77 447 750,00 91,6 

w tym:    

wydatki bieżące 75 956 448,09 70 220 415,35 92,4 

wydatki majątkowe 8 581 857,85 7 227 334,65 84,2 

4 Rozchody 2 253 000,00 2 253 000,00 100,0 

Ogółem (3+4) 86 791 305,94 79 700 750,00 91,8 

Tabela 4. Wykonanie budżetu Gminy Gogolin w 2020 roku 

Mimo pandemii i ogólnego spowolnienia gospodarczego w stosunku do 2019 roku, 

w zeszłym roku zaobserwowano wzrost dochodów gminy prawie we wszystkich kategoriach. 

Jedynym wyjątkiem były dochody z usług, które spadły o ok. 300 tys. zł r/r. Zauważalnie 

wzrosły natomiast dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych tj. o ponad 4 mln zł r/r. 

Strukturę dochodów Gminy Gogolin obrazuje poniższy rysunek. 

 

Lp. Nazwa 
Plan budżetu na 

dzień 01.01.2020 r. 

Plan budżetu po 

zmianach na dzień 

31.12.2020 r. 

Przyrost planu na 

dzień 31.12.2020 r. 

% 

przyrostu 

5:3 

1. Dochody 77 870 033,00 79 275 293,58 1 405 260,58 1,8 

2. Przychody 7 300 000,00 7 516 012,36 216 012,36 3,0 

Ogółem (1+2) 85 170 033,00 86 791 305,94 1 621 272,94 1,9 

3. Wydatki  82 770 033,00 84 538 305,94 1 768 272,94 2,1 

4. Rozchody 2 400 000,00 2 253 000,00 -147 000,00 -6,1 

Ogółem (3+4) 85 170 033,00 86 791 305,94 1 621 272,94 1,9 
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Rysunek 7. Dochody Gminy Gogolin na dzień 31.12.2020 r. 

 

Rysunek 8. Wykonanie budżetu Gminy Gogolin w 2020 r. 
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3.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

W 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 7 227 334,65 zł, 

na plan 8 581 857,85 zł tj. 84,2% planu.  

Zadanie Kwota (w zł) 

Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomego drogi wojewódzkiej nr 409 
z linią kolejową nr 136 (ciąg E 30) w miejscowości Gogolin 

266 910,00 zł 

Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w 
Gogolinie 

1 962 952,92 zł 

Wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie 
kapitału zakładowego 

1 875 000,00 zł 

Rozliczenie projektu pn. „Centrum przesiadkowe Gogolin” 291 533,30 zł 

Adaptacja pomieszczeń Centrum Przesiadkowego w Gogolinie na siedzibę OPS w 
Gogolinie 

144 980,00 zł 

Przebudowa rowu A3 w Gogolinie 116 850,00 zł 

Dotacje na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska 196 000,00 zł 

Projekt „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin” 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś 
priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego  i naturalnego. 
Działanie 5.1. Ochrona różnorodności 

1 012 664,64 zł 

Budowa oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych w Gogolinie 108 515,95 zł 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Gogolinie 162 624,33 zł 

Wykonanie progu piętrzącego na rzece Obrowiecka w Obrowcu 148 966,00 zł 

Wykonanie zadania: „Ku pamięci – zbiorowa mogiła powstańców w Kamieniu 
Śląskim” 

120 241,67 zł 

Tabela 5. Najważniejsze wydatki inwestycyjne Gminy Gogolin w 2020 roku 

 
Rysunek 9. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2015-2020 
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Rysunek 10. Wykonanie wydatków remontowych w latach 2015-2020 

3.5 Realizacja budżetu obywatelskiego  

W 2020 roku Gmina nie realizowała Budżetu Obywatelskiego. 
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4. Informacja o stanie mienia komunalnego 

Ogólne informacje o nieruchomościach gminnych. 

Stan własności gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z udziału 

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

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

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

Wojewoda stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa oraz nabywanie decyzją Sądu. 

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

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

zmniejszenie zasobu gminnego. 

Lp. Sposób korzystania z gruntu 
Stan na 01.01.2020r.  

(ha) 
Stan na 31.12.2020r.  

(ha) 

1 Zasób gminny 400,5925 399,6490 

w tym: 

2 
Wieczyste użytkowanie przedsiębiorstw 

komunalnych – spółek gminy 
29,0903 29,0903 

3 Wieczyste użytkowanie osób fizycznych 1,5240 1,5240 

4 
Wieczyste użytkowanie spółdzielni i innych osób 

prawnych i organizacji 
8,5624 8,5624 

5 Drogi gminne 158,8747 159,4123 

6 Rowy gminne 13,0861 13,0861 

Tabela 6. Nieruchomości stanowiące własność Gminy 

Lp. Treść 
Liczba 

nieruchomości 
Powierzchnia (ha) 

Wartość 
(zł) 

1  
Wierzytelności gminy 

zabezpieczone hipoteką 
-- -- -- 

2 
Użytkowanie wieczyste gruntów 

Skarbu Państwa  
92 53,4941 1 753 890,48 

3 Posiadanie --  -- -- 

RAZEM 92 53,4941 1 753 890,48 

Tabela 7. Inne niż własność prawa majątkowe Gminy 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zasoby gruntów gminnych uległy zmniejszeniu 

o 0,9435 ha. - głównie w wyniku sprzedaży nieruchomości na cele budowlane. 

W wymienionym okresie sprzedano 30 działek (24 akty notarialne) na ogólną powierzchnię 

2,7860 ha o tyle też zmniejszył się stan zasobu gminnego. 

Gmina Gogolin w wyniku podziału przejęła grunty pod drogę publiczną za 

odszkodowaniem, 34 działki o pow. 1,7099 ha, zakupiła 4 działki o pow. 0,1023 ha grunty pod 

drogę publiczną. Gmina otrzymała w wyniku spadku grunt o pow. 0,0303 ha.  

Ogółem w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przyjęto do zasobu gminnego grunty 

o powierzchni 1,8425 ha.  

 

Stan zasobów gruntów gminnych wynosił na dzień 31.12.2020 r. wynosił 399,6490 ha. 
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Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego. 

Informacje dotyczące nieruchomości, których własność gmina nabyła w trybie 

administracyjnym i cywilnym zawarte są w tabeli Nr 8. 

Lp. Treść 
Liczba 

decyzji/umów 

Powierzchnia 
nieruchomości 

(ha) 

Koszt 
nabycia (zł) 

1 Przejęcie działki w wyniku spadku 1 0,0303 -- 

2 Zakup działek 4 0,1023 35 920,00 

3 Przybytek/ubytek powierzchni -- -- -- 

4 
Nabycie w wyniku podziału nieruchomości 

(nabycie z mocy prawa za odszkodowaniem) 
34 1,7099 130 576,00 

RAZEM 39 1,8425 166 496,00 

Tabela 8. Nabywanie nieruchomości przez Gminę w 2020 r. 

Podstawę nabycia stanowiły:  

1) 4 akty notarialne– zakup nieruchomości; 

2) 34 decyzje - przejęcie gruntu pod drogę publiczną; 

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

Tabela Nr 9 informuje o nieruchomościach sprzedanych od dnia 1 stycznia w 2020 r. do 

dnia 31 grudnia 2020 r. 

Tabela 9. Zbywanie nieruchomości Gminnych w 2020 r. 

W wymienionym okresie sprzedane zostały następujące nieruchomości: 

1) 30 nieruchomości  na cele budownictwa mieszkaniowego; 

2) 1 nieruchomość pod budowę wielostanowiskowego garażu; 

3) 3 nieruchomości na poszerzenie nieruchomości przyległej. 

Tabela Nr 10 przedstawia informacje o dochodach gminy uzyskanych z mienia komunalnego. 

Na dzień 31.12.2020 r. osiągnięto wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 

2 357 350,00 zł. Tabela zawiera również informacje o dochodach z tytułu dzierżawy, trwałego 

zarządu oraz dochody za użytkowanie wieczyste w kwocie 93 189,64 zł. 

Łącznie dochody Gminy z mienia komunalnego za rok 2020 r. wyniosły 2 482 176,83 zł. 

Lp. Źródło dochodu 
Wykonanie na 
31.12.2020 r.  
wartość (zł) 

Prognoza na  
2021 rok 

wartość (zł) 

1 Sprzedaż nieruchomości gminnych 2 357 350,00 2 000 000,00 

2 
Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 
36 937,25 25 000,00 

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

Lp. Treść 
Powierzchnia 

(ha) 
Wartość  

(zł) 
Liczba 

nabywców 

1 Sprzedaż nieruchomości  2,7860 2 357 350,00 23 

2 Ubytek powierzchni -- -- -- 

3 Przekształcenie użytkowania  -- -- -- 

RAZEM 2,7860 2 357 350,00 23 
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4 Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 52 458,11 50 000,00 

5 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności 

31 638,88 0,00 

RAZEM 2 482 176,83 2 079 000,00 

Tabela 10. Dochody Gminy z mienia komunalnego  

Gmina na dzień 31.12.2020 r. posiadała udziały w:  

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

19 088 udziałów (100%) o wartości nominalnej po 500,00 zł, 

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

o wartości nominalnej po 50,00 zł. 

Zasady i kierunki gospodarowania mieniem komunalnym 

Funkcjonowanie podstawowych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania 

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

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

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

metod wyceny poszczególnych jego składników. Wartość podawana według ewidencji 

księgowej w Tabeli Nr 6 - poz. 2 - nie jest równoważna wartości rynkowej, ustalanej przede 

wszystkim dla zbywanych nieruchomości. Gmina sukcesywnie podejmuje i będzie 

podejmować kroki do pozyskiwania nowych terenów budowlanych zarówno od osób 

fizycznych jak i poprzez podziały posiadanych nieruchomości, ponieważ prawidłowa 

gospodarka mieniem komunalnym sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego oraz 

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

5.1 Strategia rozwoju 

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

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

Gminy Gogolina na lata 2014-2020. 

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

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

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

pomocnym przy urzeczywistnianiu wyznaczonych kierunków rozwoju naszej gminy. Mając na 

względzie dobro wspólnoty lokalnej Gminy Gogolin oraz przeprowadzoną analizę 

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

Wizja: 

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

potencjałem kapitału ludzkiego i konkurencyjną gospodarką, gdzie podejmowane są 

działania proekologiczne. 

Kierunki rozwoju oraz cele strategiczne i operacyjne przedstawia poniższa tabela.  

KIERUNKI 
ROZWOJU  

CELE 
STRATEGICZNE  

CELE OPERACYJNE  

I. Konkurencyjna 
gospodarka  

I.1. Wykorzystanie 
walorów gminy 
dla jej rozwoju 
gospodarczego  

I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  

I.1.2. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego  

I.1.3. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska 
naturalnego  

I.1.4. Promowanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy  

II. Rozwój 
kapitału 

ludzkiego  

II.1. Wzrost 
poziomu życia 
mieszkańców 

gminy  

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

II.1.2. Poprawa warunków i jakości edukacji oraz sportu  

II.1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego  

II.1.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego  

III. Inwestycje w 
zasoby  

III.1. Poprawa 
stanu 

infrastruktury 
technicznej gminy  

III.1.1. Poprawa stanu infrastruktury sieciowej  

III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej  

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

IV. Współpraca z 
otoczeniem  

IV.1. 
Wzmocnienie 

potencjału 
administracji 

samorządowej  

IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług 
publicznych  

IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego  

Tabela 11. Matryca kierunków rozwoju oraz celów strategicznych i operacyjnych 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

W 2020 roku, analogicznie jak w 2019 roku, na terenie Gminy Gogolin obowiązywały dwie 

uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie dotyczące ulg inwestycyjnych dla inwestorów. Były to, 

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

w 2016 r. uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

Gminy Gogolin. W związku z wydłużeniem czasu obowiązywania „Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz 

podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną…” do 

dnia 31 grudnia 2021 roku, Rada Miejska w Gogolinie podjęła nową Uchwałę nr XXXI/343/2020 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy 

Gogolin. W związku z upływem czasu, na jaki została podjęta Rada Miejska w Gogolinie podjęła 

również nową Uchwałę nr XXXI/342/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis. 

W związku z panująca epidemia COVID-19 na wniosek Burmistrza Gogolina Radni podjęli 

ponadto Uchwałę nr XXIII/243/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, 

zmienioną Uchwałą Nr XXV/282/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości oraz Uchwałą Nr XXXI/341/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia 

od podatku od nieruchomości. Uchwały te stanowiły doraźną pomoc dla przedsiębiorców, 

których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19. 

Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głownie na popularyzacji produktów 

lokalnych i regionalnych. Ze względu na stan epidemii COVID-19 i ograniczeniem wydarzeń 

działania te miały mocno ograniczona formę, jednak planuje się ich intensyfikację wraz 

sukcesywnym znoszeniem obostrzeń wprowadzonych na szczeblu centralnym.  

Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na utrzymywaniu i rozbudowie 

rozwiązań wprowadzonych w latach ubiegłych, tj.: 

 wdrożeniu optymalnego systemu gospodarowania odpadami, opartego na 

selektywnej zbiórce odpadów, 

 ograniczenie źródeł niskiej emisji, 

 rozwoju alternatywnych źródeł wykorzystywania energii, 

 ochronie bioróżnorodności przyrodniczej na terenie gminy, 

 kształtowaniu postaw proekologicznych mieszkańców i podmiotów gospodarczych 

gminy. 

Promowanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na realizacji projektu pn. „Murawy 

i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin” współfinasowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość przedsięwzięcia 

wynosi 2 653 400,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 2 255 390 

zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Głównym celem projektu jest 
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zagospodarowanie poeksploatacyjnego wyrobiska wapienia w Gogolinie przy ul. Powstańców. 

Projekt rozpoczęty w 2019 roku zostanie zakończony z końcem 2021 roku. 

 
Rysunek 11. Centrum Bioróżnorodności w Gogolinie 

Poprawa warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje ochrony zdrowia  

i pomocy społecznej 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na: 

 podejmowaniu działań inwestycyjnych i doposażenie placówek ochrony zdrowia, 

 zapewnieniu wzrostu dostępności do opieki ambulatoryjnej oraz poradni 

specjalistycznych, 

 organizacji działań wspierających profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób, 

 promocji zdrowego stylu życia, 

 przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego, 

 stworzeniu szerokiej oferty wsparcia, integracji i aktywizacji osób starszych, 

 umożliwieniu osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społeczności 

lokalnej, 

 przeciwdziałaniu uzależnieniom, 

 wspieraniu rodziny jako podstawowej komórki życia. 

W 2020 roku podpisano również umowę na utworzenie Centrum Usług Społecznych 

w Gogolinie. W wyniku złożonego wniosku oraz przeprowadzonych negocjacji samorząd 

gminy Gogolin uzyskał stuprocentową dotację dla wartego 2 349 484 zł projektu, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum powstanie 

w wyniku przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. 

Realizacja usług społecznych będzie odbywać się poprzez kilka form, m.in.: 
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 wsparcie rodzin i małych dzieci poprzez organizowane cyklicznych spotkań dla dzieci 

i rodziców pod okiem wykwalifikowanego animatora; 

 usługi zdrowotne i opiekuńcze dla osób starszych, które otrzymają dostęp do oferty 

usług zdrowotnych i opiekuńczych prowadzonych przez doświadczone osoby; 

w ramach usług zdrowotnych zostanie zapewniona opieka rehabilitacyjna; w zakresie 

usług opiekuńczych wsparcie otrzymają osoby samotne i niesamodzielne, które 

wymagają opieki bezpośrednio w ich domach; CUS będzie dążyć do zapewnienia 

współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia przy realizacji usług zdrowotnych 

i opiekuńczych; 

 wsparcie młodzieży do 18 roku życia poprzez elementy działań ukierunkowane na 

zajęcia psycho-edukacyjne, warsztaty twórcze, projekty społeczne i artystyczne, 

prowadzone pod okiem doświadczonego animatora; 

 współpraca z podmiotami NGO poprzez platformę współpracy, działającą na rzecz 

lokalnej społeczności. 

Powstały CUS zapewni zintegrowanie usług zdrowotnych, opiekuńczych, wsparcia rodzin 

i małych dzieci, a także dzieci i młodzieży do 18 roku życia.  

W związku z realizacja tego projektu dokonano również adaptacja pomieszczeń Centrum 

Przesiadkowego w Gogolinie, gdzie przeniesiona zostanie część istniejącego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gogolinie. 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie realizował z kolei 2 projekty współfinasowane ze 

środków unijnych dotyczące wsparcia osób starszych oraz osób aktywnych zawodowo. 

Projekty te opisane zostały w części analitycznej poświęconej usługom zdrowotnym. 

Poprawa warunków i jakości edukacji i sportu 

Uwarunkowania zeszłego roku zdeterminowały działania podejmowane w tym obszarze 

i koncentrowały się one głównie na: 

 wyposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne i środki ochronne, 

 zapewnieniu dzieciom i młodzieży możliwości prowadzenia nauki zdalnej poprzez 

zapewnienie uczniom i nauczycielom niezbędnego sprzętu. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na: 

 wspieraniu działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie, 

 wspieraniu działań Gminnego Ośrodka Kultury, ze zwróceniem uwagi na potrzeby 

lokalnej społeczności. 

Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na: 

 poprawie wyposażenia służb publicznych, 

 wspieraniu rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach 

publicznych, 

 tworzeniu warunków do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

i przeciwpowodziowego. 
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Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej 

W 2020 roku prowadzono prace projektowe dotyczące budowy bezkolizyjnego 

skrzyżowania dwupoziomego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E 30) 

w miejscowości Gogolin, których zleceniodawca jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 

a których koszty ponosi Gmina Gogolin. W zeszłym roku na zlecenie PKP PLK SA prowadzone 

były również prace nad modernizacją ww. linii kolejowej wraz z budową przejścia 

podziemnego pod torami dla pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych. Przejście to 

ma być gotowe do końca października 2021 r. Przejście podziemne połączy dwie części 

Gogolina. Jedno wejście będzie usytuowane od ulicy Krapkowickiej, drugie zaś od Placu 

Dworcowego. Ponadto osoby niepełnosprawne i podróżujące z bagażami, będą mogły 

skorzystać z trzech wind.  

Działania w tym obszarze koncentrowały się również na: 

 remontach dróg na terenie gminy, 

 przygotowaniu nowych inwestycji, tj. przebudowy ul. Wyzwolenia w Gogolinie oraz 

przygotowanie do udziału w projekcie „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”, 

 budowie i polepszeniu jakości dróg dojazdowych do terenów mieszkaniowych, 

inwestycyjnych i działalności gospodarczej. 

W 2020 roku kolejne „zebry” w Gogolinie zostały doświetlone – a co za tym idzie – 

poprawiło się bezpieczeństwo i widoczność pieszych na drodze. Wykonawcą zadania 

polegającego na montażu 10 lamp ledowych był Zakład Elektryczny Jarosława Sojki. W 2019 r. 

roku samorząd gminy Gogolin zrealizował I etap tego zadania, montując sześć lamp po jednej 

stronie najczęściej użytkowanych przejść dla pieszych w mieście.  

Rysunek 12. Lampy przy przejściu dla pieszych w okolicach Placu Benedyktyńskiego 
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Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa i tworzenie dogodnych warunków życia mieszkańców 

Działania w tym obszarze koncentrowały się głównie na promowaniu i uzbrajaniu terenów 

pod budownictwo mieszkaniowe. Działania te doprowadziły do realizacji kolejnych inwestycji 

na osiedlu dębowym.  

 

Rysunek 13. Budynek wielorodzinny na Osiedlu Dębowym 

Rysunek 14.  Budynek wielorodzinny na Osiedlu Dębowym 
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 W związku z dynamicznym rozwojem Osiedla Dębowego zrealizowano zadanie dotyczące 

budowy wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie. Na 

realizację tego zadania, samorząd Gminy Gogolin pozyskał środki finansowe z „Funduszu Dróg 

Samorządowych. Dofinansowanie wyniosło prawie 960 tys. zł, a wartość całej inwestycji to 

niecałe 2 mln zł. 

Rysunek 15. Nowa ulica Dębowa w Gogolinie 

Poprawa stanu infrastruktury sieciowej 

Najważniejszym działaniem w tym zakresie była pilna inwestycja związana z wymianą 

zużytej sieci kanalizacyjnej w Górażdżach. Zarząd Komunalnego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie zawarł umowę z firmą WODGAZ spółka jawna 

z Opola na wykonanie tej inwestycji. W jej ramach 827 m starego betonowego odcinku 

przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Fabrycznej, Wiejskiej do ul. Dworcowej włącznie 

zostało zastąpionych nowymi rurami PVC DN 400.  

Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych 

Działania w tym obszarze były mocno ograniczone epidemią COVID-19 i koncentrowały się 

głównie na: 

 współpracy z innymi samorządami w kraju, dotycząca wymiany doświadczeń, 

 umocnieniu współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorcami. 

Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego 

W związku z stanem epidemii COVID-19 z zainteresowanymi stowarzyszeniami podpisano 

aneksy do umów na realizację zadań zlecanych w trybie Ustawy  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Działania te miały na celu realizacje jak największej liczby zadań 

na rzecz lokalnej społeczności, zgodnie z istniejącymi obostrzeniami oraz w trosce o zdrowie 

mieszkańców.  
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5.2 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego 

zagospodarowania gminy  

Ostatnia ocena aktualności wraz z oceną aktualności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego została połączona w jedno opracowanie i została 

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

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

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy stwierdzając, iż 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gogolin jest nieaktualne. 

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

zmieniające w całości studium opracowane jeszcze w 1999 r. Nowe studium zostało 

uchwalone przez Radę Miejską w Gogolinie w kwietniu 2019 roku i stanowi podstawę do 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian. W związku 

z nowymi możliwościami rozwoju gospodarczego Gminy Gogolin Rada Miejska w Gogolinie 

podjęła w dniu 29 lipca 2020 r. Uchwałę Nr XXV/268/2020 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Gogolin. 

5.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Cytowana powyżej uchwała stwierdza ponadto, iż: 

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

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

górniczego "Tarnów Opolski" są nieaktualne; 

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

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

części wsi Zakrzów i miasta Gogolin, ogrodu botanicznego, gazociągu wysokiego ciśnienia 

DN 300 MOP 6,3 relacji Obrowiec - Racibórz, na odcinku Obrowiec - rzeka Odra, są 

częściowo nieaktualne; 

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

Stopień pokrycia obszaru gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 

73%.  

Procedurę zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wszczyna się 

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

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

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

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

umożliwiających realizację nowych inwestycji w nawiązaniu do zabudowy istniejącej, 

w sposób harmonijny, niezaburzający utworzonych kompozycji urbanistycznych.  

W roku 2020 podjęto procedury zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: wsi Zakrzów i Dąbrówka, wsi Chorula, wsi Malnia i miasta Gogolin. Procedura 
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na obszarze miasta Gogolin została zakończona. Pozostałe procedury ze względu na 

ograniczenia terminowe, procedowane są do tej pory.  

5.4 Lokalny program rewitalizacji  

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

precyzyjnie zidentyfikować potrzeby w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych 

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

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

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

z dnia 29 września 2016 r.  

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

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

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

priorytetowych zadań Gminy Gogolin, takich jak budowa skrzyżowania dwupoziomowego nad 

linią E30, Centrum Przesiadkowego czy utworzenie „Ogrodu Miejskiego”. Ponadto, w LPR 

Miasta Gogolina znalazły się takie zadania jak: utworzenie nowych terenów rekreacji i zieleni 

w centrum miasta, budowa mieszkań komunalnych dla młodych małżeństw, a także rozwój 

funkcji użyteczności publicznej Placu Benedyktyńskiego.  

Część zadań takich jak budowa Centrum Przesiadkowego czy utworzenie „Ogrodu 

Miejskiego” zostało wykonanych w latach ubiegłych. W 2020 roku prowadzono działania 

mające na celu „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej 

nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30), jednak z przyczyn niezależnych (zmiana wymagań 

technicznych oraz pandemii COVID-19) zakończenie realizacji tego zadania zostało 

przeniesione na 2021 rok. W 2020 roku podjęto również działania mające na celu aktualizację 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin wraz z wydłużeniem jego perspektywy do 

2023 roku. Spowodowane to było brakiem możliwości realizacji niektórych zadań 

rewitalizacyjnych ujętych w programie do końca 2020 roku oraz możliwości ubiegania się 

o dodatkowe środki w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020.  

5.5 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy został przyjęty 

Uchwałą Nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 

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

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

Mieszkaniowy zasób Gminy Gogolin stanowią: 

1. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Gogolin. 

Gmina Gogolin dysponuje 175 lokalami mieszkalnymi w 31 budynkach stanowiących 

własność Gminy Gogolin.  Razem: 10313,24m2 powierzchni użytkowej.  

2. Lokale mieszkalne dzierżawione od Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

„Gogolin” Sp. z o.o. ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin. 
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Gmina Gogolin dzierżawi dwa budynki zlokalizowane na ul. Konopnickiej 5 i 9 w Gogolinie 

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

Zarządzanie, remonty i prowadzone działania Zarządcy. 

Obsługę najemców lokali mieszkalnych i użytkowych prowadzi GUK Sp. z o.o. w Gogolinie. 

Zajmuje się ona sporządzaniem umów, sporządzaniem umów na wybrane media, 

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

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

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

konserwacyjne i serwisowe dokonuje swoimi siłami, pozostałe niezbędne przeglądy 

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

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

budynków wraz z Książkami Obiektów Budowlanych. 

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

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

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

kanalizacyjnych, wymiana zużytych pieców i kotłów oraz remonty konstrukcji budynku. 

W dalszej kolejności realizuje się roboty konserwacyjne urządzeń i elementów budynków, 

oraz zadania bezpośrednio zlecane przez Gminę wpływające na estetykę, podnoszące 

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

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

roboty izolacyjne przeciw wilgociowe. Dalszym etapem są roboty termomodernizacyjne 

najczęściej związane z kompleksową wymianą stolarki, inne roboty inwestycyjne.  

Szczegółowy opis robót koniecznych do wykonania w zasobie komunalnym jest ujęty 

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

a następnie jest przekazany do Gminy w celu przyznania środków budżetowych w ramach 

„Planów remontów budynków komunalnych, plany robót inwestycyjnych na budynkach 

komunalnych, plany robót rozbiórkowych i konserwacji zasobu komunalnego”.  

5.6 Program opieki nad zabytkami  

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

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

opracowania zaktualizowano Gminną Ewidencję Zabytków.  

Realizacja wskazanych w Programie celów ochrony odbywa się poprzez: dofinansowanie 

remontów obiektów zabytkowych, promowanie zabytków dla celów edukacyjnych 

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

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

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

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

tematycznych.  

W 2020 roku Gmina Gogolin uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. 

„Ku pamięci - zbiorowa mogiła powstańców w Kamieniu Śląskim”. Środki w wysokości 49 875 
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zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich zbiorowej 

mogiły powstańców śląskich na terenie cmentarza parafialnego w Kamieniu Śląskim.  

 
Rysunek 16. Odnowiona mogiła Powstańców Śląskich 

Ponadto Gmina Gogolin przekazała Sanktuarium św. Jacka Centrum Kultury i Nauki 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamień Śląski dotację w kwocie 150.000 

zł z przeznaczeniem na wykonanie prac restauratorskich polegających na odnowieniu 

i uzupełnieniu tynków oraz usunięciu warstw malarskich na elewacji Pałacu w Kamieniu 

Śląskim. 

5.7 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych  

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 2020 został przyjęty przez Radę Miejską 

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

Zgodnie z jego zapisami w 2020 roku prowadzono następujące prace: 

1. W zakresie sporządzenia dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwoleń 

budowlanych: 

 Budowa sieci wodociągowej Gogolin Kolonia 

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

2. W zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

 Budowa sieci wodociągowej w Choruli, ul. Polna (zakończona w styczniu 2020 r.) 

 Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w miejscowości Dąbrówka 

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Powstańców w miejscowości Gogolin 

 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górażdże, ul. Dworcowa 

3. Zadania realizowane poza planem rozwoju i modernizacji: 
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 Modernizacja ujęcia 1P w miejscowości Górażdże - 1 etap 

 Kontynuacja prac projektowych modernizacji przepompowni ścieków w miejscowości 

Górażdże ul. Dworcowa. 

 Zakończono prace projektowe sieci wodociągowej ujęcie 1P – tranzyt Gogolin-

Górażdże 

Na terenie gminy Gogolin wykonano 14 przyłączy wodociągowych oraz 14 przyłączy 

kanalizacyjnych. 

5.8 Plan gospodarki niskoemisyjnej  

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

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

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

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

Nr XLV/359/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. oraz Nr XXI/219/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. 

Posiadanie przez gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwia skuteczne aplikowanie 

o środki z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Plan jest podstawą 

udzielania wsparcia dla działań realizowanych w ramach priorytetów inwestycyjnych 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) oraz Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO). 

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

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

podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 

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

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

przyczynić do spełnienia obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie 

efektywności energetycznej, określonych w ustawie o efektywności energetycznej. 

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

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

energii z OZE przedstawiono w poniższej tabeli.



SEKTOR NAZWA DZIAŁANIA 

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA 
ENERGII CIEPLNEJ  
I ELEKTRYCZNEJ 

REDUKCJA 
EMISJI CO2 

PRODUKCJA 
ENERGII  
Z OZE 

[MWh] [Mg/CO2] [MWh] 

MIESZKAŃCY 

Termomodernizacja budynków komunalnych 303,52 54,50 0 

Montaż kolektorów solarnych, paneli fotowoltaicznych  oraz pomp 
ciepła przez  mieszkańców 

12,23 9,93 12,23 

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

Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii 

104,6 84,90 12,23 

INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZEJ 

Termomodernizacja budynków 356,23 67,20 8,00 

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

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

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

TRANSPORT 

Tworzenia warunków do  wykorzystania komunikacji zbiorowej 
(autobusowej i kolejowej) 

54,06 111,12 0 

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

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

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

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

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

5,04 1,33 0 

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
W GMINIE 

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne 247,48 202,10 0 

MIEJSCOWE PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

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

RAZEM: 4 864,10 1 582,46 42,27 

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

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

tabeli. 

SEKTOR NAZWA DZIAŁANIA ZADANIE 
REALIZACJA KOSZT  

[tys. zł] 2016 2017 2018 2019 2020 

MIESZKAŃCY 

Termomodernizacja 
budynków komunalnych 

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. 
Krapkowickiej 87 w Gogolinie   

     47,2 

Montaż kolektorów 
solarnych, paneli 
fotowoltaicznych oraz pomp 
ciepła przez mieszkańców 

Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na 
proekologiczne 

     589,6 

Wymiana niskosprawnych 
kotłów przez mieszkańców 
gminy 

Edukacja lokalnej 
społeczności w zakresie 
efektywności energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii 

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

     0,8 

Pokaz niskoemisyjnego spalania węgla w domowym 
piecu 

     1,2 

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

     1,5 

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

     39,0 

INSTYTUCJE 
UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZEJ 

Termomodernizacja 
budynków 

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

     1 900,0 
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SEKTOR NAZWA DZIAŁANIA ZADANIE 
REALIZACJA KOSZT  

[tys. zł] 2016 2017 2018 2019 2020 

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

     1 191,0  

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

     38,9 

TRANSPORT 

Tworzenia warunków do 
wykorzystania komunikacji 
zbiorowej (autobusowej 
i kolejowej) 

Budowa przystanku autobusowego w Kamieniu Śląskim      69,9 

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

     4,2 

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

     7 126,0 

Prowadzenie i propagowanie 
systemu przewozów 
kombinowanych 

 

Rozwój infrastruktury 
rowerowej oraz ścieżek 
rowerowych 

 

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

     98,0 

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

     99,9 

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

     709,5 

Transport - dalszy rozwój 
i modernizacja sieci dróg 
lokalnych 

Budowa obwodnicy Malni i Choruli       ze środków 
zewnętrznych 

Przebudowa ul. Spokojnej w Górażdżach      181,8 

Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie      765,5 

Przebudowa ul. Pawła w Gogolinie      692,0 

TRANSPORT Remont ul. Przyjaciół Schongau w Gogolinie      154,0 
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SEKTOR NAZWA DZIAŁANIA ZADANIE 
REALIZACJA KOSZT  

[tys. zł] 2016 2017 2018 2019 2020 

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

     ze środków 
zewnętrznych 

Przebudowa drogi powiatowej z Gogolina do Kamienia 
Śląskiego 

     750,0 
wkład Gminy   

Budowa obwodnicy Gogolina - dzielnicy Karłubiec       2 300,0 

Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie      296,3 

Przebudowa ul. Słowackiego w Gogolinie      566,4 

Remont ul. Strzebniów w Gogolinie      316,2 

Remont ul. Kąpielowej w Gogolinie      120,0 

Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie      738,9 

Remont ul. Powstańców w Kamieniu Śląskim      150,0 

Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie      2 315,0 

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

     312,4 

Przebudowa ul. Cementowej w Choruli      155,0 

Przebudowa ul. Marzanny w Gogolinie      104,7 

Przebudowa odcinka ul. Plebiscytowej w Gogolinie      123,0 

Przebudowa oraz rozbudowa ul. Dębowej w Gogolinie 
wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 

     1 917,6 

Przebudowa ul. Krótkiej w Gogolinie      

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

Zakup samochodu Renault Trafic do przewozu osób 
spełniającego normę EURO 6 

     109,0 

ZUŻYCIE ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ W 
GMINIE 

Wymiana oświetlenia na 
energooszczędne 

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

     środki nie-
wyodrębnione 

Wymiana w ramach umowy konserwatorskiej 
rozszerzonej  1097 szt. punktów świetlnych (wymiana 

     środki nie-
wyodrębnione 
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SEKTOR NAZWA DZIAŁANIA ZADANIE 
REALIZACJA KOSZT  

[tys. zł] 2016 2017 2018 2019 2020 

lamp rtęciowych i sodowych na oświetlenie LED) 
oświetlenia ulicznego  (Tauron Dystrybucja) 

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

     96,3 

MIEJSCOWE 
PLANY 
ZAGOSPODAROW
ANIA 
PRZESTRZENNEGO 

Tworzenia warunków 
powiększania udziału OZE 

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

     w ramach bieżących  
zadań 

RAZEM:  
 

    24 080,8 
 

- realizacja zadania w danym roku 
 

Tabela 13. Zbiorcze zestawienie zrealizowanych zadań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej wraz z ich kosztami w latach 2016-2020 

 



5.9 Program ochrony środowiska 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin stanowi nadrzędzie prowadzenia polityki 

ekologicznej w gminie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony 

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

środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewniła skuteczne 

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

wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 

W 2020 roku przedstawiono Radzie Miejskiej w Gogolinie raport z prac podejmowanych 

w latach 2018-2019, a dotyczących podstawowych komponentów środowiska oraz kluczowych 

działań ochronnych, w ramach przyjętej w roku 2015 aktualizacji „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Gogolin w latach 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”. Wyżej 

wspomniana aktualizacja Programu zawarta w strategicznych i szczegółowych celach polityki 

ekologicznej gminy przyczyniała się bowiem do poprawy jakości i warunków życia mieszkańców 

gminy, chroniąc jednocześnie walory środowiska przyrodniczego przed działalnością 

antropogeniczną. Celem tego raportu była również ocena stopnia realizacji zadań przyjętych 

przez gminę w obszarze ochrony środowiska lokalnego. 

W 2020 roku został uchwalony nowy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin 

obejmujący planowane do 2030 roku działania w zakresie ochrony środowiska (uchwała 

Nr XXVI/286/2020 Rady Miejskiej W Gogolinie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

"Programu ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030"). Ramy czasowe obowiązywania 

Programu spójne są z nową Polityką Ekologiczną Państwa 2030. 

Program ochrony środowiska określa cele i priorytety ekologiczne, w tym cele 

długoterminowe, rodzaje i harmonogram działań proekologicznych oraz środki finansowe 

niezbędne do osiągnięcia celów. Program ochrony środowiska określa zadania własne 

samorządu oraz zadania monitorowane przez samorząd, za których realizację odpowiedzialne 

są inne instytucje, a także zawiera diagnozę problemów ochrony środowiska na terenie gminy 

Gogolin. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, projekt Programu przekazano do zaopiniowania organowi wykonawczemu 

Powiatu Krapkowickiego. Uchwałą nr 682/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu 

Krapkowickiego pozytywnie zaopiniował przedmiotowy Program. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.410.2.9.2020.MO 

z dnia 24 lipca 2020 r. zaopiniował pozytywnie projekt dokumentu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. 

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem nr NZ.9022.1.71.2020.JG 

z dnia 23 lipca 2020 r. zaopiniował bez uwag projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Gogolin 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

W postępowaniu przeprowadzono procedurę strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko opracowując "Prognozę oddziaływania na środowisko Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Gogolin 2030" oraz zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, na 

zasadach i w trybie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. Projekt dokumentu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony 

do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. w dniach od 6 do 27 lipca 2020 r. W trakcie 

konsultacji społecznych do projektu dokumentu wpłynęły uwagi, które zostały w całości 

uwzględnione w ww. Programie. 

Uchwalony w takim kształcie „Program ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030” może 

być wykorzystywany jako główny instrument strategicznego zarządzania środowiskiem oraz 

przesłanką do konstruowania budżetu gminy i podstawą do ubiegania się o fundusze celowe. 

W 2020 r. mimo bardzo trudnej sytuacji i licznych ograniczeń zrealizowano kilka istotnych 

zadań, które wynikały z celów polityki ekologicznej w gminie. Rozpoczęły się prace związane 

utworzeniem w Gogolinie Centrum Bioróżnorodności oraz łąk kwietnych. Na ten cel samorząd 

Gminy Gogolin pozyskał dotację w wysokości 2 mln 200 tysięcy, w ramach projektu „Murawy 

i trawy bogactwem bioróżnorodności”. Finał projektu zaplanowano na wrzesień 2021 roku. 

Gmina Gogolin otrzymała również dofinansowanie w kwocie 1,5 miliona złotych na 

budowę trzech ścieżek pieszo- rowerowych na ul. Przyjaźni, Malińskiej i Sosnowej oraz na 

przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gogolina w ramach działań z zakresu 

gospodarki niskoemisyjnej. 

W 2020 roku kontynuowano gminny program dofinansowania wymiany systemu 

ogrzewania na ekologiczne. 192 000 złotych to łączna kwota środków, wydatkowanych 

w ubiegłym roku na dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania. Najwięcej, bo aż 

28 wniosków dotyczyło zakupu pieca na pelet, natomiast 21 wniosków wymiany pieca na 

gazowy. 10 dofinansowań przyznano na zakup pieca na ekogroszek, 8 na zakup paneli 

fotowoltaicznych lub pomp ciepła, a 7 na zmianę systemu ogrzewania na elektryczne. Tylko 

1 gospodarstwo domowe zdecydowało się na ogrzewanie olejowe.  

 
*oze – do 2017 roku instalacja solarna (kolektory słoneczne) od 2018 roku fotowoltaika i pompy ciepła 

Rysunek 17. Wydatkowane z budżetu Gminy Gogolin w latach 2012 -2020 środki na dotacje dla 

mieszkańców na wymianę źródeł ciepła. 
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Od 2012 roku wydano na ten cel z budżetu Gminy Gogolin prawie 700 tys. zł.  

Wzdłuż ul. Dębowej w Gogolinie nasadzono 43 sztuki dębów błotnych ‘Green Dwarf’ 

(Quercus palustris ‘Green Dwarf’), które zostały zaszczepione na wys. 2,20 m, a urosną do 

wysokości 3 metrów. Natomiast wzdłuż ul. Urbana tuż przy Placu Benedyktyńskim w Gogolinie 

samorząd gminy Gogolin nasadził nowe drzewa – czternaście sztuk brzóz. Łącznie w 2020 r. 

zasadzone zostały 124 drzewa (w tym nasadzenia zastępcze). 

Samorząd gminy Gogolin przeprowadził również akcję „Zielona Gmina Gogolin”. W każdą 

środę w Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy Alei Przyjaciół Dubendorf 1 w Gogolinie 

mieszkańcy, porządkując swoje ogrody przydomowe, mogli przynieść nadwyżki roślin 

wieloletnich oraz rozsady, zamiast wyrzucać na kompostownik czy do pojemnika na odpady. 

W celu ochrony jeży, samorząd gminy Gogolin na wniosek lokalnych miłośników przyrody 

oraz Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego, ustawił na drogach gminnych znaki 

ostrzegawcze, zwracające uwagę kierowców na te małe zwierzęta i zachęcające do większej 

ostrożności. Ustawione zostały także „psie pakiety” przy ul. Wierzbowej, a na terenie gminy na 

budynkach użyteczności publicznej zamontowano budki lęgowe dla jerzyków.  

Dwa dęby szypułkowe rosnące w Obrowcu w okolicy średniowiecznego grodziska 

Tempelberg zostały ustanowione pomnikami przyrody. Drzewom nadano imiona Pistulka 

i Chmielik. 

5.10 Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych  

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

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

Dokument ten wskazał niekorzystne zjawiska społeczne występujące w Gminie Gogolin, 

posiadane zasoby gminne i instrumenty samorządowe oraz wykonawcze jednostek samorządu 

terytorialnego jakich można użyć w profilaktyce, minimalizowaniu szkód i likwidacji zjawisk 

niepożądanych.  

Powyżej powołany dokument wyznaczał misję Gminy Gogolin w obszarze polityki 

społecznej, która ma brzmienie: 

Misją polityki społecznej Gminy Gogolin jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych 

warunków rozwoju osobistego i społecznego; wspomaganie najsłabszych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu oraz integracja środowisk. 

Glosariusze ustawowe i po rozpoznaniu problemów społecznych w obszarze Gminy Gogolin 

oraz wykorzystując potencjał wspólnoty samorządowej zostały postawione cele główne 

i szczegółowe. 

Cele główne: 

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu stanowiący również element „Strategii 

Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”. 

2. Wzmacnianie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

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

4. Ograniczanie problemu bezdomności. 

5. Wykorzystanie kultury, jako instrumentu wspomagającego profilaktykę i rozwiązywanie 

problemów społecznych. 
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Cele szczegółowe to: 

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

1.1. Ograniczanie zjawiska bezrobocia.  

Kierunki realizacji:  

a) ożywienie lokalnego runku pracy poprzez: 

 pozyskiwanie inwestorów, 

 wsparcie przedsiębiorczości, 

b) przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia poprzez: 

 zapewnianie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, 

 realizację programów zatrudnienia, w tym z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 

1.2. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 

Kierunki realizacji: 

a) realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, 

b) realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

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

z zaburzeniami psychicznymi. 

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

Dom Samopomocy), 

b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym, 

c) ułatwienie osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym dostępu do sprzętu 

rehabilitacyjnego i pomocniczego. 

1.4. Rewitalizacja zdegradowanej tkanki miejskiej i rewitalizacja społeczna pobudzająca 

rozwój społeczno – gospodarczy Gogolina. 

Kierunki i wskaźniki określone w gminnym programie rewitalizacji. 

2. Wzmacnianie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

2.1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Kierunki i wskaźniki określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

2.2. Wspieranie i zintegrowana pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo oraz 

zagrożonym kryzysem. 

Kierunki i wskaźniki określone w gminnym programie wspierania rodziny. 

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

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

Kierunki realizacji: 

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

b) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji usług w zakresie pielęgnacji osób 

w środowisku domowym (usługi pielęgnacyjne), 

c) rozszerzenie oferty usług świadczonych przez DSS.  

3.2. Aktywizacja społeczna seniorów. 

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

innych organizacji i stowarzyszeń zrzeszających seniorów, 
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b) utworzenie Centrum Aktywizacji Senioralnej. 

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

społecznej.  

3.4. Utworzenie mieszkań serwisowanych.  

4. Ograniczanie problemu bezdomności. 

4.1. Zwiększenie i modernizacja posiadanych zasobów gminnych w szczególności w zakresie 

mieszkań socjalnych. 

4.2. Organizacja mieszkań chronionych. 

4.3. Kontynuacja działań mających na celu umożliwienie mieszkańcom gminy odrabianie 

należności czynszowych. 

5. Wykorzystanie kultury, jako instrumentu wspomagającego profilaktykę i rozwiązywanie 

problemów społecznych. 

5.1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

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

5.3. Zapewnienie bogatej i powszechnie dostępnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej.  

Wyżej określona specyfikacja celów głównych i szczegółowych stanowiła podstawę do 

zaplanowania działań obniżających czy też eliminujących trudności życia społecznego Gminy 

Gogolin w czasookresie od 2016 – 2020 roku.  

W realizacji strategii udział wzięli: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie. 

2. Urząd Miejski w Gogolinie.  

3. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie;. 

4. Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku.  

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie. 

6. Zespół Rekreacyjno- Sportowy w Gogolinie. 

7. Straż Miejska w Gogolinie. 

8. Placówki oświatowe. 

9. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie i inne placówki służby zdrowia.  

10. Organizacje pozarządowe. 

11. Inne instytucje działające na obszarze gminy Gogolin, które realizują działania zgodne 

z celami określonymi w Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy 

Gogolin, wykorzystując własne zasoby, kompetencje i możliwości. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok (i prognoza 2021) 

Opracowanie dokumentu z zakresu oceny zasobów pomocy społecznej jest corocznym 

sprawozdaniem za poprzedni okres uwzgledniającym infrastrukturę, organizacje pozarządowe 

i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący 

i realizujący. Ocena zasobów pomocy społecznej potwierdza, rekomenduje oraz bilansuje 

potrzeby pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej w imieniu jednostek 

samorządu. Stan zasobów pomocy społecznej, stanowi również podstawę do planowania 

budżetu na rok następny.  
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Wskazane w dokumencie dane pochodzą również ze zbioru Instytutu Rozwoju Służb 

Społecznych w Warszawie. 

W pomiarze zasobów pomocy społecznej w Gminie Gogolin za rok 2020 przygotowywanym 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie zostały wprowadzone dane z Urzędu Miejskiego 

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

w Kamionku, Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach oraz dane własne Ośrodka. Niektóre 

tablice zostały zasilone automatycznie danymi dostępnymi w zasobach administracyjnych 

(MRP i PS). 

Na podstawie przedstawionej oceny posiadanych zasobów oraz analizy prognoz wydatków 

stwierdzić należy, że Gmina Gogolin posiada kapitał i jest w stanie realizować obligatoryjne 

i fakultatywne zadania w obszarze pomocy społecznej i całego zabezpieczenia społecznego 

mieszkańców.  

Sytuacja epidemiczna w Polsce w minionym roku ograniczyła realizację celów głównych 

i szczegółowych wyrażonych w „Strategii rozwiazywania problemów społecznych Gminy 

Gogolin na lata 2016 – 2020". Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, nie miał możliwości 

podjęcia działań wieloaspektowo ze względu na istniejącą epifitozę w kraju. Musiał się 

zmierzyć w szczególności z przeciwdziałaniem i ograniczaniem skutków  COVID - 19, na 

udzielaniu pomocy seniorom przebywającym w izolacji, pomocy osobom w kwarantannie. Nie 

ograniczyło to realizacji przepisów wykonawczych ustaw w zakresie dodatku mieszkaniowego, 

dodatku energetycznego, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500 +, pomoc ta 

obejmuje każde dziecko bez względu na sytuacje dochodową rodziców), funduszu 

alimentacyjnego i pomocy materialnej dla uczniów, ustalania uprawnień do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz realizacji 9do nadal) programu 

rządowego "Dobry start". W swych działaniach, do nadal funkcjonuje nieodpłatne użyczanie 

mieszkańcom Gminy Gogolin sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Od 2016 roku do 

nadal, tut. Ośrodek jest realizatorem rządowego programu „Opieka 75+”, w ramach którego 

Gmina Gogolin otrzymuje dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa. 

W roku 2020 dofinansowanie wynosiło 17 244,00 zł a koszt całkowity 34 488,00 zł. 

W 2021 r. w rozwiazywaniu problemów społecznych na terenie Gminy Gogolin będą 

prowadzone działania profilaktyczne, naprawcze i redukujące szkodliwe działania w zakresie 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, wspierania rodziny i przeciwdziałania 

przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

Z dniem 1 lipca 2021 roku powstanie Centrum Usług Społecznych w Gogolinie poprzez 

przekształcenie funkcjonującego w Gminie Gogolin Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, 

które pozwoli rozszerzyć spektrum oferowanych form i instrumentów pomocowych 

wpisujących się w realizację celów strategicznych Gminy Gogolin, które określać będzie 

„Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2021 – 2025” oraz 

„Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021 – 2025”. 
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5.11 Gminny program wspierania rodziny  

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

gminy należy opracowanie i realizacja programu wspierania rodziny poprzez „Gminny program 

wspierania rodziny na lata 2018 - 2020.” 

Celem głównym programu było zapobieganie zagrożeniom, wsparcie rodzin 

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

Ochrona dobra dziecka, ochrona przed dorastaniem poza rodziną naturalną.  

Beneficjentami programu były: rodziny dotknięte uzależnieniem i przemocą, rodziny 

niewydolne opiekuńczo-wychowawczo, rodziny w kryzysie, dzieci i młodzież zagrożona 

niedostosowaniem społecznym, dzieci i młodzież opuszczająca instytucjonalne i rodzinne 

formy opieki zastępczej, kadra instytucji i organizacji działających na rzecz rodziny oraz rodziny 

wspierające. 

Praca z rodziną realizowana jest poprzez zindywidualizowaną pracę socjalną z rodziną 

(według opracowanego planu pomocy), poprzez projekty socjalne oraz koordynowanie działań 

w rodzinach i współpracę z instytucjami i organizacjami.  

W roku 2020 udzielono wsparcia 3. rodzinom w kryzysie, 5. niewydolnym wychowawczo 

i 2. rodzinom biologicznym, z których dzieci pozostają w pieczy zastępczej. Wsparcie dla dzieci 

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych udzielano w ramach projektów socjalnych: „Rodzinne 

Labirynty”, „Korkomania”. Punkt Poradnictwa Rodzinnego i Socjalnego – w 2020 r. udzielono 

łącznie 32 porad specjalistów pracy socjalnej (w tym 8 osobom, które nie korzystają ze 

świadczeń finansowych pomocy społecznej). 

W roku 2020 Gmina Gogolin partycypowała w kosztach utrzymania dziecka w opiece 

zastępczej, w tym w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. W 2020 roku 

narastająco przebywało w nich 14. dzieci na łączną kwotę 76 446,33 zł. 

  Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z przebywaniem dziecka w placówce 

opiekuńczo -wychowawczej.  

W wypełnianiu funkcji wychowawczych i gospodarczych rodzin, wsparcia udzielał asystent 

rodziny. W 2020 roku asystent rodziny pracowała z 14 rodzinami, a 13 z nich współpracuje do 

nadal. W rodzinach tych było 23. dzieci. 
5.12 Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

W roku 2020 problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, ich przeciwdziałaniu 

i rozwiązywaniu na terenie Gminy Gogolin określał „Gminny program profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2020 rok”. Program obejmował 

działania profilaktyczne i naprawcze zmierzające do zmniejszenie stopnia występujących 

problemów alkoholowych i zwiększenia zasobów – instrumentów niezbędnych do jego 

skutecznej realizacji. Program był spójny z wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016 – 2020: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zrachowaniami ryzykownymi”. 

Uwzględniono również wskazówki wynikające z rekomendacje na 2020 rok wydane przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. 
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Realizacja powyżej przywołanego programu jest subsydiowana z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obszarze Gminy Gogolin. 

Zadaniem własnym gminy wynikającym z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu w szczególności:  

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

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

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

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

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

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

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

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

6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

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

do osób fizycznych i prawnych, realizujących zadania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w społeczności lokalnej oraz wszystkich mieszkańców Gminy Gogolin. Dostosowane były do 

lokalnych potrzeb i możliwości zarówno w zakresie posiadanych zasobów instytucjonalnych 

i osobowych, jak i oczekiwań społecznych.  

W ramach „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Gminy Gogolin na 2020 rok” dział Punkt Konsultacyjny, w którym udzielano pomocy 

psychologicznej. Liczba konsultacji i porad udzielonych w 2020 roku wyniosła 263.  

5.13 Program przeciwdziałania narkomanii  

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

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

Program ten korelował z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych szczególnie w zakresie zwiększenia zasobów – instrumentów niezbędnych do 

skutecznej realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień. 

Powyżej przywołany program jest wykładnią zapisów Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2016 – 2020: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”. 

Adresatami gminnego programu przeciwdziałania narkomanii byli wszyscy mieszkańcy 

miasta i gminy Gogolin, a w szczególności dzieci i młodzież, rodzice, opiekunowie 
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i wychowawcy, osoby dotknięte problemem narkomanii i zagrożone tym problemem, a także 

otoczenie tych osób oraz pracownicy podmiotów zajmujących się zawodowo lub służbowo 

problemem narkomanii w zakresie poszerzenia ich wiedzy i umiejętności.  

Głównym celem programu jest zapobieganie powstawaniu problemów narkotykowych 

oraz ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych używania środków 

odurzających. 

5.14 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie  

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 

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

w Rodzinie na lata 2014 – 2020.  

Jednym z zadań podejmowanych w ramach programu jest działalność Zespołu 

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

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 13 

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

Karta".  

Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin jest 

zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez między innymi integrowanie 

i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

specjalistów, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół 

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

lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Członkami grup 

roboczych są członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub inni pracownicy realizujący zadania 

związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewniał do nadal 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie. W 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

W roku 2020 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 12 formularzy "Niebieskich Kart – 

A". Aktualnie w 5. rodzinach jest prowadzona procedura "Niebieskie Karty". 

5.15 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Gmina Gogolin współpracowała w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

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

Nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

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

samorządem Gminy Gogolin a organizacjami pozarządowymi i służyć miał efektywnemu 
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wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Gogolin a w 

szczególności: 

a) tworzyć warunki do zwiększenia aktywności społecznej,  

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

c) zwiększać wpływ sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej Gminy 

Gogolin, 

d) wzmacniać świadomość poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, 

e) integrować i umożliwiać współpracę podmiotów realizujących zadania publiczne, 

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

Obszar współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi obejmował sferę zadań 

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

i wolontariacie w zakresie:  

a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

b) ochrony i promocja zdrowia;  

c) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych gminy;  

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

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

f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

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

h) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  

i) turystyki i krajoznawstwa;  

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

między społeczeństwami;  

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

praw dziecka i praw człowieka;  

l) działalności na rzecz mniejszości narodowych. 

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

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

zadań przedstawia poniższa tabela: 

Dział Rozdział § 
Plan Wykonanie 

2020 2020 

852 85228 2360 85 000,00 85 000,00 

852 85295 2360 10 000,00 9 878,99 

921 92195 2360 135 000,00 95 361,24 

926 92605 2360 500 000,00 461 809,25 

Łącznie 730 000,00 652 049,48 

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

Szczegółowe zestawienie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego oraz udzielonych im dotacji w ramach 
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ogłaszanych konkursów oraz w trybie pozakonkursowym w 2020 roku przedstawiają poniższe 

tabele. 

Lp. Nazwa organizacji 
Kwota dotacji 

(zł)  
Wykonanie  

(zł)  
Zwrot  

(zł) 

1 
Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie 

Dyscyplina: Zapasy  
64 000,00 64 000,00 - 

2 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu  
Dyscyplina: Skat sportowy 

7 000,00 7 000,00 - 

3 
Klub Karate Do Enso Gogolin - Krapkowice  

w Krapkowicach 
Dyscyplina: Karate 

25 000,00 25 000,00 - 

4 
Ludowy Klub Sportowy w Obrowcu  

Dyscyplina: Piłka nożna 
35 000,00 30 550,84 4 449,16 

5 
Klub Sportowy Górażdże w Górażdżach  
Dyscyplina: Piłka nożna i tenis stołowy 

35 000,00 28 240,76 6 759,24 

6 
Miejski Klub Sportowy w Gogolinie  

Dyscyplina: Akademia piłkarska 
94 000,00 94 000,00 - 

7 
Miejski Klub Sportowy w Gogolinie  

Dyscyplina: Piłka nożna męska 
164 000,00 164 000,00 - 

8 
Miejski Klub Sportowy w Gogolinie  

Dyscyplina: Pływanie 
30 000,00 27 359,24 2 640,76 

9 
Stowarzyszenie Sportowo - Rekreacyjne 

KAMYKI w Kamieniu Śląskim 
Dyscyplina: Piłka nożna 

12 000,00 10 958,41 1 041,59 

10 
Klub Sportowy PV Volley w Krapkowicach 

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

11 
Stowarzyszenie Fair Play w Krapkowicach 

Dyscyplina: Piłka nożna halowa 
4 000,00 - 4 000,00 

Suma: 480 000,00 461 109,25 18 890,75 

Małe granty 

12 Opolski Związek Skata w Opolu 4 000,00 700,00 3 300,00 

Suma: 4 000,00 700,00 3 300,00 

Razem 484 000,00 461 809,25 22 190,75 

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

Lp. Nazwa organizacji 
Kwota dotacji 

(zł)  
Wykonanie  

(zł)  
Zwrot  

(zł) 

1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Kamionek 

7 000,00 7 000,00 - 

2 Stowarzyszenie Wsi Odrowąż 7 000,00 5 106,22 1 893,78 

3 Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia 
Śląskiego w Kamieniu Śląskim 

7 000,00 7 000,00 - 

4 Stowarzyszenie Górażdże „Skalna Wieś” 7 000,00 7 000,00 - 

5 Stowarzyszenie Razem dla Obrowca 7 000,00 7 000,00 - 

6 Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość w 
Choruli 

7 000,00 7 000,00 - 

7 Stowarzyszenie Ziemia Malińska 7 000,00 7 000,00 - 
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8 Towarzystwo Społeczno – Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim 

30 000,00 28 485,00 1 515,00 

9 Stowarzyszenie Piękny Skrawek Gogolina – 
Strzebniów 

7 000,00 1 641,91 5 358,09 

10 Stowarzyszenie Nasz Karłubiec 7 000,00 3 782,71 3 217,29 

11 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gogolinie 9 135,00 6 430,40 2 704,60 

12 Stowarzyszenie Kraina Białej Damy w 
Zakrzowie 

14 000,00 7 915,00 6 098,00 

Razem 116 135,00 95 361,24 20 786,76 

Tabela 16. Rozliczenie dotacji w zakresie kultury (zł) 

Lp. Nazwa Kwota dotacji Wykonanie Zwrot 

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

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

Lp. Nazwa Kwota dotacji Wykonanie Zwrot 

1 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy 

Gogolin „Okaż serce innym” 
10 000,00 9 878,99 121,01 

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

Stan epidemii COVID-19 znacznie ograniczył możliwość realizacji zawartych umów, jednak 

doświadczenia ostatnich lat pozwalają stwierdzić, iż obrany kierunek wsparcia spełnia swoje 

cele i pozwala w sposób efektywny realizować zadania własne gminy poprzez zaangażowanie 

organizacji pozarządowych. 

5.16 Inne obowiązujące programy  

5.16.1 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2020  

W 2020 r. realizowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2020. Program ten został przyjęty 

uchwałą nr XIX/178/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2019 r. Program 

obejmował następującą tematykę: 

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

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

c) odławianie bezdomnych zwierząt, 

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

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

f) usypianie ślepych miotów, 

g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 56 273,58 zł, z czego 29 328,00 zł to koszty 

Gminy Gogolin na zapewnienie opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie-

Koźlu.  
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6. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

6.1 Omówienie ogólne  

W 2020 roku Rada Miejska w Gogolinie podjęła łącznie 156 uchwał. Wszystkie uchwały 

zostały przekazane do realizacji odpowiednim wydziałom Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

i jednostkom organizacyjnym Gminy Gogolin. 

 

Rysunek 18. Budynek Urzędu Miejskiego w Gogolinie 



6.2 Zestawienie szczegółowe  

Lp. Uchwała Stopień realizacji/wykonania 

1 

Uchwała Nr XX_188_2020 w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP i 

członków rządu RP w sprawie pilnego podjęcia działań celem zagwarantowania jednostkom 

samorządu terytorialnego 100% środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.pdf 

Zrealizowano  

2 

Uchwała Nr XX_189_2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi.pdf 

realizowana na bieżąco 

3 
Uchwała Nr XX_190_2020 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025.pdf 

Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

4 
Uchwała Nr XX_191_2020 w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin.pdf  

Zrealizowano 

5 

Uchwała Nr XX_192_2020 w sprawie ustalenia planu form i specjalności doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (....).pdf  

Zrealizowano 

6 
Uchwała Nr XX_193_2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gogolin 

na rok szkolny 2019/2020.pdf  

Zrealizowano w roku szkolnym 2019/2020 

7 
Uchwała Nr XX_194_2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 

112/1 k.m.1 obręb Malnia).pdf  

Zrealizowano 

8 
Uchwała Nr XX_195_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 

183/2 i 184/2 mapa 4 obręb Gogolin 2),.pdf 

Zrealizowano 

9 
Uchwała Nr XX_196_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 

939/26 k.m.3 obręb Gogolin 1),.pdf 

Zrealizowano 

10 Uchwała Nr XX_197_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (...).pdf  Zrealizowano 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95836/uchwala-nr-xx_188_2020-w-sprawie-wystosowania-apelu-do-prezesa-rady-ministrow-rp-i-czlonkow-rzadu-rp-w-sprawie-pilnego-podjecia-dzialan-celem-zagwarantowania-jednostkom-samorzadu-terytorialnego-100-srodkow-na-wynagrodzenia-dla-nauczycieli.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95836/uchwala-nr-xx_188_2020-w-sprawie-wystosowania-apelu-do-prezesa-rady-ministrow-rp-i-czlonkow-rzadu-rp-w-sprawie-pilnego-podjecia-dzialan-celem-zagwarantowania-jednostkom-samorzadu-terytorialnego-100-srodkow-na-wynagrodzenia-dla-nauczycieli.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95836/uchwala-nr-xx_188_2020-w-sprawie-wystosowania-apelu-do-prezesa-rady-ministrow-rp-i-czlonkow-rzadu-rp-w-sprawie-pilnego-podjecia-dzialan-celem-zagwarantowania-jednostkom-samorzadu-terytorialnego-100-srodkow-na-wynagrodzenia-dla-nauczycieli.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95837/uchwala-nr-xx_189_2020-w-sprawie-ustalenia-szczegolowych-zasad-ponoszenia-odplatnosci-za-pobyt-w-schronisku-dla-osob-bezdomnych-oraz-schronisku-dla-osob-bezdomnych-z-uslugami-opiekunczymi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95837/uchwala-nr-xx_189_2020-w-sprawie-ustalenia-szczegolowych-zasad-ponoszenia-odplatnosci-za-pobyt-w-schronisku-dla-osob-bezdomnych-oraz-schronisku-dla-osob-bezdomnych-z-uslugami-opiekunczymi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95837/uchwala-nr-xx_189_2020-w-sprawie-ustalenia-szczegolowych-zasad-ponoszenia-odplatnosci-za-pobyt-w-schronisku-dla-osob-bezdomnych-oraz-schronisku-dla-osob-bezdomnych-z-uslugami-opiekunczymi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95838/uchwala-nr-xx_190_2020-w-sprawie-wieloletniego-programu-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-gminy-gogolin-na-lata-2020-2025.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95838/uchwala-nr-xx_190_2020-w-sprawie-wieloletniego-programu-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-gminy-gogolin-na-lata-2020-2025.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95839/uchwala-nr-xx_191_2020-w-sprawie-wyboru-miejsca-terminu-i-trybu-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-projektow-statutow-jednostek-pomocniczych-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95839/uchwala-nr-xx_191_2020-w-sprawie-wyboru-miejsca-terminu-i-trybu-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-projektow-statutow-jednostek-pomocniczych-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95840/uchwala-nr-xx_192_2020-w-sprawie-ustalenia-planu-form-i-specjalnosci-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-oraz-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-w-2020-roku-za-ksztalcenie-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-przedszkolach.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95840/uchwala-nr-xx_192_2020-w-sprawie-ustalenia-planu-form-i-specjalnosci-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-oraz-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-w-2020-roku-za-ksztalcenie-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-przedszkolach.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95840/uchwala-nr-xx_192_2020-w-sprawie-ustalenia-planu-form-i-specjalnosci-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-oraz-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-w-2020-roku-za-ksztalcenie-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-przedszkolach.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95841/uchwala-nr-xx_193_2020-w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostek-paliwa-w-gminie-gogolin-na-rok-szkolny-20192020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95841/uchwala-nr-xx_193_2020-w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostek-paliwa-w-gminie-gogolin-na-rok-szkolny-20192020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95842/uchwala-nr-xx_194_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dot-dzialki-nr-1121-km1-obreb-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95842/uchwala-nr-xx_194_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dot-dzialki-nr-1121-km1-obreb-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95843/uchwala-nr-xx_195_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialek-1832-i-1842-mapa-4-obreb-gogolin-2.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95843/uchwala-nr-xx_195_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialek-1832-i-1842-mapa-4-obreb-gogolin-2.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95844/uchwala-nr-xx_196_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialek-93926-km3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95844/uchwala-nr-xx_196_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialek-93926-km3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95845/uchwala-nr-xx_197_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci.pdf
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11 
Uchwała Nr XX_198_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 

937/20 i działki 936/20 k.m.3 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

12 
Uchwała Nr XX_199_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 937/19 i 

936/19 k.m.3 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

13 
Uchwała Nr XX_200_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 656/37 

k.m.11 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

14 
Uchwała Nr XX_201_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 249/7 

k.m.3 obręb Gogolin 1).pdf 

Realizacja w 2021 roku 

15 
Uchwała Nr XX_202_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 1388/16 

k.m.4 obręb Karłubiec).pdf 

Zrealizowano 

16 
Uchwała Nr XX_203_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 939/50 

k.m.3 obręb Gogolin1).pdf 

Zrealizowano 

17 
Uchwała Nr XX_204_2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu 

przyznawania i wysokości nagród sportowych gminy Gogolin.pdf  

Realizacja na bieżąco 

18 
Uchwała Nr XX_205_2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego.pdf 

Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

19 
Uchwała Nr XX_206_2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej (dot. Gminy Bierawa).pdf  

Zrealizowano 

20 
Uchwała Nr XX_207_2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej (dot. Województwa Opolskiego).pdf 

Zrealizowano 

21 
Uchwała Nr XX_208_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 

rok.pdf 

Zrealizowano 

22 Uchwała Nr XX_209_2020 w sprawie przekazania części skargi według właściwości.pdf  Zrealizowano 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95846/uchwala-nr-xx_198_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialki-93720-i-dzialki-93620-km3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95846/uchwala-nr-xx_198_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialki-93720-i-dzialki-93620-km3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95847/uchwala-nr-xx_199_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-93719-i-93619-km3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95847/uchwala-nr-xx_199_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-93719-i-93619-km3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95848/uchwala-nr-xx_200_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-65637-km11-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95848/uchwala-nr-xx_200_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-65637-km11-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95849/uchwala-nr-xx_201_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-2497-km3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95849/uchwala-nr-xx_201_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-2497-km3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95850/uchwala-nr-xx_202_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-138816-km4-obreb-karlubiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95850/uchwala-nr-xx_202_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-138816-km4-obreb-karlubiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95851/uchwala-nr-xx_203_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-93950-km3-obreb-gogolin1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95851/uchwala-nr-xx_203_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-93950-km3-obreb-gogolin1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95852/uchwala-nr-xx_204_2020-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-trybu-przyznawania-i-wysokosci-nagrod-sportowych-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95852/uchwala-nr-xx_204_2020-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-trybu-przyznawania-i-wysokosci-nagrod-sportowych-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95853/uchwala-nr-xx_205_2020-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-stawek-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95853/uchwala-nr-xx_205_2020-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-stawek-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95854/uchwala-nr-xx_206_2020-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-dot-gminy-bierawa.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95854/uchwala-nr-xx_206_2020-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-dot-gminy-bierawa.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95855/uchwala-nr-xx_207_2020-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-dot-wojewodztwa-opolskiego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95855/uchwala-nr-xx_207_2020-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-dot-wojewodztwa-opolskiego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95856/uchwala-nr-xx_208_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95856/uchwala-nr-xx_208_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95857/uchwala-nr-xx_209_2020-w-sprawie-przekazania-czesci-skargi-wedlug-wlasciwosci.pdf
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23 
Uchwała Nr XXI_210_2020 w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Czas na 

przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”.pdf 

Projekt w trakcie realizacji 

24 
Uchwała Nr XXI_211_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 

960/1 i 960/2 z k.m. 10 obręb Karłubiec).pdf  

Zrealizowano 

25 
Uchwała Nr XXI_212_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 

1049/1 z k.m. 10 obręb Karłubiec).pdf  

Zrealizowano 

26 

Uchwała Nr XXI_213_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 

sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z 5 lokali mieszkalnych przy 

Placu Dworcowym w Gogolinie).pdf  

Realizacja w 2021 roku 

27 
Uchwała Nr XXI_214_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 

918/8 z k.m. 13 obręb Gogolin 1).pdf 

Realizacja w 2021 roku 

28 
Uchwała Nr XXI_215_2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki 

10/2 k.m. 1 obręb Gogolin 1).pdf  

Realizacja w 2021 roku 

29 
Uchwała Nr XXI_216_2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki 

12/2 k.m.1 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

30 Uchwała Nr XXI_217_2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf 

Zrealizowano - udzielono dotacji Gminie 

Krapkowice 

31 
Uchwała Nr XXI_218_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 

rok.pdf 

Zrealizowano 

32 
Uchwała Nr XXI_219_2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020”.pdf 

Zrealizowano 

33 
Uchwała Nr XXI_220_2020 w sprawie załatwienia skargi z dnia 8 stycznia 2020 r. na działalność 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.pdf 

Zrealizowano 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96711/uchwala-nr-xxi_210_2020-w-sprawie-wspoldzialania-na-rzecz-realizacji-projektu-czas-na-przesiadke-w-aglomeracji-opolskiej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96711/uchwala-nr-xxi_210_2020-w-sprawie-wspoldzialania-na-rzecz-realizacji-projektu-czas-na-przesiadke-w-aglomeracji-opolskiej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96712/uchwala-nr-xxi_211_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialek-9601-i-9602-z-km-10-obreb-karlubiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96712/uchwala-nr-xxi_211_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialek-9601-i-9602-z-km-10-obreb-karlubiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96713/uchwala-nr-xxi_212_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialki-10491-z-km-10-obreb-karlubiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96713/uchwala-nr-xxi_212_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialki-10491-z-km-10-obreb-karlubiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96714/uchwala-nr-xxi_213_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-skladajacej-sie-z-5-lokali-mieszkalnych-przy-placu-dworcowym-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96714/uchwala-nr-xxi_213_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-skladajacej-sie-z-5-lokali-mieszkalnych-przy-placu-dworcowym-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96714/uchwala-nr-xxi_213_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-skladajacej-sie-z-5-lokali-mieszkalnych-przy-placu-dworcowym-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96715/uchwala-nr-xxi_214_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialki-9188-z-km-13-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96715/uchwala-nr-xxi_214_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialki-9188-z-km-13-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96716/uchwala-nr-xxi_215_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dot-dzialki-102-km-1-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96716/uchwala-nr-xxi_215_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dot-dzialki-102-km-1-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96717/uchwala-nr-xxi_216_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dot-dzialki-122-km1-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96717/uchwala-nr-xxi_216_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dot-dzialki-122-km1-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96718/uchwala-nr-xxi_217_2020-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96719/uchwala-nr-xxi_218_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96719/uchwala-nr-xxi_218_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96720/uchwala-nr-xxi_219_2020-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-gogolin-na-lata-2015-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96720/uchwala-nr-xxi_219_2020-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-gogolin-na-lata-2015-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96721/uchwala-nr-xxi_220_2020-w-sprawie-zalatwienia-skargi-z-dnia-8-stycznia-2020-r-na-dzialalnosc-dyrektora-gminnego-osrodka-zdrowia-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96721/uchwala-nr-xxi_220_2020-w-sprawie-zalatwienia-skargi-z-dnia-8-stycznia-2020-r-na-dzialalnosc-dyrektora-gminnego-osrodka-zdrowia-w-gogolinie.pdf
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34 
Uchwała Nr XXII_221_2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury w Gogolinie.pdf  

Realizacja na bieżąco 

35 
Uchwała Nr XXII_222_2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf  

Procedurę zakończono i przyjęto opracowanie w 

październiku 2020 r. 

36 
Uchwała Nr XXII_223_2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka.pdf 

Projekt planu w trakcie procedowania: wyłożenie 

do publicznego wglądu 

37 
Uchwała Nr XXII_224_2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i Dąbrówka.pdf 

Projekt planu w trakcie procedowania: wyłożenie 

do publicznego wglądu 

38 
Uchwała Nr XXII_225_2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki 

112/1 k.m.1 obręb Malnia).pdf  

Zrealizowano 

39 
Uchwała Nr XXII_226_2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do reorganizacji spółek 

komunalnych.pdf 

Realizacja na bieżąco 

40 Uchwała Nr XXII_227_2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chorula.pdf Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

41 Uchwała Nr XXII_228_2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka.pdf  Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

42 Uchwała Nr XXII_229_2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górażdże.pdf  Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

43 Uchwała Nr XXII_230_2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamień Śląski,.pdf  Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

44 Uchwała Nr XXII_231_2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionek.pdf Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

45 Uchwała Nr XXII_232_2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Malnia.pdf  Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

46 Uchwała Nr XXII_233_2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Obrowiec.pdf  Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

47 Uchwała Nr XXII_234_2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Odrowąż.pdf Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

48 Uchwała Nr XXII_235_2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzów.pdf Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97248/uchwala-nr-xxii_221_2020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-uchwalenia-statutu-gminnego-osrodka-kultury-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97248/uchwala-nr-xxii_221_2020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-uchwalenia-statutu-gminnego-osrodka-kultury-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97249/uchwala-nr-xxii_222_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97249/uchwala-nr-xxii_222_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97250/uchwala-nr-xxii_223_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-zakrzow-i-dabrowka.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97250/uchwala-nr-xxii_223_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-zakrzow-i-dabrowka.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97251/uchwala-nr-xxii_224_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-zakrzow-i-dabrowka.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97251/uchwala-nr-xxii_224_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-zakrzow-i-dabrowka.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97252/uchwala-nr-xxii_225_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dot-dzialki-1121-km1-obreb-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97252/uchwala-nr-xxii_225_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-dot-dzialki-1121-km1-obreb-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97253/uchwala-nr-xxii_226_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-przystapienie-do-reorganizacji-spolek-komunalnych.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97253/uchwala-nr-xxii_226_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-przystapienie-do-reorganizacji-spolek-komunalnych.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97254/uchwala-nr-xxii_227_2020-w-sprawie-uchwalenia-statutu-solectwa-chorula.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97255/uchwala-nr-xxii_228_2020-w-sprawie-uchwalenia-statutu-solectwa-dabrowka.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97256/uchwala-nr-xxii_229_2020-w-sprawie-uchwalenia-statutu-solectwa-gorazdze.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97257/uchwala-nr-xxii_230_2020-w-sprawie-uchwalenia-statutu-solectwa-kamien-slaski.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97258/uchwala-nr-xxii_231_2020-w-sprawie-uchwalenia-statutu-solectwa-kamionek.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97259/uchwala-nr-xxii_232_2020-w-sprawie-uchwalenia-statutu-solectwa-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97260/uchwala-nr-xxii_233_2020-w-sprawie-uchwalenia-statutu-solectwa-obrowiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97261/uchwala-nr-xxii_234_2020-w-sprawie-uchwalenia-statutu-solectwa-odrowaz.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97262/uchwala-nr-xxii_235_2020-w-sprawie-uchwalenia-statutu-solectwa-zakrzow.pdf
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49 Uchwała Nr XXII_236_2020 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Gogolin-Strzebniów.pdf Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

50 Uchwała Nr XXII_237_2020 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec.pdf Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

51 Uchwała Nr XXII_238_2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf Zrealizowano 

52 
Uchwała Nr XXII_239_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 

rok.pdf 

Zrealizowano 

53 
Uchwała Nr XXIII_240_2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na 

lata 2020-2023.pdf 

Procedurę zakończono i przyjęto opracowanie w 

kwietniu 2020 r. 

54 

Uchwała Nr XXIII_241_2020 w sprawie powierzenia spółce Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, wykonywania zadań własnych Gminy 

Gogolin w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi b.pdf  

Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

55 
Uchwała Nr XXIII_242_2020 w sprawie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej).pdf  

Zrealizowano 

56 Uchwała Nr XXIII_243_2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf  Zrealizowano 

57 
Uchwała Nr XXIII_244_2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości.pdf 

Zrealizowano 

58 Uchwała Nr XXIII_245_2020 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf Zrezygnowano z emisji obligacji 

59 Uchwała Nr XXIII_246_2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf  Zrealizowano 

60 
Uchwała Nr XXIII_247_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 

rok;.pdf 

Zrealizowano 

61 
Uchwała Nr XXIV_248_2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia.pdf  

Uchwała straciła ważność, wskutek ustaleń 

uchwały nr XXV_266_2020 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi 

Malnia 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97263/uchwala-nr-xxii_236_2020-w-sprawie-uchwalenia-statutu-dzielnicy-gogolin-strzebniow.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97264/uchwala-nr-xxii_237_2020-w-sprawie-uchwalenia-statutu-dzielnicy-gogolin-karlubiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97265/uchwala-nr-xxii_239_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97265/uchwala-nr-xxii_239_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97266/uchwala-nr-xxiii_240_2020-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-opieki-nad-zabytkami-na-lata-2020-2023.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97266/uchwala-nr-xxiii_240_2020-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-opieki-nad-zabytkami-na-lata-2020-2023.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97267/uchwala-nr-xxiii_241_2020-w-sprawie-powierzenia-spolce-gogolinskie-uslugi-komunalne-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-z-siedziba-w-gogolinie-wykonywania-zadan-wlasnych-gminy-gogolin-w-zakresie-zarzadzania-nieruchomosciami-zabudowanymi-komunalnymi-b.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97267/uchwala-nr-xxiii_241_2020-w-sprawie-powierzenia-spolce-gogolinskie-uslugi-komunalne-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-z-siedziba-w-gogolinie-wykonywania-zadan-wlasnych-gminy-gogolin-w-zakresie-zarzadzania-nieruchomosciami-zabudowanymi-komunalnymi-b.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97267/uchwala-nr-xxiii_241_2020-w-sprawie-powierzenia-spolce-gogolinskie-uslugi-komunalne-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-z-siedziba-w-gogolinie-wykonywania-zadan-wlasnych-gminy-gogolin-w-zakresie-zarzadzania-nieruchomosciami-zabudowanymi-komunalnymi-b.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97268/uchwala-nr-xxiii_242_2020-w-sprawie-petycji-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego-wprowadzenie-lokalnej-tarczy-antykryzysowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97268/uchwala-nr-xxiii_242_2020-w-sprawie-petycji-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego-wprowadzenie-lokalnej-tarczy-antykryzysowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97269/uchwala-nr-xxiii_243_2020-w-sprawie-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97270/uchwala-nr-xxiii_244_2020-w-sprawie-przedluzenia-terminow-platnosci-rat-podatku-od-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97270/uchwala-nr-xxiii_244_2020-w-sprawie-przedluzenia-terminow-platnosci-rat-podatku-od-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97271/uchwala-nr-xxiii_245_2020-w-sprawie-emisji-obligacji-komunalnych.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97314/uchwala-nr-xxiii_246_2020-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97272/uchwala-nr-xxiii_247_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97272/uchwala-nr-xxiii_247_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97797/uchwala-nr-xxiv_248_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97797/uchwala-nr-xxiv_248_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-malnia.pdf
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62 
Uchwała Nr XXIV_249_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 

939/29 z k.m. 3 obręb Gogolin 1).pdf 

Zrealizowano 

63 
Uchwała Nr XXIV_250_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 

939/30 z k.m. 3 obręb Gogolin 1).pdf 

Zrealizowano 

64 
Uchwała Nr XXIV_251_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 

937/21, 936/21 z k.m. 3 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

65 
Uchwała Nr XXIV_252_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 

937/22, 936/22 z k.m. 3 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

66 
Uchwała Nr XXIV_253_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 

906/36 z k.m. 13 obręb Gogolin 1).pdf 

Zrealizowano 

67 
Uchwała Nr XXIV_254_2020 w sprawie regulaminów korzystania z gminnych obiektów 

sportowych.pdf 

Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

68 
Uchwała Nr XXIV_255_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 

rok.pdf 

Zrealizowano 

69 
Uchwała Nr XXIV_256_2020 w sprawie petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed 

elektroskażeniami-Stop zagrożeniu zdrowia i życia.pdf  

Zrealizowano 

70 
Uchwała Nr XXIV_257_2020 w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).pdf  

Zrealizowano 

71 Uchwała Nr XXV_258_2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina.pdf Zrealizowano 

72 
Uchwała Nr XXV_259_2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok.pdf 

Zrealizowano 

73 
Uchwała Nr XXV_260_2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok.pdf 

Zrealizowano 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97798/uchwala-nr-xxiv_249_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-93929-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97798/uchwala-nr-xxiv_249_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-93929-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97799/uchwala-nr-xxiv_250_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-93930-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97799/uchwala-nr-xxiv_250_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-93930-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97800/uchwala-nr-xxiv_251_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93721-93621-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97800/uchwala-nr-xxiv_251_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93721-93621-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97801/uchwala-nr-xxiv_252_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93722-93622-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97801/uchwala-nr-xxiv_252_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialki-93722-93622-z-km-3-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97802/uchwala-nr-xxiv_253_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-90636-z-km-13-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97802/uchwala-nr-xxiv_253_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dzialka-90636-z-km-13-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97803/uchwala-nr-xxiv_254_2020-w-sprawie-regulaminow-korzystania-z-gminnych-obiektow-sportowych.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97803/uchwala-nr-xxiv_254_2020-w-sprawie-regulaminow-korzystania-z-gminnych-obiektow-sportowych.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97804/uchwala-nr-xxiv_255_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97804/uchwala-nr-xxiv_255_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97805/uchwala-nr-xxiv_256_2020-w-sprawie-petycji-dotyczacej-ochrony-zdrowia-przed-elektroskazeniami-stop-zagrozeniu-zdrowia-i-zycia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97805/uchwala-nr-xxiv_256_2020-w-sprawie-petycji-dotyczacej-ochrony-zdrowia-przed-elektroskazeniami-stop-zagrozeniu-zdrowia-i-zycia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97806/uchwala-nr-xxiv_257_2020-w-sprawie-zlozonej-petycji-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego-wprowadzenie-lokalnej-tarczy-antykryzysowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/97806/uchwala-nr-xxiv_257_2020-w-sprawie-zlozonej-petycji-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego-wprowadzenie-lokalnej-tarczy-antykryzysowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98230/uchwala-nr-xxv_258_2020-w-sprawie-udzielenia-wotum-zaufania-burmistrzowi-gogolina.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98231/uchwala-nr-xxv_259_2020-w-sprawie-rozpatrzenia-i-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-gminy-gogolin-za-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98231/uchwala-nr-xxv_259_2020-w-sprawie-rozpatrzenia-i-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-gminy-gogolin-za-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98232/uchwala-nr-xxv_260_2020-w-sprawie-udzielenia-burmistrzowi-gogolina-absolutorium-z-tytulu-wykonania-budzetu-gminy-gogolin-za-2019-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98232/uchwala-nr-xxv_260_2020-w-sprawie-udzielenia-burmistrzowi-gogolina-absolutorium-z-tytulu-wykonania-budzetu-gminy-gogolin-za-2019-rok.pdf
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74 
Uchwała Nr XXV_261_2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2019.pdf 

Zrealizowano 

75 

Uchwała Nr XXV_262_2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gogolinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 

dodatku energetycznego.pdf 

realizowana na bieżąco 

76 
Uchwała Nr XXV_263_2020 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Usług 

Wspólnych w Gogolinie i nadania jej statutu.pdf  

Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

77 

Uchwała Nr XXV_264_2020 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gogolin pod 

nazwą Straż Miejska w Gogolinie i umiejscowienia straży miejskiej w strukturze Urzędu 

Miejskiego w Gogolinie.pdf 

Zrealizowano 

78 
Uchwała Nr XXV_265_2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie 

Gogolin na rok szkolny 2020/2021.pdf 

Realizacja na bieżąco 

79 
Uchwała Nr XXV_266_2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia.pdf  

Projekt planu w trakcie procedowania: wyłożenie 

do publicznego wglądu 

80 
Uchwała Nr XXV_267_2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin.pdf  

Projekt planu w trakcie procedowania: wyłożenie 

do publicznego wglądu 

81 
Uchwała Nr XXV_268_2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf  

W trakcie procedowania, analiza wniosków. 

Planowane przygotowanie zawiadomień ws. 

wnioskowania dot. studium.  

82 

Uchwała Nr XXV_269_2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas 

nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu.pdf 

Zrealizowano 

83 
Uchwała Nr XXV_270_2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą (dz.1006/1 k.m.10 obręb Karłubiec).pdf 

Zrealizowano 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98233/uchwala-nr-xxv_261_2020-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-gminnego-osrodka-zdrowia-w-gogolinie-za-rok-2019.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98233/uchwala-nr-xxv_261_2020-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-gminnego-osrodka-zdrowia-w-gogolinie-za-rok-2019.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98234/uchwala-nr-xxv_262_2020-w-sprawie-upowaznienia-kierownika-osrodka-pomocy-spolecznej-w-gogolinie-do-zalatwiania-indywidualnych-spraw-z-zakresu-administracji-publicznej-dotyczacych-dodatku-energetycznego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98234/uchwala-nr-xxv_262_2020-w-sprawie-upowaznienia-kierownika-osrodka-pomocy-spolecznej-w-gogolinie-do-zalatwiania-indywidualnych-spraw-z-zakresu-administracji-publicznej-dotyczacych-dodatku-energetycznego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98234/uchwala-nr-xxv_262_2020-w-sprawie-upowaznienia-kierownika-osrodka-pomocy-spolecznej-w-gogolinie-do-zalatwiania-indywidualnych-spraw-z-zakresu-administracji-publicznej-dotyczacych-dodatku-energetycznego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98235/uchwala-nr-xxv_263_2020-w-sprawie-utworzenia-jednostki-organizacyjnej-centrum-uslug-wspolnych-w-gogolinie-i-nadania-jej-statutu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98235/uchwala-nr-xxv_263_2020-w-sprawie-utworzenia-jednostki-organizacyjnej-centrum-uslug-wspolnych-w-gogolinie-i-nadania-jej-statutu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98236/uchwala-nr-xxv_264_2020-w-sprawie-likwidacji-jednostki-organizacyjnej-gminy-gogolin-pod-nazwa-straz-miejska-w-gogolinie-i-umiejscowienia-strazy-miejskiej-w-strukturze-urzedu-miejskiego-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98236/uchwala-nr-xxv_264_2020-w-sprawie-likwidacji-jednostki-organizacyjnej-gminy-gogolin-pod-nazwa-straz-miejska-w-gogolinie-i-umiejscowienia-strazy-miejskiej-w-strukturze-urzedu-miejskiego-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98236/uchwala-nr-xxv_264_2020-w-sprawie-likwidacji-jednostki-organizacyjnej-gminy-gogolin-pod-nazwa-straz-miejska-w-gogolinie-i-umiejscowienia-strazy-miejskiej-w-strukturze-urzedu-miejskiego-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98237/uchwala-nr-xxv_265_2020-w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostek-paliwa-w-gminie-gogolin-na-rok-szkolny-20202021.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98237/uchwala-nr-xxv_265_2020-w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostek-paliwa-w-gminie-gogolin-na-rok-szkolny-20202021.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98238/uchwala-nr-xxv_266_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98238/uchwala-nr-xxv_266_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-malnia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98239/uchwala-nr-xxv_267_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-zakrzow-i-miasta-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98239/uchwala-nr-xxv_267_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-zakrzow-i-miasta-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98240/uchwala-nr-xxv_268_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98240/uchwala-nr-xxv_268_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98241/uchwala-nr-xxv_269_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-dzierzawe-nieruchomosci-na-czas-nieoznaczony-oraz-wyrazenia-zgody-na-odstapienie-od-obowiazku-przetargowego-trybu-zawarcia-umowy-najmu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98241/uchwala-nr-xxv_269_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-dzierzawe-nieruchomosci-na-czas-nieoznaczony-oraz-wyrazenia-zgody-na-odstapienie-od-obowiazku-przetargowego-trybu-zawarcia-umowy-najmu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98241/uchwala-nr-xxv_269_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-dzierzawe-nieruchomosci-na-czas-nieoznaczony-oraz-wyrazenia-zgody-na-odstapienie-od-obowiazku-przetargowego-trybu-zawarcia-umowy-najmu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98242/uchwala-nr-xxv_270_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca-dz10061-km10-obreb-karlubiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98242/uchwala-nr-xxv_270_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca-dz10061-km10-obreb-karlubiec.pdf
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84 
Uchwała Nr XXV_271_2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą (część dz. 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1).pdf  

Zrealizowano 

85 
Uchwała Nr XXV_272_2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą (część działki 163/36 k.m. 1 obręb Górażdże).pdf  

Zrealizowano 

86 
Uchwała Nr XXV_273_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal 

mieszkalny w Choruli przy ul. Opolskiej 53/7).pdf 

Zrealizowano 

87 
Uchwała Nr XXV_274_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/2 z 

k.m. 4 obręb Kamionek).pdf  

Zrealizowano 

88 
Uchwała Nr XXV_275_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/3 z 

k.m. 4 obręb Kamionek).pdf  

Realizacja w 2021 roku 

89 
Uchwała Nr XXV_276_2020 w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w 

Obrowcu („Pistulka”).pdf 

Zrealizowano 

90 
Uchwała Nr XXV_277_2020 w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w 

Obrowcu („Chmielik”).pdf 

Zrealizowano 

91 Uchwała Nr XXV_278_2020 w sprawie uchylenia uchwały.pdf Weszła w życie  

92 
Uchwała Nr XXV_279_2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf  

Zrealizowano 

93 
Uchwała Nr XXV_280_2020 w sprawie petycji dotyczącej planu sprzedaży części parku miejskiego 

na ul. Ligonia w Gogolinie prywatnemu inwestorowi.pdf  

Zrealizowano 

94 

Uchwała Nr XXV_281_2020 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowej.pdf 

Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

95 
Uchwała Nr XXV_282_2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości.pdf 

Zrealizowano 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98243/uchwala-nr-xxv_271_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca-czesc-dz-303-km-4-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98243/uchwala-nr-xxv_271_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca-czesc-dz-303-km-4-obreb-gogolin-1.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98244/uchwala-nr-xxv_272_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca-czesc-dzialki-16336-km-1-obreb-gorazdze.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98244/uchwala-nr-xxv_272_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-dzierzawy-z-dotychczasowym-dzierzawca-czesc-dzialki-16336-km-1-obreb-gorazdze.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98245/uchwala-nr-xxv_273_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-lokal-mieszkalny-w-choruli-przy-ul-opolskiej-537.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98245/uchwala-nr-xxv_273_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-lokal-mieszkalny-w-choruli-przy-ul-opolskiej-537.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98246/uchwala-nr-xxv_274_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dz4222-z-km-4-obreb-kamionek.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98246/uchwala-nr-xxv_274_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dz4222-z-km-4-obreb-kamionek.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98247/uchwala-nr-xxv_275_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dz4223-z-km-4-obreb-kamionek.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98247/uchwala-nr-xxv_275_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dz4223-z-km-4-obreb-kamionek.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98248/uchwala-nr-xxv_276_2020-w-sprawie-ustanowienia-pomnikiem-przyrody-debu-szypulkowego-w-obrowcu-pistulka.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98248/uchwala-nr-xxv_276_2020-w-sprawie-ustanowienia-pomnikiem-przyrody-debu-szypulkowego-w-obrowcu-pistulka.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98249/uchwala-nr-xxv_277_2020-w-sprawie-ustanowienia-pomnikiem-przyrody-debu-szypulkowego-w-obrowcu-chmielik.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98249/uchwala-nr-xxv_277_2020-w-sprawie-ustanowienia-pomnikiem-przyrody-debu-szypulkowego-w-obrowcu-chmielik.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98250/uchwala-nr-xxv_278_2020-w-sprawie-uchylenia-uchwaly.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98251/uchwala-nr-xxv_279_2020-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98251/uchwala-nr-xxv_279_2020-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98252/uchwala-nr-xxv_280_2020-w-sprawie-petycji-dotyczacej-planu-sprzedazy-czesci-parku-miejskiego-na-ul-ligonia-w-gogolinie-prywatnemu-inwestorowi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98252/uchwala-nr-xxv_280_2020-w-sprawie-petycji-dotyczacej-planu-sprzedazy-czesci-parku-miejskiego-na-ul-ligonia-w-gogolinie-prywatnemu-inwestorowi.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98253/uchwala-nr-xxv_281_2020-w-sprawie-zasad-otrzymywania-i-wysokosci-diet-dla-przewodniczacych-organow-wykonawczych-jednostek-pomocniczych-oraz-zwrotu-kosztow-podrozy-sluzbowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98253/uchwala-nr-xxv_281_2020-w-sprawie-zasad-otrzymywania-i-wysokosci-diet-dla-przewodniczacych-organow-wykonawczych-jednostek-pomocniczych-oraz-zwrotu-kosztow-podrozy-sluzbowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98253/uchwala-nr-xxv_281_2020-w-sprawie-zasad-otrzymywania-i-wysokosci-diet-dla-przewodniczacych-organow-wykonawczych-jednostek-pomocniczych-oraz-zwrotu-kosztow-podrozy-sluzbowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98254/uchwala-nr-xxv_282_2020-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98254/uchwala-nr-xxv_282_2020-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf
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96 
Uchwała Nr XXV_283_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 

rok.pdf 

Zrealizowano 

97 
Uchwała Nr XXVI_284_2020 w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „TROPA VERDE 

- nagradzamy recycling”.pdf 

Realizacja na bieżąco 

98 
Uchwała Nr XXVI_285_2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Gogolin.pdf 

Realizacja na bieżąco 

99 
Uchwała Nr XXVI_286_2020 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Gogolin 2030”.pdf 

Realizacja na bieżąco 

100 
Uchwała Nr XXVI_287_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 

1255/3 z k.m. 5 obręb Kamień Śląski).pdf 

Realizacja w 2021 roku 

101 
Uchwała Nr XXVI_288_2020 w sprawie wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program 

profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”.pdf 

Realizacja w 2021 roku 

102 

Uchwała Nr XXVI_289_2020 w sprawie wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program 

wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 

2016-2020”.pdf 

Realizacja w 2021 roku 

103 
Uchwała Nr XXVI_290_2020 w sprawie wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program 

przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”.pdf 

Realizacja w 2021 roku 

104 Uchwała Nr XXVI_291_2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf  Zrealizowano 

105 
Uchwała Nr XXVI_292_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 

rok.pdf 

Zrealizowano 

106 
Uchwała Nr XXVII_293_2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.pdf  

Zrealizowano 

107 
Uchwała Nr XXVII_294_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 

rok.pdf 

Zrealizowano 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98255/uchwala-nr-xxv_283_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98255/uchwala-nr-xxv_283_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98578/uchwala-nr-xxvi_284_2020-w-sprawie-wspoldzialania-na-rzecz-realizacji-projektu-tropa-verde-nagradzamy-recycling.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98578/uchwala-nr-xxvi_284_2020-w-sprawie-wspoldzialania-na-rzecz-realizacji-projektu-tropa-verde-nagradzamy-recycling.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98579/uchwala-nr-xxvi_285_2020-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98579/uchwala-nr-xxvi_285_2020-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98580/uchwala-nr-xxvi_286_2020-w-sprawie-przyjecia-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-gogolin-2030.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98580/uchwala-nr-xxvi_286_2020-w-sprawie-przyjecia-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-gogolin-2030.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98581/uchwala-nr-xxvi_287_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialki-12553-z-km-5-obreb-kamien-slaski.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98581/uchwala-nr-xxvi_287_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-dot-dzialki-12553-z-km-5-obreb-kamien-slaski.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98582/uchwala-nr-xxvi_288_2020-w-sprawie-wydluzenia-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-profilaktyki-nowotworowej-w-gminie-gogolin-na-lata-2016-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98582/uchwala-nr-xxvi_288_2020-w-sprawie-wydluzenia-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-profilaktyki-nowotworowej-w-gminie-gogolin-na-lata-2016-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98583/uchwala-nr-xxvi_289_2020-w-sprawie-wydluzenia-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-wczesnego-wykrywania-wad-sluchu-i-wzroku-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-w-gminie-gogolin-na-lata-2016-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98583/uchwala-nr-xxvi_289_2020-w-sprawie-wydluzenia-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-wczesnego-wykrywania-wad-sluchu-i-wzroku-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-w-gminie-gogolin-na-lata-2016-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98583/uchwala-nr-xxvi_289_2020-w-sprawie-wydluzenia-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-wczesnego-wykrywania-wad-sluchu-i-wzroku-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-w-gminie-gogolin-na-lata-2016-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98584/uchwala-nr-xxvi_290_2020-w-sprawie-wydluzenia-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-przeciwdzialania-wadom-postawy-u-dzieci-w-gminie-gogolin-na-lata-2016-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98584/uchwala-nr-xxvi_290_2020-w-sprawie-wydluzenia-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-przeciwdzialania-wadom-postawy-u-dzieci-w-gminie-gogolin-na-lata-2016-2020.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99305/uchwala-nr-xxvi_291_2020-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98586/uchwala-nr-xxvi_292_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98586/uchwala-nr-xxvi_292_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98707/uchwala-nr-xxvii_293_2020-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-do-przeprowadzenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-gminnego-osrodka-zdrowia-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98707/uchwala-nr-xxvii_293_2020-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-do-przeprowadzenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-gminnego-osrodka-zdrowia-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98708/uchwala-nr-xxvii_294_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/98708/uchwala-nr-xxvii_294_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
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108 

Uchwała Nr XXVIII_295_2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia.pdf  

realizowana na bieżąco 

109 

Uchwała Nr XXVIII_296_2020 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gogolin oraz przekazania go do 

organu regulacyjnego.pdf 

Zrealizowano, wprowadzono do ogólnego 

stosowania na bieżąco 

110 
Uchwała Nr XXVIII_297_2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Kamień Śląski - część 2.pdf 

Procedurę zakończono i przyjęto opracowanie we 

wrześniu 2020 r. 

111 

Uchwała Nr XXVIII_298_2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”,.pdf 

Zrealizowano 

112 
Uchwała Nr XXVIII_299_2020 w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu do Związku Powiatowo-

Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich.pdf  

Zrealizowano, Gmina przystapiła do Związku w 

2021r. 

113 Uchwała Nr XXVIII_300_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu usługowego.pdf  Zrealizowano 

114 
Uchwała Nr XXVIII_301_2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Gogolin.pdf 

Weszła w życie 

115 Uchwała Nr XXVIII_302_2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf  Zrealizowano 

116 
Uchwała Nr XXVIII_303_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 

rok.pdf 

Zrealizowano 

117 Uchwała Nr XXVIII_304_2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf  

Zrealizowano - udzielono dotacji Gminie Jawornik 

Polski 

118 
Uchwała Nr XXVIII_305_2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w 

sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf  

Zrealizowano 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99293/uchwala-nr-xxviii_295_2020-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-odplatnosci-za-uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze-oraz-szczegolowych-warunkow-czesciowego-lub-calkowitego-zwolnienia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99293/uchwala-nr-xxviii_295_2020-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-odplatnosci-za-uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze-oraz-szczegolowych-warunkow-czesciowego-lub-calkowitego-zwolnienia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99293/uchwala-nr-xxviii_295_2020-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-odplatnosci-za-uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze-oraz-szczegolowych-warunkow-czesciowego-lub-calkowitego-zwolnienia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99294/uchwala-nr-xxviii_296_2020-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-obowiazujacego-na-terenie-gminy-gogolin-oraz-przekazania-go-do-organu-regulacyjnego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99294/uchwala-nr-xxviii_296_2020-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-obowiazujacego-na-terenie-gminy-gogolin-oraz-przekazania-go-do-organu-regulacyjnego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99294/uchwala-nr-xxviii_296_2020-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-obowiazujacego-na-terenie-gminy-gogolin-oraz-przekazania-go-do-organu-regulacyjnego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99295/uchwala-nr-xxviii_297_2020-w-sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-kamien-slaski-czesc-2.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99295/uchwala-nr-xxviii_297_2020-w-sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-kamien-slaski-czesc-2.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99296/uchwala-nr-xxviii_298_2020-w-sprawie-zawarcia-porozumienia-miedzygminnego-dotyczacego-wspoldzialania-gmin-wchodzacych-w-sklad-aglomeracji-krapkowice-przy-realizacji-zadania-polegajacego-na-wyznaczeniu-obszaru-i-granic-aglomeracji-krapkowice.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99296/uchwala-nr-xxviii_298_2020-w-sprawie-zawarcia-porozumienia-miedzygminnego-dotyczacego-wspoldzialania-gmin-wchodzacych-w-sklad-aglomeracji-krapkowice-przy-realizacji-zadania-polegajacego-na-wyznaczeniu-obszaru-i-granic-aglomeracji-krapkowice.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99296/uchwala-nr-xxviii_298_2020-w-sprawie-zawarcia-porozumienia-miedzygminnego-dotyczacego-wspoldzialania-gmin-wchodzacych-w-sklad-aglomeracji-krapkowice-przy-realizacji-zadania-polegajacego-na-wyznaczeniu-obszaru-i-granic-aglomeracji-krapkowice.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99297/uchwala-nr-xxviii_299_2020-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-przystapieniu-do-zwiazku-powiatowo-gminnego-jedz-z-nami-z-siedziba-w-strzelcach-opolskich.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99297/uchwala-nr-xxviii_299_2020-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-przystapieniu-do-zwiazku-powiatowo-gminnego-jedz-z-nami-z-siedziba-w-strzelcach-opolskich.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99298/uchwala-nr-xxviii_300_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-lokalu-uslugowego.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99299/uchwala-nr-xxviii_301_2020-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-statutu-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99299/uchwala-nr-xxviii_301_2020-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-statutu-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99300/uchwala-nr-xxviii_302_2020-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99301/uchwala-nr-xxviii_303_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99301/uchwala-nr-xxviii_303_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99302/uchwala-nr-xxviii_304_2020-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99303/uchwala-nr-xxviii_305_2020-w-sprawie-rozpatrzenia-wniosku-dotyczacego-podjecia-uchwaly-w-sprawie-realizacji-obywatelskiej-inicjatywy-uchwalodawczej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99303/uchwala-nr-xxviii_305_2020-w-sprawie-rozpatrzenia-wniosku-dotyczacego-podjecia-uchwaly-w-sprawie-realizacji-obywatelskiej-inicjatywy-uchwalodawczej.pdf
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119 
Uchwała Nr XXVIII_306_2020 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał w 

ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf 

Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

120 
Uchwała Nr XXIX_307_2020 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Gogolinie.pdf 

Weszła w życie 

121 
Uchwała Nr XXIX_308_2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gogolin.pdf  

Weszła w życie 

122 
Uchwała Nr XXIX_309_2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf  

Opracowanie w trakcie procedowania (etap 

projektowy) 

123 Uchwała Nr XXIX_310_2020 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf Weszła w życie 

124 

Uchwała Nr XXIX_311_2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu 

Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na 

ekologiczne.pdf 

Zrealizowano 

125 Uchwała Nr XXIX_312_2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf Zrealizowano 

126 
Uchwała Nr XXIX_313_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 

rok.pdf 

Zrealizowano 

127 
Uchwała Nr XXX_314_2020 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.pdf  

Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

128 

Uchwała Nr XXX_315_2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i t.pdf  

realizowana na bieżąco 

129 
Uchwała Nr XXX_316_2020 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf 

Realizacja na bieżąco 

130 Uchwała Nr XXX_317_2020 w sprawie powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi 

Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Gogolin 
Realizacja na bieżąco 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99304/uchwala-nr-xxviii_306_2020-w-sprawie-szczegolowych-zasad-wnoszenia-projektow-uchwal-w-ramach-obywatelskiej-inicjatywy-uchwalodawczej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99304/uchwala-nr-xxviii_306_2020-w-sprawie-szczegolowych-zasad-wnoszenia-projektow-uchwal-w-ramach-obywatelskiej-inicjatywy-uchwalodawczej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99479/uchwala-nr-xxix_307_2020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-nadania-statutu-osrodkowi-pomocy-spolecznej-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99479/uchwala-nr-xxix_307_2020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-nadania-statutu-osrodkowi-pomocy-spolecznej-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99480/uchwala-nr-xxix_308_2020-w-sprawie-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99480/uchwala-nr-xxix_308_2020-w-sprawie-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99481/uchwala-nr-xxix_309_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-chorula.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99481/uchwala-nr-xxix_309_2020-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-chorula.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99482/uchwala-nr-xxix_310_2020-w-sprawie-nadania-nazwy-ulicy.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99483/uchwala-nr-xxix_311_2020-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-z-budzetu-gminy-gogolin-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-zmiany-systemu-ogrzewania-na-ekologiczne.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99483/uchwala-nr-xxix_311_2020-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-z-budzetu-gminy-gogolin-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-zmiany-systemu-ogrzewania-na-ekologiczne.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99483/uchwala-nr-xxix_311_2020-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-z-budzetu-gminy-gogolin-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-zmiany-systemu-ogrzewania-na-ekologiczne.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99484/uchwala-nr-xxix_312_2020-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99485/uchwala-nr-xxix_313_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99485/uchwala-nr-xxix_313_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99638/uchwala-nr-xxx_314_2020-w-sprawie-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2021.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99638/uchwala-nr-xxx_314_2020-w-sprawie-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2021.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99639/uchwala-nr-xxx_315_2020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-odplatnosci-za-uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze-oraz-szczegolowych-warunkow-czesciowego-lub-calkowitego-zwolnienia-z-tych-oplat-i-t.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99639/uchwala-nr-xxx_315_2020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-odplatnosci-za-uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze-oraz-szczegolowych-warunkow-czesciowego-lub-calkowitego-zwolnienia-z-tych-oplat-i-t.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99639/uchwala-nr-xxx_315_2020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-odplatnosci-za-uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze-oraz-szczegolowych-warunkow-czesciowego-lub-calkowitego-zwolnienia-z-tych-oplat-i-t.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99640/uchwala-nr-xxx_316_2020-w-sprawie-powierzenia-gminie-krapkowice-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99640/uchwala-nr-xxx_316_2020-w-sprawie-powierzenia-gminie-krapkowice-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99641/uchwala-nr-xxx_317_2020-w-sprawie-powierzenia-przedsiebiorstwu-gogolinskie-uslugi-komunalne-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-zadania-wlasnego-gminy-gogolin-dotyczacego-wyposazenia-nieruchomosci-na-ktorych-zamieszkuja-mieszkancy-w-worki-i-pojem.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99641/uchwala-nr-xxx_317_2020-w-sprawie-powierzenia-przedsiebiorstwu-gogolinskie-uslugi-komunalne-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-zadania-wlasnego-gminy-gogolin-dotyczacego-wyposazenia-nieruchomosci-na-ktorych-zamieszkuja-mieszkancy-w-worki-i-pojem.pdf
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dotyczącego wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w worki i 

pojem.pdf 

131 
Uchwała Nr XXX_318_2020 w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu do Związku 

Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.pdf 

Realizacja na bieżąco 

132 

Uchwała Nr XXX_319_2020 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Gogolin.pdf 

Zrealizowano, wprowadzono do ogólnego 

stosowania na bieżąco 

133 
Uchwała Nr XXX_320_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 

37/2 z k.m. 8 obręb Obrowiec).pdf  

Realizacja w 2021 roku 

134 
Uchwała Nr XXX_321_2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - 

Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie i nadania jej statutu.pdf  

Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

135 

Uchwała Nr XXX_322_2020 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin.pdf 

Realizacja na bieżąco 

136 

Uchwała Nr XXX_323_2020 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających 

opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin.pdf  

Realizacja w 2021 roku 

137 
Uchwała Nr XXX_324_2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2021.pdf 

Zrealizowano 

138 
Uchwała Nr XXX_325_2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2021.pdf  

Zrealizowano 

139 
Uchwała Nr XXX_326_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 

rok.pdf 

Zrealizowano 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99641/uchwala-nr-xxx_317_2020-w-sprawie-powierzenia-przedsiebiorstwu-gogolinskie-uslugi-komunalne-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-zadania-wlasnego-gminy-gogolin-dotyczacego-wyposazenia-nieruchomosci-na-ktorych-zamieszkuja-mieszkancy-w-worki-i-pojem.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99641/uchwala-nr-xxx_317_2020-w-sprawie-powierzenia-przedsiebiorstwu-gogolinskie-uslugi-komunalne-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-zadania-wlasnego-gminy-gogolin-dotyczacego-wyposazenia-nieruchomosci-na-ktorych-zamieszkuja-mieszkancy-w-worki-i-pojem.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99642/uchwala-nr-xxx_318_2020-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-przystapieniu-do-zwiazku-miedzygminnego-czysty-region-z-siedziba-w-kedzierzynie-kozlu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99642/uchwala-nr-xxx_318_2020-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-przystapieniu-do-zwiazku-miedzygminnego-czysty-region-z-siedziba-w-kedzierzynie-kozlu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99643/uchwala-nr-xxx_319_2020-w-sprawie-doplaty-dla-taryfowych-odbiorcow-uslug-w-zakresie-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99643/uchwala-nr-xxx_319_2020-w-sprawie-doplaty-dla-taryfowych-odbiorcow-uslug-w-zakresie-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99643/uchwala-nr-xxx_319_2020-w-sprawie-doplaty-dla-taryfowych-odbiorcow-uslug-w-zakresie-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99644/uchwala-nr-xxx_320_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-nr-dzialki-372-z-km-8-obreb-obrowiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99644/uchwala-nr-xxx_320_2020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-nr-dzialki-372-z-km-8-obreb-obrowiec.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99645/uchwala-nr-xxx_321_2020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-utworzenia-jednostki-organizacyjnej-centrum-uslug-wspolnych-w-gogolinie-i-nadania-jej-statutu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99645/uchwala-nr-xxx_321_2020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-utworzenia-jednostki-organizacyjnej-centrum-uslug-wspolnych-w-gogolinie-i-nadania-jej-statutu.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99646/uchwala-nr-xxx_322_2020-w-sprawie-regulaminu-okreslajacego-wysokosc-oraz-szczegolowe-warunki-przyznawania-niektorych-skladnikow-wynagrodzenia-nauczycielom-zatrudnionym-w-szkolach-i-przedszkolach-prowadzonych-przez-gmine-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99646/uchwala-nr-xxx_322_2020-w-sprawie-regulaminu-okreslajacego-wysokosc-oraz-szczegolowe-warunki-przyznawania-niektorych-skladnikow-wynagrodzenia-nauczycielom-zatrudnionym-w-szkolach-i-przedszkolach-prowadzonych-przez-gmine-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99646/uchwala-nr-xxx_322_2020-w-sprawie-regulaminu-okreslajacego-wysokosc-oraz-szczegolowe-warunki-przyznawania-niektorych-skladnikow-wynagrodzenia-nauczycielom-zatrudnionym-w-szkolach-i-przedszkolach-prowadzonych-przez-gmine-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99647/uchwala-nr-xxx_323_2020-w-sprawie-wysokosci-i-zasad-ustalania-oraz-rozliczania-dotacji-celowej-dla-podmiotow-niepublicznych-prowadzacych-zlobki-lub-kluby-dzieciece-lub-zatrudniajacych-opiekunow-dziennych-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99647/uchwala-nr-xxx_323_2020-w-sprawie-wysokosci-i-zasad-ustalania-oraz-rozliczania-dotacji-celowej-dla-podmiotow-niepublicznych-prowadzacych-zlobki-lub-kluby-dzieciece-lub-zatrudniajacych-opiekunow-dziennych-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99647/uchwala-nr-xxx_323_2020-w-sprawie-wysokosci-i-zasad-ustalania-oraz-rozliczania-dotacji-celowej-dla-podmiotow-niepublicznych-prowadzacych-zlobki-lub-kluby-dzieciece-lub-zatrudniajacych-opiekunow-dziennych-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99648/uchwala-nr-xxx_324_2020-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci-na-rok-2021.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99648/uchwala-nr-xxx_324_2020-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci-na-rok-2021.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99649/uchwala-nr-xxx_325_2020-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych-na-rok-2021.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99649/uchwala-nr-xxx_325_2020-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych-na-rok-2021.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99650/uchwala-nr-xxx_326_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99650/uchwala-nr-xxx_326_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
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140 

Uchwała Nr XXX_327_2020 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków.pdf 

Zrealizowano - udzielono dotacji  

141 Uchwała Nr XXX_328_2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gogolin.pdf  Realizacja na bieżąco 

142 
Uchwała Nr XXX_329_2020 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Spokojnej 

Starości „Św. Barbara” w Kamionku.pdf  

Weszła w życie, stosowana  na bieżąco 

143 Uchwała Nr XXXI_330_2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf  Zrealizowano 

144 Uchwała Nr XXXI_331_2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.pdf Realizacja w 2021 roku 

145 
Uchwała Nr XXXI_332_2020 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2021-2022”.pdf 

Realizacja w latach 2021-2022 

146 
Uchwała Nr XXXI_333_2020 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2021 rok.pdf  

Realizacja w 2021 roku 

147 
Uchwała Nr XXXI_334_2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2021.pdf  

Realizacja w 2021 roku 

148 
Uchwała Nr XXXI_335_2020 w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o 

charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.pdf 

Zrealizowano, wprowadzono do ogólnego 

stosowania na bieżąco 

149 
Uchwała Nr XXXI_336_2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gogolin.pdf  

Zrealizowano, wprowadzono do ogólnego 

stosowania na bieżąco 

150 Uchwała Nr XXXI_337_2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf  Realizacja w 2021 roku 

151 
Uchwała Nr XXXI_338_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 

rok.pdf 

Zrealizowano 

152 Uchwała Nr XXXI_339_2020 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.pdf Zrealizowano 

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99651/uchwala-nr-xxx_327_2020-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-dofinansowanie-prac-konserwatorskich-restauratorskich-lub-robot-budowlanych-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99651/uchwala-nr-xxx_327_2020-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-dofinansowanie-prac-konserwatorskich-restauratorskich-lub-robot-budowlanych-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99651/uchwala-nr-xxx_327_2020-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-dofinansowanie-prac-konserwatorskich-restauratorskich-lub-robot-budowlanych-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99652/uchwala-nr-xxx_328_2020-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-i-granic-aglomeracji-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99653/uchwala-nr-xxx_329_2020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-nadania-statutu-domu-spokojnej-starosci-sw-barbara-w-kamionku.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99653/uchwala-nr-xxx_329_2020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-nadania-statutu-domu-spokojnej-starosci-sw-barbara-w-kamionku.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99923/uchwala-nr-xxxi_330_2020-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99892/uchwala-nr-xxxi_331_2020-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-gminy-gogolin-na-2021-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99893/uchwala-nr-xxxi_332_2020-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-gminy-gogolin-na-lata-2021-202.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99893/uchwala-nr-xxxi_332_2020-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-gminy-gogolin-na-lata-2021-202.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99894/uchwala-nr-xxxi_333_2020-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-w-gminie-gogolin-na-lata-2021-2022.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99894/uchwala-nr-xxxi_333_2020-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-w-gminie-gogolin-na-lata-2021-2022.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99895/uchwala-nr-xxxi_334_2020-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-gogolin-na-rok-2021.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99895/uchwala-nr-xxxi_334_2020-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-gogolin-na-rok-2021.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99896/uchwala-nr-xxxi_335_2020-w-sprawie-ustalenia-cen-za-przejazdy-w-zakresie-zadania-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej-w-gminnych-przewozach-pasazerskich.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99896/uchwala-nr-xxxi_335_2020-w-sprawie-ustalenia-cen-za-przejazdy-w-zakresie-zadania-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej-w-gminnych-przewozach-pasazerskich.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99897/uchwala-nr-xxxi_336_2020-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-obowiazujacego-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99897/uchwala-nr-xxxi_336_2020-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-obowiazujacego-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99898/uchwala-nr-xxxi_337_2020-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99899/uchwala-nr-xxxi_338_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99899/uchwala-nr-xxxi_338_2020-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-i-w-budzecie-gminy-na-2020-rok.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99900/uchwala-nr-xxxi_339_2020-w-sprawie-pozostawienia-petycji-bez-rozpatrzenia.pdf
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153 
Uchwała Nr XXXI_340_2020 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin 

dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.pdf  

Zrealizowano 

154 
Uchwała Nr XXXI_341_2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości.pdf 

Zrealizowano 

155 
Uchwała Nr XXXI_342_2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych 

inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis.pdf  

Zrealizowano 

156 

Uchwała Nr XXXI_343_2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na 

terenie Gminy Gogolin.pdf 

Zrealizowano 

Tabela 19. Stan realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie, podjętych w 2020 roku

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99901/uchwala-nr-xxxi_340_2020-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-z-budzetu-gminy-gogolin-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-zmiany-systemu-ogrzewania-na-ekologiczne.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99901/uchwala-nr-xxxi_340_2020-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-z-budzetu-gminy-gogolin-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-zmiany-systemu-ogrzewania-na-ekologiczne.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99905/uchwala-nr-xxxi_341_2020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99905/uchwala-nr-xxxi_341_2020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99906/uchwala-nr-xxxi_342_2020-w-sprawie-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci-nowych-inwestycji-na-terenie-gminy-gogolin-w-ramach-pomocy-de-minimis.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99906/uchwala-nr-xxxi_342_2020-w-sprawie-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci-nowych-inwestycji-na-terenie-gminy-gogolin-w-ramach-pomocy-de-minimis.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99907/uchwala-nr-xxxi_343_2020-w-sprawie-zwolnien-z-podatku-od-nieruchomosci-stanowiacych-regionalna-pomoc-inwestycyjna-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99907/uchwala-nr-xxxi_343_2020-w-sprawie-zwolnien-z-podatku-od-nieruchomosci-stanowiacych-regionalna-pomoc-inwestycyjna-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-na-terenie-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/99907/uchwala-nr-xxxi_343_2020-w-sprawie-zwolnien-z-podatku-od-nieruchomosci-stanowiacych-regionalna-pomoc-inwestycyjna-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-na-terenie-gminy-gogolin.pdf


7. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  

Aglomeracja Opolska 

Aglomeracja Opolska powstała na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji 

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

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

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

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

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

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

W strukturach Aglomeracji Opolskiej Gminę Gogolin reprezentuje Burmistrz Gogolina, 

który jest równocześnie członkiem jej zarządu.  

W 2020 roku Gmina Gogolin jako partner przystąpiła do nowego projektu pn. „Czas na 

przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” obejmującego: 

 przebudowę ulicy Sosnowej w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej wraz 

z oświetleniem ulicznym w miejscowości Gogolin, 

 przebudowę ulicy Przyjaźni w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej wraz 

z oświetleniem ulicznym w miejscowości Gogolin, 

 przebudowę ulicy Malińskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej 

w miejscowości Gogolin, 

 przebudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Krapkowickiej, Strzeleckiej, Schulza, 

Szpitalnej, Powstańców, Kościelnej w Gogolinie. 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

Gmina Gogolina aktywnie uczestniczy w działalności stowarzyszenia i z powodzeniem 

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

W 2020 roku Gmina Gogolin podpisała umowy na realizację 4 projektów, których wykonanie 

ze względu na epidemię COVID-19 przesunięto na 2021 rok, są to: 

 Projekt pn. „Łączy nas wspólna pasja”, poprzez realizację którego planuje się 

stworzenie warunków do nawiązania i rozwoju współpracy pomiędzy środowiskami 

sportowców z terenu Gminy Gogolin i Miasta Jabłonków. W ramach projektu planuje 

się organizację dwóch obozów szkoleniowo-treningowych dla piłkarzy z Gogolina i 

Jabłonkowa w miastach partnerskich oraz organizację Turnieju Piłkarskiego im. B. i Z. 

Blautów w Gogolinie. Projekt przewiduje również zakup stroi sportowych dla młodych 

piłkarzy z Gogolina. 

 Projekt pn. „Muzyka łączy euroregiony - międzynarodowe warsztaty gitarowe”. Projekt 

ma na celu zbliżenie do siebie młodych mieszkańców trzech euroregionów – 

Euroregionu Pradziad, obejmującego Miasto Gogolin, Euroregionu Śląska 

Cieszyńskiego, do którego należy miasto Jablunkov, oraz Euroregionu Silesia, w skład 

którego wchodzi m.in. miasto Rybnik. Projekt ma również pomóc wpłynąć na 

postrzeganie naszych sąsiadów za granicą, przyczyniać się do lepszego poznania ich 

dorobku kulturalnego, ma też pomóc w tworzeniu artystycznej wizytówki regionów. 
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 Projekt pn. „U sąsiada jest fajnie”, który ma przede wszystkim zintegrować 

mieszkańców naszych regionów poprzez pokazanie najlepszych stron partnera, 

poczynając od tradycji kulinarnych przez imprezy kulturalne na ciekawych miejscach 

kończąc. Podczas 6 spotkań mieszkańcy Gogolina i Jabłonkowa będą mogli na żywo 

przekonać się o potencjale i walorach partnerów projektu oraz zakosztować produktów 

regionalnych. 

 Projekt pn. „Ogród sensoryczny transgranicznym lekarstwem”. Projekt przyczyni się do 

zwiększenia wykorzystania istniejących elementów dziedzictwa przyrodniczego, jakim 

jest stary park przy ul. Ligonia w Gogolinie. Przeprowadzone prace pozwolą na 

udostepnienie mieszkańcom i turystom nowego ogrodu sensorycznego. 

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie złożył wniosek o realizację projektu pn. 

„Ocalić od zapomnienia - od małego ziarenka do wielkiego dzieła sztuki”. Projekt ma na celu 

ocalenie od zapomnienia i popularyzację zanikających tradycji ludowych po obydwu stronach 

polsko-czeskiej granicy. W tym celu przeprowadzone zostaną warsztaty z wykonywania ozdób 

związanych z tradycyjnym podziękowaniem za żniwa tj. dożynek organizowanych na terenie 

Gminy Gogolin. W warsztatach tych udział weźmie młodzież z Gogolina i Jabłonkowa. 

Dodatkowo celem popularyzacji tych tradycji planuje się wydanie publikacji książkowej na 

temat przygotowania koron żniwnych. Wniosek ten został pozytywnie oceniony i wybrany do 

dofinansowania. Jego realizacja odbędzie się w latach 2021-2022. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

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

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

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

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

krapkowickiego, strzeleckiego i opolskiego. 

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

Leader realizuje wynikające z lokalnej strategii rozwoju innowacyjne projekty łączące zasoby 

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

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

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

strategii rozwoju, tym samym do polepszenia życia mieszkańców. 

Związek Gmin Śląska Opolskiego 

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym, którego 

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

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

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

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

Polska Sieć Rozwoju i Odnowy Wsi 

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

(PSORW), początkowo działającej w formie porozumienia, podpisanego w przez 36 wójtów 
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i burmistrzów z 15 województw samorządowych kraju, a obecnie działającej w formie 

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

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

Gogolina przewodniczył Stowarzyszeniu PSORW, którego wiodącym projektem jest Sieć 

Najciekawszych Wsi (SNW). Prace nad SNW trwały już od 2014 r. Przedstawiciele wiosek 

kandydujących do Sieci Najciekawszych Wsi podczas wspólnych warsztatów dopracowali 

wstępne komunikaty i opowieści wsi, interpretowali dziedzictwo swoich miejscowości 

i tworzyli narracje wokół lokalnych zasobów dziedzictwa.  

We wrześniu 2019 r. dziesięć pierwszych wsi z Polski otrzymało prestiżowy certyfikat, 

potwierdzający przynależność do Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Jedną z miejscowości był 

Kamień Śląski z gminy Gogolin. 

W 2020 r. zainicjowano projekt „Miejsca Ciekawe”, który jest kontynuacją a zarazem 

uzupełnieniem Sieci Najciekawszych Wsi. W październiku 2020 r. Stowarzyszenie ogłosiło 

konkurs, do którego jako „Miejsce Ciekawe” zgłoszono „kościół na kościele” w Malni. 

Gogolin-Krapkowice 

Na mocy partnerskiego porozumienia, podpisanego w 2017 roku obydwie gminy 

zamierzają stworzyć warunki do silnego rozwoju o zasięgu ponadlokalnym. Wyznaczone 

kierunki działania obejmują m.in. poprawę dostępności transportowej z wykorzystaniem 

potencjału przebudowywanego układu komunikacyjnego, łączącego Krapkowice i Gogolin; 

rozwój wspólnej bazy rekreacyjno – wypoczynkowej, a także optymalizację oferty usług 

komunalnych z uwzględnieniem gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarowania 

odpadami, czy też wykreowanie lokalnej marki i popytu na usługi związane  

z przedsięwzięciami wspólnie podejmowanymi przez instytucje samorządowe i organizacje 

pozarządowe. 

W 2020 roku podpisana została umowa z Zakładem Nowych Technologii i Wdrożeń 

„INMOST – PROJEKT”, który przygotuje kompleksową dokumentację projektową dla zadania 

pn. „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami 

dojazdowymi”. Opracowanie dokumentacji to koszt 4,5 mln zł, a wartość dofinansowania to 

kwota 3,6 mln zł. Realizacja zadania możliwa jest dzięki rządowemu wsparciu z programu 

„Mosty dla regionów”; 100 000 złotych dołożył natomiast samorząd Gminy Gogolin. 

Dokumentacja ma być gotowa do 30 listopada 2022 roku.  

 

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe 

Burmistrz Gogolina jest członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, założonego 

w 1991 roku w Leśnicy. 

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe liczy 53 członków (z województwa opolskiego oraz 

śląskiego), którzy reprezentują samorządy wszystkich szczebli, począwszy od gmin, poprzez 

powiaty, a na sejmiku województwa kończąc. 

Stowarzyszenie zajmuje się pielęgnacją i popularyzacją wielokulturowości Śląska, 

twórczym pobudzaniem aktywności społeczno-politycznej oraz stwarzaniem warunków do 
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podnoszenia poziomu kultury, sztuki i oświaty środowisk śląskich ze szczególnym 

uwzględnieniem ludności pochodzenia niemieckiego, wspiera inicjatywy kulturalne służące 

pielęgnowaniu tradycji rodzimych oraz bierze czynny udział w kreowaniu polityki regionalnej. 

Ponadto Śląskie Stowarzyszenia Samorządowe organizuje regularne spotkania, podczas 

których poruszane i dyskutowane są zagadnienia i problemy funkcjonowania lokalnych 

samorządów, co znacząco wpływa na podnoszenie jakości działań samorządowych. 
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8. Inne istotne działania burmistrza  

Rada Rozwoju Gminy Gogolin  

Z inicjatywy Burmistrza Gogolina w 2016 roku w Gminie Gogolin działa Rada Rozwoju 

Gminy Gogolin. Rada jest dobrowolnym ciałem doradczym składającym się z przedstawicieli 

przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, zdrowia i edukacji 

zamieszkujących lub prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Gogolin. Rada 

podejmuje inicjatywy w sprawach dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, 

i stanowi forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi, społecznymi oraz 

z zakresu ochrony środowiska, dotyczącymi gminy.  

W 2020 roku ze względu na epidemię COVID-19 Rada spotkała się tylko raz. Tematyką 

posiedzenia był wpływ epidemii na rozwój Gminy Gogolin. 

Porozumienia na Rzecz Lokalnego Partnerstwa 

„Porozumienie na Rzecz Lokalnego Partnerstwa” wyznacza nową formę współpracy 

mającą na celu rozwój gminnej społeczności. Partnerzy Porozumienia deklarują „chęć 

współdziałania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Gminy Gogolin”, określają również 

dziesięć celów szczegółowych, które zamierzają zrealizować. Porozumienie określa zasady 

partnerstwa, jego organizację oraz procedury powoływania i odwoływania partnerów. 

Porozumienie zostało podpisane 25 października 2013 r. w Kamieniu Śl. podczas Konferencji 

z okazji 15 – lecia Programu Odnowa Wsi w Gminie Gogolin. Porozumienie podpisały 23 osoby 

– Burmistrz Gogolina, jako jego inicjator oraz sołtysi, przewodniczący zarządów dzielnic oraz 

prezesi stowarzyszeń działających na terenie sołectw i dzielnic. 

Społeczna Rada Sportu 

To organ doradczy powołany z inicjatywy Burmistrza Gogolina, którego zadaniem jest 

przede wszystkim służenie opinią i inicjowanie działań mających za zadanie rozwój kultury 

fizycznej i sportu na terenie Gminy Gogolin. Jak co roku rada w miesiącu grudniu opiniowała 

oferty złożone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie sportu na 

2021 rok i rekomendowała Burmistrzowi Gogolina przyznanie dotacji na ten cel 

stowarzyszeniom. 

Gminna Rada Seniorów 

Gminna Rada Seniorów, to organ doradczy, którego celem jest poprawa jakości życia oraz 

pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających w Gminie Gogolin, min. 

poprzez współpracę z władzami Gogolina przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych 

problemów, dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Gminnej Radzie 

Seniorów do zaopiniowania przez Burmistrza Gogolina oraz Radę Miejską w Gogolinie. W 2020 

roku ze względu na pandemię COVID-19 Rada zebrała się na jednym posiedzeniu, na którym 

omawiano działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej na lata 2020-2021 ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb osób w wieku poprodukcyjnym oraz realizację zadań samorządu 

i udzielane wsparcie w związku z pandemią COVID-19. 

Gminna Rada Seniorów zaangażowana była ponadto w działania mające na celu stworzenie 

„Koperty życzliwości w Gogolinie”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Gminnej Rady Seniorów, 



Raport o stanie Gminy Gogolin 

68 
 

Klubu Seniora w Gogolinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, Urzędu Miejskiego 

w Gogolinie oraz grupy wspaniałych wolontariuszy 60+. Koperta zawiera: 

• Kontakty telefoniczne do sklepów, które prowadzą sprzedaż z dowozem do domu; 

• Numery telefonów do fryzjerów, którzy prowadzą usługi fryzjerskie w domu; 

• Adresy internetowe aptek, które prowadzą sprzedaż internetową; 

• Numer telefonu życzliwości: 774666305, to telefon do wolontariuszy – seniorów, którzy 

chętnie podzielą się wiedzą i czasem z rówieśnikami w trudnej sytuacji; 

• Numer telefonu do psychologa; 

• Numery telefonów alarmowych. 

Koperty życzliwości dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury, Gminnym Ośrodku Zdrowia, 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie oraz Urzędzie Miejskim w Gogolinie, przekazane 

zostały również Gminnej Radzie Seniorów, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku i Klubowi Seniora. 

Młodzieżowa Rada Miejska 

To organ samorządowy uczącej się młodzieży, którego podstawa działania jest praca 

społeczna radnych celem upowszechnienia idei samorządowej wśród młodzieży, integracja 

środowisk młodzieżowych, reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu 

terytorialnego, samorządu uczniowskiego oraz władz i administracji szkolnej. W 2020 roku ze 

względu na epidemię COVID-19 rada spotkała się na dwóch posiedzeniach. Tematem 

pierwszego z nich była kwestia działalności Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie, natomiast 

drugie posiedzenie poświęcone było podsumowaniu prac Rady. 

Identyfikacja wizualna 

W 2020 r. samorząd podjął się zadania stworzenia nowej strategii promocji oraz 

odświeżenia identyfikacji wizualnej miasta i gminy Gogolin. Wydział Rozwoju i Promocji przy 

współpracy z opolską agencją marketingową stworzył nowy logotyp wraz z hasłem 

promocyjnym, które będą wykorzystywane na wszelkich materiałach promocyjnych, a także 

w przestrzeni publicznej. 

 

Rysunek 19. Nowy logotyp i hasło promocyjne Gminy Gogolin  

 W Gogolinie przeszłość nierozerwalnie łączy się z teraźniejszością i przyszłością.  

Miasto bez czerpania z jego historii i dziedzictwa nie może pozostać otwartym i przyjaznym 

miejscem dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Dlatego w logotypie zastosowano 

czerwone punkty, które symbolizują czerwone korale legendarnej Karolinki, utożsamianej ze 

śląskim folklorem, ale też drogę w dążeniu do celu, którym jest dalszy harmonijny rozwój z 

poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i historii tego miejsca. Spójne z nowym logotypem 
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jest hasło promocyjne: „Nowe perspektywy”, które nawiązuje bezpośrednio do dalekosiężnych 

priorytetów samorządu, zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Gogolina. W ramach wdrożenia 

nowej identyfikacji wizualnej, samorząd gminy Gogolin przygotował także odświeżoną stronę 

internetową Urzędu Miejskiego w Gogolinie, a także aplikację mobilną dla mieszkańców; 

zostały także przygotowane gadżety promocyjne, które będą wykorzystywane m.in. na targach 

i konferencjach w Polsce i za granicą. 
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9. Część analityczna  

9.1 Oświata i edukacja 

W roku szkolnym 2019/2020 w gminie Gogolin funkcjonowały: 

1) przedszkola:  

Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie – 4 oddziały w Gogolinie oraz 2 oddziały 

zamiejscowe w Górażdżach; Publiczne Przedszkole nr 3 im. Karlika i Karolinki 

w Gogolinie – 2 oddziały; „Przedszkole w Ogrodzie” – Niepubliczne Przedszkole 

Stowarzyszeniowe w Kamionku; 

2) oddziały przedszkolne w strukturze szkół podstawowych: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie – 4 oddziały w Gogolinie oraz 2 oddziały 

w filii Zakrzów; Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni – 3 oddziały; Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Kamieniu Śląskim – 2 oddziały; 

3) szkoły podstawowe:  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie – 14 

oddziałów; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie – 15 

oddziałów; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim 

– 7 oddziałów; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni – 7 

oddziałów; Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza 

w Górażdżach; 

4) Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie, dla którego 

Gmina Gogolin jest organem prowadzącym na mocy porozumienia z Powiatem 

Krapkowickim – 7 oddziałów; 

5) świetlice szkolne w PSP nr 2 w Gogolinie, PSP nr 3 w Gogolinie, PSP w Kamieniu Śląskim, 

PSP w Malni. 

Typ szkoły 
Rok szkolny 
2017/2018 

Rok szkolny 
2018/2019 

Rok szkolny 
2019/2020 

Rok szkolny 
2020/2021 

PSP nr 2 w Gogolinie 221 247 248 260 

PSP nr 3 w Gogolinie 243 271 301 310 

PSP w Malni 86 106 104 111 

PSP w Kamieniu Śl. 94 120 115 113 

RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE 644 744 768 794 

 137 130 151 90 

RAZEM SZKOŁY 781 874 919 884 

PP nr 1 w Gogolinie 150 146 145 150 

PP nr 3 w Gogolinie 50 50 50 50 

Oddział przedszkolny PSP nr 3 w Gogolinie  78 105 135 133 

Oddział przedszkolny w PSP Malni 75 67 72 75 

Oddział przedszkolny w Kamieniu Śl. 34 36 37 44 

RAZEM PRZEDSZKOLA 387 404 439 452 

Tabela 20. Liczba dzieci objętych opieką przedszkolną i realizujących obowiązek szkolny i nauki w 

placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin 
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Przedszkole w Kamionku Szkoła Podstawowa w Górażdżach 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Uczniowie/dzieci 38 35 37 48 56 62 

Oddziały 2 2 2 7 8 8 

Uczniowie/dzieci 
na oddział 

19 17,5 18,5 6,9 7 7,75 

Tabela 21. Liczba uczniów/dzieci i oddziałów w Placówkach oświatowych prowadzonych przez 

stowarzyszenia 

Rysunek 20. Stopnie nauczycielskie w Gminie Gogolin  

Placówka Przystąpiło Przedmiot 

język polski matematyka język 
angielski 

język 
niemiecki 

PSP nr 2 w Gogolinie 25 53,2% 35,8% 37,3% ––––––––
–– PSP nr 3 w Gogolinie 40 63,3% 50,3% 52,8% 78% 

PSP Malnia 6 54,3% 34,3% 50% 76% 
PSP Kamień Śląski 13 64% 63,3% 59,3% 87,5% 

SPSP Górażdże 6 66,7% 66,7% 71,3% ––––––– 

Gmina  60,4% 48,4% 50,3% 80,9% 
Powiat  63,4% 45,3% 54,8% 62,2% 

Województwo  60% 44,7% 54% 56,1% 

Kraj  59% 46% 54% 45% 

Tabela 22. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty za 2019/2020 roku według szkół w Gminie 

Gogolin 

 

Stażyści
8%

Kontraktowi
15%

Mianowiani
19%

Dyplomowani
58%

Stopnie nauczycielskie w Gminie Gogolin

Stażyści Kontraktowi Mianowiani Dyplomowani
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Placówka 

2018 2019 2020 

Wydatki 
roczne 

Wydatki 
roczne  

na 1 ucznia 

Wydatki 
roczne 

Wydatki 
roczne  

na 1 ucznia 

Plan roczny Wydatki 
roczne  

na 1 ucznia 

PSP nr 2 w Gogolinie 2 944 000,74 13 321,27 3 496 976,66 14 157,80 4 349 335,37 17 537,72 

PSP nr 3 w Gogolinie 4 005 697,71 12 478,81 5 097 650,21 13 557,58 5 724 732,23 13 130,12 

PSP Malnia 2 669 432,43 16 580,32 2 685 978,08 15 525,88 2 948 048,25 16 750,27 

PSP Kamień Śl. 1 907 904,32 14 905,50 2 160 031,00 13 846,35 2 595 248,15 17 074,00 

PP nr 1 w Gogolinie 2 201 294,87 14 675,30 2 279 238,37 15 611,22 2 700 114,00 18 621,48 

PP nr 3 w Gogolinie 864 545,09 17 290,90 946 702,51 18 934,05 1 001 930,00 20 078,60 

P. Gimnazjum w 
Gogolinie 

2 881 361,37 16 752,10 1 543 646,00 18 376,74 0,00 0,00 

LO w Gogolinie 1 586 110,87 11 577,45 2 009 227,83 15 445,60 2 667 787,00 17 667,46 
*Liczna uczniów w roku 2018 wg stanu na 30 IX 2017 
*Liczna uczniów w roku 2019 wg stanu na 30 IX 2018 
*Liczna uczniów w roku 2020 wg stanu na 30 IX 2019 

Tabela 23. Wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Gogolin 

9.2 Polityka społeczna  

Rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i społecznych mieszkańców oraz stopnia ich 

zaspokojenia jest jednym z priorytetów dla realizacji zadań w dziedzinie polityki społecznej 

i ochronie zdrowia, jakie stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego.   

Działania Gminy Gogolin w tym zakresie, skierowane do wszystkich jej mieszkańców, 

realizowane są przede wszystkim przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, Dom Spokojnej 

Starości św. Barbara w Kamionku oraz, w formie przeprowadzania otwartych konkursów ofert, 

Urząd Miejski w Gogolinie. 

Realizacja ww. zadań skierowanych do osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych 

i starszych to opieka sprawowana w ramach współdziałania dwóch sektorów: opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej, a zasadniczym celem tych działań jest oprócz organizowania 

opieki, udzielania wsparcia w sposób umożliwiający jak najdłuższe funkcjonowanie tych osób 

w środowisku zamieszkania, lokalnym i polegają w szczególności na: 

1) realizacji gminnych programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Gogolin, 

2) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

3) realizacji programów finansowanych z zewnątrz w zakresie ochrony zdrowia  

i pomocy społecznej, 

4) prowadzeniu Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku, 

5) realizacji usług opiekuńczych w zakresie pomocy społecznej, 

6) realizacja dobrych praktyk na rzecz seniorów. 

Na terenie Gminy Gogolin prowadzone są różne formy wsparcia i programy z zakresu 

szeroko rozumianej polityki społecznej. Należą do nich: 

1) Opolska Karta Rodziny i Seniora, która jest jednym z narzędzi w ramach Programu 

Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r., posiadacze 

karty (rodziny, z co najmniej 2 dzieci, rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, osoby 
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powyżej 60 roku życia, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz opiekunowie 

osób zależnych) mogą korzystać ze zniżek na różnego rodzaju usługi np. zniżki na 

zajęcia odpłatne i imprezy biletowane organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Gogolinie, zniżki na basen, saunę, na zakup materiałów budowlanych, zakup usług 

gastronomicznych itp.; 

2) Gmina Gogolin realizuje ponadto rządowy programu dla rodzin wielodzietnych – Karta 

Dużej Rodziny. 

Usługi opieki długoterminowej 

Na terenie Gminy Gogolin funkcjonują dwa podmioty o charakterze opieki 

długoterminowej:  

 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Górażdżach prowadzony przez Powiat Krapkowice, 

 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Gminę Gogolin pod nazwą Dom Spokojnej 

Starości „Święta Barbara” w Kamionku. 

Programy profilaktyczne 

Działania Gminy Gogolin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia spełniają rolę 

pomocnicza w stosunku do oferowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych przez NFZ. Realizacja programów 

zdrowotnych Gminy Gogolin ma przyczynić się do poprawy zdrowia i zapewnić mieszkańcom 

lepszy dostęp do usług medycznych. W 2021 roku z budżetu Gminy Gogolin finansowane są 

następujące programy: 

1) Program przeciw działania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2015-

2020 – przedłużony do 2022 r. (kwota 100 000,00zł) - beneficjentami programu są dzieci 

klas I-III szkół podstawowych gminy Gogolin oraz ich rodzice oraz opiekunowie prawni, 

dzieci zostaną przebadane przez lekarza specjalistę i skierowane na rehabilitację zgodnie 

z zaleceniami lekarza. Program trwa od marca do grudnia 2021 

2) Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci na lata 2015 -2020, 

przedłużony do 2022 r. (kwota 10 000,00zł) - program skierowany do dzieci klas I szkół 

podstawowych, u których wykryto wady wzroku lub słuch, po konsultacji z lekarzem 

specjalista dzieci są kierowane do dalszej diagnostyki w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

3) Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2015 -2020, 

przedłużony do 2022 r. (kwota 27 000,00zł) - z programu korzystać mogą mieszkańcy 

gminy Gogolin w zakresie badań przesiewowych w kierunku raka prostaty, raka jelita 

grubego, raka szyjki macicy i raka piersi.  

Realizatorem ww. programów zdrowotnych jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie 

wyłoniony drogą otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie promocji 

i ochrony zdrowia. 

1) Pielęgnację chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w warunkach 

domowych w środowisku zamieszkania osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych 

starszych” (kwota 85 000,00 zł) - celem programu jest objęcie opieką pielęgniarską 

mieszkańców Gminy w ich środowisku zamieszkania, program ma za cel poprawę stanu 
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zdrowia, stopień samodzielności oraz przywrócić jak największą sprawność fizyczną osób 

objętych opieką.  

Realizatorem ww. programu jest Stacja Opieki Caritas w Gogolinie wyłoniona drogą 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie promocji i ochrony zdrowia. 

9.3 Zdrowie 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie świadczy usługi zdrowotne finansowane w ramach 

kontraktu z NFZ w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz 

fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień, podstawowej opieki zdrowotnej, kompleksowej 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą. Ponadto Gminny Ośrodek 

Zdrowia prowadzi komercyjną działalność medyczną w ramach rehabilitacji leczniczej, poradni 

kardiologicznej, medycyny pracy oraz pracowni RTG i pracowni USG. W ramach 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej działają następujące poradnie: poradnia 

ginekologiczno-położnicza, poradnia chirurgii ogólnej, poradnia okulistyczna, poradnia 

okulistyczna dla dzieci, poradnia otolaryngologiczna, poradnia kompleksowej opieki nad 

pacjentem z cukrzycą, poradnia zdrowia psychicznego, poradnia leczenia uzależnień, dział 

fizjoterapii. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczone są usługi: pielęgniarstwo 

środowiskowo-rodzinne, gabinet zabiegowy pielęgniarki POZ, położnictwo środowiskowo-

rodzinne, gabinet zabiegowy położnej POZ, gabinety higieny szkolnej. W ramach komercyjnej 

działalności zapewniony jest dostęp do: poradni kardiologicznej, fizjoterapii ambulatoryjnej, 

medycyny pracy, pracowni RTG, pracowni USG. 

Nazwa świadczenia Ilość wizyt 

Świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa/zakres 
skojarzony/diagnostyka onkologiczna 

5 765 

Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego 503 

Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej/ zakres skojarzony/diagnostyka 
onkologiczna 

859 

Świadczenia w zakresie okulistyki/ zakres skojarzony/diagnostyka 
onkologiczna/ze wskazań nagłych 

2 140 

Świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci/ ze wskazań nagłych 662 

Świadczenia w zakresie otolaryngologii/ zakres skojarzony/diagnostyka 
onkologiczna 

767 

Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą 7 

Świadczenia ambulatoryjne psychiatryczne dla dorosłych 181 

Leczenie uzależnień 531 

Fizjoterapia ambulatoryjna 25 217 

Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 1 473 

Tabela 24. Świadczenia medyczne finansowane na podstawie umów z NFZ 

W 2020 roku w poradni ginekologiczno-położniczej prowadzonych było 185 kobiet 

ciężarnych. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, na podstawie umowy z NFZ na realizację 

profilaktycznych programów zdrowotnych, przeprowadza także świadczenia w zakresie etapu 

pogłębionej diagnostyki raka szyjki macicy. W 2020 roku z badań kolposkopowych skorzystało 

86 kobiet, w tym 6 zakwalifikowało się do diagnostyki gwarantowanej ww. programem. 
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Dodatkowo wykonano 1074 cytologie, z czego 503 zrealizowano poprzez etap podstawowy 

diagnostyki raka szyjki macicy. Ponadto w ramach poradni ginekologiczno-położniczej 

przeprowadzono 281 USG piersi, wykonano 102 badania histopatologiczne i 46 badań na 

obecność wirusa HPV DNA. W ramach realizacji programów profilaktyki zdrowotnej 

dotyczących wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w gminie 

Gogolin oraz przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w gminie Gogolin przeprowadzono 

szereg działań: przebadano 115 dzieci pod kątem wad postawy, organizowano zajęcia 

korekcyjne wad postawy na salach gimnastycznych oraz na krytej pływalni – skorzystało z nich 

łącznie 50 dzieci, przeprowadzono badania słuchu i wzroku u uczniów klas I i V wszystkich szkół 

podstawowych z terenu gminy Gogolin – łącznie przebadano 108 dzieci.  

W ramach projektu „Nowy start – bądź aktywny”, który realizowany jest od 2019 r. 

i będzie trwał do sierpnia 2021 r. beneficjenci mają dostęp do wachlarza usług, zapewnianych 

przez: kardiologa, neurologa, fizjoterapeutów, dietetyka, psychologa, terapeutę oraz 

pielęgniarkę.  Kierowany jest on do osób aktywnych zawodowo, które zmagają się ze 

schorzeniami neurologicznymi bądź kardiologicznymi. Stan uczestników korzystających z usług 

w ramach wymienionego projektu na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 126 osób – docelowo 140 

odbiorców. Całkowita wartość projektu to  464 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania 440 

800,00 zł.  

W dniu 30 czerwca 2020 r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie ruszył z nowym 

projektem pn. „Kompleksowa opieka nad osobami starszymi”, który będzie trwał do września 

2022 r. Kierowany jest on do osób starszych (tj. kobiet w wieku 60+ i mężczyzn w wieku 65+, 

biernych zawodowo). Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych 

a także zwiększenie świadomości i wzrost aktywności społecznej osób starszych, w tym 

z niepełnosprawnościami oraz osób żyjących lub zagrożonych ubóstwem poprzez szerzenie 

dostępu do oferty profilaktyki zdrowotnej oraz promocji aktywnego i zdrowego stylu życia 

seniorów. Projekt ma pomóc osobom zamierzającym zachować jak najdłużej sprawność 

intelektualną i fizyczną, poprzez wskazanie sposobów takiego działania oraz zmotywowanie 

do ich stosowania. W projekcie planuje się objęcie opieką 200 osób, 30 osób zostanie objętych 

indywidualną opieką długoterminową w warunkach domowych, pozostałe 170 osób (które nie 

będą kwalifikować się do opieki długoterminowej) również zostanie objęte opieką 

indywidualną i grupową. Będą mieli dostęp do zajęć i konsultacji z fizjoterapeutami, 

psychologiem, dietetykiem, terapeutą zajęciowym, logopedą, pielęgniarką. Będą mogli 

uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych albo zajęciach grupowych (m.in. nordic walking, 

pilates, basen, wycieczki rowerowe). Projekt skierowany jest do osób mieszkających 

w rozumieniu KC na terenie województwa opolskiego. Stan uczestników korzystających 

z usług w ramach wymienionego projektu na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 122 osoby – 

docelowo 200 odbiorców. Wartość całkowita projektu to 2 243 362,50 zł, w tym kwota 

dofinansowania to 2 119 977,55 zł.  

Projekty te współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
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Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie w 2020 r. zakupił ze środków własnych sprzęt do 

poradni chirurgicznej: dermatoskop (1 571,52 zł), aparat elektrochirurgiczny (8 819,46 zł), 

rzutnik testów do poradni okulistycznej (3 996,00 zł) oraz zabudowę szaf do rejestracji 

(7 600,00 zł). Ponadto ze środków unijnych, w ramach prowadzonych projektów, został 

zakupiony sprzęt do działu fizjoterapii: aparat do terapii polem magnetycznym (9 900,00 zł), 

2 lampy do światłolecznictwa (4 935,00 zł), aparat do krioterapii (16 680,00 zł), elektryczny 

samochód osobowy (168 570,00 zł), aparat do terapii falą uderzeniową (21 708,49 zł), a także 

aparat do laseroterapii wysokoenergetycznej i biostymulacyjnej (30 800,00 zł). 

Rysunek 21. Samochód elektryczny zakupiony przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie 

9.4 Kultura 

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie 

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie swoją działalnością społeczno- kulturalną od wielu 

lat wspiera bogactwo swojego region. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury 

należy rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, krzewienie 

folkloru oraz rozwój amatorskiego ruch artystycznego. Podejmowane działania organizacji 

imprez kulturalnych służą integracji lokalnego środowiska. Do stałych form działalności należą 

zajęcia artystyczne - GOK poprzez edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę umożliwia 

wszystkim zainteresowanym rozwój własnych umiejętności i pasji.  

W obszarze działań kulturalnych obejmuje: 

1. Gminne Centrum Kultury w Gogolinie, w którym od poniedziałku do soboty odbywają 

się w ramach AKADEMII KULTURY różnorodne zajęcia artystyczne tj.:  

 Kulturalna Nutka Cafe, 

 Zajęcia wokalno – taneczne, 

 Malarstwo, 

 Witraże, 

 Ceramika, 

 Taniec Towarzyski, 

 Zajęcia taneczne z elementami baletu i tańca współczesnego, 
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 Nauka gry na gitarze, 

 Zajęcia indywidualne gry na instrumentach dętych i klawiszowych, 

 Zajęcia taneczno – ruchowe, 

 Akademia Młodego Odkrywcy, 

 Klub Malucha, 

 Zajęcia taneczne hip – hop, 

 Kurs Muzyczny, 

 Zajęcia wokalne, 

2. Zespoły i grupy:  

 Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 

 Zespół Mażoretek ArriVa, 

 Klub Seniora, 

 Wędrująca kapela. 

3. Świetlice Młodzieżowe: 

 Świetlica Młodzieżowa w Choruli, 

 Świetlica Młodzieżowa w Górażdżach, 

 Świetlica Młodzieżowa w Kamieniu Śląskim, 

 Świetlica Młodzieżowa w Kamionku, 

 Świetlica Młodzieżowa w Malni, 

 Świetlica Młodzieżowa w Odrowążu, 

 Świetlica Młodzieżowa w Strzebniowie, 

 Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie, 

 Świetlica Młodzieżowa w Obrowcu (w związku z obostrzeniami i zmianą jednostki 

prowadzącej w 2020 roku świetlica nie prowadzała działalności). 

Centrum Informacji Turystycznej w Kamieniu Śląskim zostało przeniesione z dniem 

1 listopada 2019r. do budynku Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie, otrzymując nazwę 

Centrum Informacji Turystycznej w Gogolinie. 

Rok 2020 był rokiem pandemii. Odwołano koncerty, wydarzenia kulturalne i ograniczono 

możliwość zgromadzeń. W tych warunkach GOK w Gogolinie zmuszony był przenieść 

większość swoich działań do sieci, co stało się szansą na rozwój i dotarcie do nowych 

odbiorców – nie tylko z naszej gminy. Nowe forma przekazu zaowocowała powstaniem blisko 

50 filmów instruktażowych. Dużą rolę w komunikacji z widzami odegrał profil Gminnego 

Ośrodka Kultury w Gogolinie, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem.  

Przed pierwszym lockdownem Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie wraz z świetlicami 

młodzieżowymi funkcjonował w pełni normalnie w formie stacjonarnej. Na początku roku 

odbył się noworoczny koncert w wykonaniu zespołu iGramy z Pokusą. Udało się zorganizować 

VI edycję Gminnego Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych z udziałem dzieci 

i młodzieży Gminy Gogolin. Po raz kolejny odbył się Bal Przedszkolaka 2020. Tegoroczna 

impreza trwała 3 dni i uczestniczyło w niej blisko 500 dzieci z przedszkoli Gminy Gogolin. 150 

osób bawiło się na Samorządowym Balu Karnawałowym. Udało się zorganizować galę 
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wręczenia nagród w IV Salonie Zwykli – Niezwykli. Gwiazdą Koncertu Walentynkowego był 

wyjątkowy showman, gwiazda niemieckiej i śląskiej piosenki - TOBY z Monachium. Ponad 180 

osób uczestniczyło w biesiadzie z okazji Tłustego Czwartku, której gościem wieczoru była 

gwiazda śląskiej sceny muzycznej – Bernadeta Kowalska I Przyjaciele. Odbyło się 

przedstawienie z cyklu „Witajcie w naszej bajce” z udziałem młodych artystów pt. "Brzydkie 

Kaczątko". Gwiazdą koncertu z okazji Dnia Kobiet pt. „Muzyczny upominek dla Karoliny” był 

Andre, czyli Andrzej Marcysiak z zespołem. Członkowie Klubu Seniora uczestniczyli w wielu 

ciekawych spotkaniach. Świętowali również uroczyście Dzień Babci i Dziadka. Początek roku 

obfitował w wiele ciekawych warsztatów artystycznych dla dzieci m.in. podczas ferii zimowych 

w Nutka Cafe oraz świetlicach młodzieżowych. 

Mimo licznych obostrzeń związanych z koronawirusem i licznych wymogów sanitarnych 

udało się nam zorganizować zajęcia wakacyjne zarówno w Gminnym Centrum Kultury 

w Gogolinie jak i we wszystkich świetlicach młodzieżowych. Podczas Gminnych Uroczystości 

Święta Plonów „Żniwniok 2020” organizatorzy zrezygnowali z tradycyjnego korowodu oraz 

części artystycznej. Przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury można było podziwiać 

korony żniwne przygotowane przez sołectwa Gminy Gogolin. 

Co roku przed świętami Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie 

organizował pierwszy internetowy Kiermasz Bożonarodzeniowy. W grudniu 2020 r. Gminny 

Ośrodek Kultury w Gogolinie zorganizował ponadto konkurs na Najpiękniejszą Ozdobę 

Bożonarodzeniową. Konkurs adresowany był do mieszkańców Gminy Gogolin; zarówno dla 

dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W przepięknej scenografii na scenie Gminnego Centrum 

Kultury w Gogolinie odbył się wyjątkowy koncert bożonarodzeniowy z udziałem gwiazd śląskiej 

estrady. Gospodynią Koncertu była Bernadeta Kowalska. Wśród zaproszonych gości znaleźli 

się m. in. Duet Karo, Wesoła Biesiada i Krzysztof Pietrzak. Mimo pandemii widzowie mogli 

obejrzeć premierowe nagranie za pośrednictwem serwisu internetowego YouTube na kanale 

„szlagierowo.pl”. Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 oraz współpracy z Agencją Imprezownia – Woja. 

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie zrealizował w 2020 roku projekt pt. „Opolskie 

tradycje kwiatami malowane”. 

Projekt składał się z 4 części. Pierwsza część to warsztaty plastyczne pt. „Zaprojektuj swój 

wzór” – efektem, których było wydanie kolorowanki w ilości 1000 sztuk z projektami 

uczestników warsztatów. Warsztaty przeprowadziła twórczyni ludowa, pani Barbara Herok, 

która od wielu lat pielęgnuje tradycyjne zdobnictwo opolskie i prowadzi różne zajęcia w tym 

zakresie. Warto podkreślić, iż warsztaty prowadzone były „pod okiem” profesjonalistów, co 

poświadcza wysoką wartość merytoryczną prowadzonych działań. Projekt dofinansowany był 

ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-

2021 oraz budżetu Województwa Opolskiego.  

Lp. Źródła finansowania Kwota 

1 Dotacja podmiotowa 1 594 816,00 zł 

2 Opłaty za zajęcia, wypożyczanie instrumentów, sprzedaż 

upominków prom. 

27 320,04 zł 
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3 Biletowane imprezy 28 225,91 zł 

4 Wynajem świetlic i w GCK 7 222,76 zł 

5 Pozyskane środki od sponsorów i darczyńców: 15 763,00 zł 

Razem 1 673 347,71 zł 

Tabela 25. Źródła finasowania działalności GOK w Gogolinie w 2020 roku 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie jest samorządową Instytucją Kultury, wpisaną do 

rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Gogolin. Wypełniając działalność 

statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna Biblioteka Publiczna służy 

mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność 

informacyjną oraz kulturalno-oświatową. Obejmuje swą działalnością obszar Gminy Gogolin. 

Sieć biblioteczną tworzy Biblioteka Główna oraz podległe filie biblioteczne w Górażdżach, 

Kamieniu Śląskim, Kamionku, Malni i Choruli. Rok 2020 ze względu na wprowadzone 

obostrzenia i czasowe zamknięcie bibliotek był bardzo trudny. Spowodowało to znaczne 

ograniczenie liczby wydarzeń organizowanych przez ta instytucję, pozwoliło jednak z drugiej 

strony na wprowadzenie nowych wydarzeń realizowanych online.  

Tym bardziej cieszy awans Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie w rankingu Instytutu 

Książki i Rzeczpospolitej, która w 2020 roku zajęła 93 miejsce w kraju (awans z 173 miejsca) 

i była n 4 miejscu w województwie opolskim i na 2 wśród bibliotek gminnych.  

W roku 2020 zakupiono, wprowadzono do systemu i opracowano 2175 książek na kwotę 

50 406,16 zł (w tym 280 książek z dotacji Biblioteki Narodowej na kwotę 7 500,00 zł). Biblioteka 

prenumeruje 37 tytułów czasopism i prasy. Ponadto Biblioteka otrzymała w darze 639 książek 

na kwotę 5 235,86 zł. Poniższa tabela obrazuje rozwój księgozbioru w porównaniu do 2019 

roku. 

 2019 2020 

Ilość książek Kwota (zł) Ilość książek Kwota (zł) 

Zakup 1476 35 487,95 2175 50 406,16 

Dary 961 6 784,29 639 5 235,86 

Tabela 26. Rozwój księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie 

Statystyka wypożyczalni i czytelni 

Placówka 
Liczba odwiedzin Liczba czytelników 

Liczba wypożyczonych 

książek 

Liczba wypożyczonych 

czasopism 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Gogolin 18210 19140 15164 1836 1922 1628 23020 27597 28663 2319 3065 1367 

Kamień Śl. 826 1226 606 125 162 146 1514 2108 1169 70 71 0 

Malnia* 904 829 548 80 80 85 2226 1982 1654 599 514 0 

Chorula 311 317 232 32 35 39 615 731 696 182 189 0 

Górażdże 295 277 180 48 37 36 682 772 612 109 162 0 

Kamionek 175 347 60 23 27 15 255 301 123 13 31 0 

Razem 20721 22136 16790 2144 2263 1949 28312 33491 32917 3292 4032 1367 

* Filia w Malni została przeniesiona do budynku filii w Choruli 
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Tabela 27. Statystyka wypożyczalni w latach 2018-2020 

Placówka 

Liczba odwiedzin + 

czytelnia 

internetowa 

Liczba 

udostępnionych 

książek 

Liczba 

udostępnionych 

czasopism 

Liczba udzielonych 

informacji 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Gogolin 2345 2210 632 750 1190 1015 2090 1684 744 814 795 217 

Malnia* 440 180 156 174 80 36 643 257 113 312 127 133 

Chorula 137 65 59 42 20 12 210 94 42 96 44 50 

Kamień Śl. 439 66 34 364 32 25 52 38 13 98 45 34 

Górażdże 156 62 47 69 12 2 126 79 36 69 35 38 

Kamionek 298 42 6 237 30 3 42 21 6 45 40 6 

Razem 3815 2625 934 1636 1366 1093 3163 2173 954 1434 1086 478 

* Filia w Malni została przeniesiona do budynku filii w Choruli 

Tabela 28. Statystyka czytelni w latach 2018-2020 

Do końca roku wypożyczono 378 audiobooków. Z konsorcjum „Opolskie Biblioteki 

Publiczne” wykonano 835 sesji (logowania z zewnątrz) oraz pobrano 9984 stron książek.   

Projekty 

W 2020 r. GBP przystąpiła do projektu „Niewidomi czytają słuchając”, realizowanego przez 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. 

W ramach tego przedsięwzięcia biblioteka otrzymała nieodpłatnie pakiet 130 cyfrowych 

książek mówionych, nagranych w zabezpieczonym formacie pliku audio. Książki te stanowią 

wydawnictwo ciągłe. Przekazane książki przeznaczone są do wypożyczania czytelnikom 

niewidomym i słabowidzącym. Oprócz książek mówionych placówka otrzymała „Czytak 4”, 

czyli odtwarzacz cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących. Czytak 

ten w czasie trwania projektu jest użyczony bibliotece, lecz po zakończeniu projektu 

przechodzi na własność placówki. Projekt: „Niewidomi czytają słuchając” dofinansowano 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Gogolinie przystąpiła również do projektu Instytutu Pamięci Narodowej 

pod nazwą „Biblioteka na to czeka”, w ramach którego otrzymano bezpłatny pakiet 30 książek 

o tematyce historycznej. Celem akcji jest wzbogacenie zbiorów bibliotecznych, o opartą 

na aktualnym stanie badań literaturę poświęconą najnowszym dziejom Polski.  

W latach 2019-2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie wraz z Jabłonkowskim 

Centrum Kultury i Informacji Bibliotek realizowała projekt „E–bike'owi turyści nie znają 

granic”. W ramach projektu w Gogolinie przy Centrum Przesiadkowym i w Kamieniu Śląskim 

na Placu Myśliwca zamontowano 2 stacje ładowania rowerów elektrycznych. Dodatkowo 

zakupiono 4 rowery elektryczne, które będzie można wypożyczyć w siedzibie gogolińskiej 

biblioteki. Działania te zainspirowane były doświadczeniami partnera czeskiego, który już kilka 

lat temu zakupił rowery elektryczne i udostępnia je chętnym w ramach prowadzonej 

wypożyczalni. W ramach projektu wydano również 4 000 sztuk mapek rowerowych 

obejmujących swoim zasięgiem cały powiat krapkowicki i Górę św. Anny. Na mapce tej 

znalazły się opisy atrakcji turystycznych Gogolina i Jabłonkowa w 4 wersjach językowych, tj. 
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polskiej, czeskiej, angielskiej i niemieckiej. Realizacja projektu była możliwa dzięki 

dofinasowaniu, jakie uzyskała Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie w ramach Funduszu 

Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. 

Rysunek 22. Stacja ładowania i rowery elektryczne zakupione w ramach projektu 

9.5 Sport i rekreacja 

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie jako jednostka organizacyjna samorządu 

terytorialnego gminy Gogolin jest finansowana z budżetu miasta, a jej głównymi zadaniami 

jest: udostępnianie własnych obiektów dla potrzeb szkolenia i na zlecenie zainteresowanych 

organizacji i instytucji; organizowanie zleconych imprez w zakresie powszechnej kultury 

fizycznej; udostępnianie krytej i odkrytej pływalni oraz innych obiektów położonych w obrębie 

Zespołu Rekreacyjno – Sportowego; przewóz, w ramach usług własnych, autobusem uczniów 

na zajęcia szkolne w ramach wychowania fizycznego – nauki pływania. Zgodnie 

z postanowieniami statutu Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie administruje 

i utrzymuje szereg obiektów sportowych:  

 pływalnia kryta w Gogolinie;  

 pływalnia odkryta w Gogolinie;  

 pływalnia odkryta w Kamieniu Śląskim;  

 boiska sportowe wraz z obiektami towarzyszącymi w Gogolinie;  

 hala sportowa w Gogolinie;  

 obiekt rekreacyjno-sportowy w Kamieniu Śląskim;  

 stadion sportowy w Górażdżach;  

 stadion sportowy w Obrowcu;  

 boisko sportowe w Kamionku;  

 boisko sportowe w Choruli;  

 kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” w Gogolinie;  

 kompleks boisk w Zakrzowie.  
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W 2020 r. przeprowadzono liczne remonty bieżące w pomieszczeniach pływalni krytej 

w Gogolinie, hali sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie oraz prace remontowe na 

pozostałych obiektach w szczególności: naprawa nagłośnienia i aktualizacja tablicy wynikowej 

na hali sportowej; piaskowanie i wgłębna aeracja oraz zaczesywanie piasku na boiskach 

stadionu  

w Gogolinie; wymiana żarówek w lampach na boisku treningowym stadionu w Gogolinie; 

malowanie elewacji zewnętrznej oraz szatni w budynku na boisku w Obrowcu; czyszczenie 

kostki na parkingu i przed halą sportową w Gogolinie; doraźna naprawa zaciekającego dachu 

hali; montaż piłkochwytu przeniesionego z boiska w Choruli na boisko w Górażdżach; montaż 

nowych żaluzji w salce gimnastycznej hali sportowej oraz na niecce basenu krytego. 

Pomimo epidemii COVID-19 w 2020 roku udało się zorganizować w Hali Sportowej  

im. B. i Z. Blautów w Gogolinie kilkadziesiąt imprez społecznych, kulturalnych, sportowych 

i rekreacyjnych. Organizatorami są zarówno Zespół Rekreacyjno – Sportowy, Urząd Miejski, 

Gminny Ośrodek Kultury oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty. W 2020 r. w hali odbyły 

się następujące wydarzenia: 

Nazwa wydarzenia Uczestnicy 

XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 04.01.2020 250 osób 

XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 05.01.2020 250 osób 

I Kurs Wspinaczkowy dla Dzieci i Młodzieży – 07.01.2020 21 osób 

Mecz siatkówki o puchar Burmistrza Gogolina pomiędzy ZAKSA Kędzierzyn – 

Koźle i ASSECO RESOVIA – 08.01.2020 

400 osób 

XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 11.01.2020 250 osób 

XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 12.01.2020 250 osób 

XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 18.01.2020 250 osób 

XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 19.01.2020 250 osób 

Teatrzyk dla dzieci klas od O do III – 21.01.2020 120 osób 

Zawody w piłce siatkowej szkół podstawowych gminy Gogolin dla klas VII i 

VIII – 23.01.2020 

80 osób 

XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 25.01.2020 250 osób 

XIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 26.01.2020 250 osób 

Pokazy sztuczek cyrkowych dla dzieci klas od O do III – 27.01.2020 95 osób 

Bal Karnawałowy dla dzieci klas I – III – 30.01.2020 110 osób 

Spotkanie Organizacyjne na Kurs Wspinaczkowy – 30.01.2020 15 osób 

Zakończenie XIII Edycji Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego – 01.02.2020 290 osób 

II Kurs Wspinaczkowy dla Dzieci i Młodzieży – 06.02.2020 24 osób 

Ferie na Hali Sportowej (badminton, piłka halowa, tenis stołowy i 

koszykówka) – 10.02.2020 

45 osób 

Ferie na Hali Sportowej (zabawa przy muzyce, aerobik i karaoke – salka 

korekcyjna) – 12.02.2020 

18 osób 

Ferie na Hali Sportowej (gry drużynowe, tory przeszkód) – 14.02.2020 50 osób 

Ferie na Hali Sportowej (zabawa z piłką oraz mini turniej piłki halowej dla 

dzieci) – 19.02.2020 

45 osób 

Sportowa Olimpiada Seniora – 22.02.2020 170 osób 
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Turniej Piłkarski Gogolin Cup 2020 o Puchar Burmistrza Gogolina – 

29.02.2020. – 01.03.2020 

840 osób 

Wybory na Prezydenta RP – 28.06.2020 800 osób 

Wybory na Prezydenta RP – 12.07.2020 850 osób 

Turniej Miłośników Skata – 23.08.2020 60 osób 

Turniej Miłośników Skata – 20.09.2020 50 osób 

III Kurs Wspinaczkowy dla Dzieci i Młodzieży – 01.10.2020 23 osoby 

IV Kurs Wspinaczkowy dla Dzieci i Młodzieży – 01.12.2020 15 osób 

Turniej Mikołajkowy – karate – 05.12.2020 70 osób 

Tabela 29. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych w Hali im. B. i Z. Blautów 

Zespół Rekreacyjno – Sportowy samodzielnie lub przy udziale partnerów zorganizował 

i współorganizował w 2020 roku m.in.: 

 Pokazowy mecz siatkarski, pomiędzy Assceco Resovia Rzeszów i ZAKSA Kędzierzyn 

Koźle (mecz ten transmitowany był również online), 

 Spotkanie z mistrzem olimpijskim Władysławem Kozakiewiczem, 

 Gminne szusowanie na nartach i sankach (Czarna Góra), 

 Sportowe ferie w Gogolinie, 

 Olimpiadę Senioralną w Gogolinie , 

 Śledzikowy Marsz Nordic Walking, 

 Turniej w halową piłkę nożną Gogolin Cup, 

 Akcję Gogolin Biega, 

 Treningi online z instruktorami fitness, biegania i nordic walking, 

 XI Indywidualną Pielgrzymkę Entuzjastów Nordic Walking, 

 Zgrupowanie kadr młodych piłkarzy U-14 i U16 z Polski i Niemiec, 

 Piłkarski Memoriał im. Norberta Klamy Olbojów, 

 Transmisję online meczu derbowego pomiędzy Gogolinem a Krapkowicami. 

9.6 Gospodarka komunalna 

W celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada 

Miejska w Gogolinie podjęła stosowne uchwały, które obowiązywały w 2020 roku: 

 Uchwała Nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2016.1002); 

 Uchwała Nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2016.1003 z późn. zm.); 

 Uchwała Nr XXXIV/289/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
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odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego 2017.1505 z późn. zm.); 

 Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2017.1504); 

 Uchwała Nr XXXIX/315/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2017.2387 z późn. zm.); 

 Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2015.450 z późn. zm.). 

Wyżej wymienione uchwały były podstawą systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

w 2020 roku. 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gogolin, wybranym w postepowaniu 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w 2020 r. była firma Remondis 

Opole Sp. z o. o. która podpisała umowę na podwykonawstwo w zakresie zbiórki i transportu 

odpadów z firmą Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ligonia 15 

w Gogolinie. 

Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Gogolin zorganizowana była w oparciu o 

podział na następujące frakcje odpadów: 

 w zabudowie jednorodzinnej: 

 papier i tektura – w workach niebieskich oraz w pakietach, 

 metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w worku żółtym, 

 szkło - w worku zielonym, 

 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i inne bioodpady – 

w pojemniku „BIO”, 

 żużel i popiół z palenisk domowych - w pojemniku „POPIÓŁ”, 

 odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) w nieoznakowanym pojemniku, 

 w zabudowie wielorodzinnej: 

 papier i tektura - w pojemniku niebieskim „PAPIER”, 

 metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w pojemniku żółtym 

„PLASTIK”, 

 szkło - w pojemniku zielonym „SZKŁO”, 

 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i inne bioodpady – 

w pojemniku „BIO” 
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 żużel i popiół z palenisk domowych - w pojemniku „POPIÓŁ”, 

 odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) - w nieoznakowanym pojemniku, 

a także: 

 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony - 

zbiórka w systemie akcyjnym dwa razy w roku (dla zabudowy jednorodzinnej 

i wielorodzinnej), w terminach wskazanych w harmonogramie, jednakże w związku 

z sytuacją epidemiologiczną w kraju dotycząca koronawirusa COVID-19, pierwsza 

zbiórka została przełożona na miesiąc czerwiec. 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, w 2020 roku były przekazywane i przetwarzane 

w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Opolu 

(MBP). Instalacja ta spełniała odpowiednie wymagania. Bioodpady odbierane od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, były przetwarzane w kompostowni 

pryzmowej w Opolu. 

Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczone do składowania, wytwarzane w MBP w Opolu, były składowane na składowisku 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Opolu. Pozostałości z sortowania innych 

frakcji odpadów, przeznaczone do składowania, były składowane na innych dostępnych 

składowiskach odpadów spełniających wymagania. 

Nie stwierdzono istotnych trudności w dostępności do instalacji przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, odbieranych z terenu gminy Gogolin. Istotnym problemem 

były natomiast wysokie ceny usług za przetwarzanie ww. frakcji odpadów, które były jednym 

z głównych czynników wzrostu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

pobieranej przez Gminę od właścicieli nieruchomości.    

Ponadto w Gogolinie przy ul. Ligonia funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). W PSZOK, przyjmowane są od mieszkańców Gminy, następujące 

rodzaje odpadów: 

 papier i tektura, 

 metal, 

 tworzywa sztuczne, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 szkło, 

 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i inne bioodpady, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyte opony, 
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 odpady budowlane i rozbiórkowe wyłącznie z prowadzenia drobnych prac 

niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub 

wykonania robót (do 300 kg/M/rok), 

 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów. 

Niestety w związku z trudną sytuacją na rynku odpadowym od drugiego kwartału 2020 r. 

najbliższe instalacje do przetwarzania odpady wielkogabarytowe oraz odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych wstrzymały całkowicie odbiór tych odpadów. Powodem wstrzymania były 

ograniczone moce przerobowe instalacji oraz zbyt nisko ustalone limity ilości przyjmowanych 

odpadów określone w decyzjach administracyjnych (zezwoleniach). Skutkiem tego było 

nagromadzenie - zmagazynowanie dużej ilości odpadów budowlanych (ponad 200 Mg) oraz 

odpadów wielkogabarytowych (ponad 100 Mg).  

W miesiącu październiku Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o. (zarządzający PSZOK-iem) 

znalazła odbiorcę na ww. odpady i doprowadziła do ich wywozu i zagospodarowania.  

 

Od 2019 roku Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o. prowadziła gruntowną 

modernizację wraz z rozbudową PSZOK-a. Modernizacja i rozbudowa obejmowała: 

utwardzenie betonowe placu manewrowego, placu kontenerowego oraz edukacyjnego wraz 

z drogą dojazdową z odpowiednim systemem odwodnienia; podłączenie do sieci 

energetycznej oświetlenia wiat i zadaszeń oraz uzupełniającego oświetlenia placu; 

podłączenie do sieci wodociągowej hydrantu zabezpieczającego p.poż.; podłączenie 

kontenera sanitarnego do sieci wodociągowej i kanalizacji; wyposażenie placu w: magazyn na 

odpady niebezpieczne i magazyn na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), punkt 

wymiany rzeczy używanych, altanę edukacyjną oraz boksy betonowe; wyposażenie punktu we 

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

poziome i pionowe; nasadzenia zieleni ozdobnej placu manewrowego wyznaczonej w strefie 

wjazdowej.  

Wszystkie roboty budowlane wraz z dostawą wyposażenia zostały zakończone w pierwszym 

kwartale 2020 roku.  

Na realizację tego zadania Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie 

w wysokości 1 miliona złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego (RPO WO). Wkład własny Gminy Gogolin wyniósł 346 978,69 zł. 

W związku z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 rozliczenie dotacji i zakończenie 

inwestycji zostało dokonane dopiero w kwietniu 2021 roku. 

9.7 Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi 

Koszty utrzymania mieszkań i lokali użytkowych w 2020 r. 

Zgodnie z zawartymi umową WG.VI.7210.7.2020 z dnia 02.01.2020r. i porozumieniem 

WG.VI.7210.7/A.2020.RD z dnia 01.06.2020r. z Zarządcą GUK Sp. z o.o.: 

1) Koszty na bieżącą konserwację budynków wyniosły 1,75 zł/m2 netto/miesiąc. 

13 685,91 m2*1,75zł/m2 = 23950,34 m zł/m-c*12m-cy = 287404,11 zł/rok + 23% VAT 

= 353 507,06 zł brutto; 
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Zgodnie z zawartą umową WG.VI.7210.6.2020 z dnia 02.01.2020r. z Zarządcą GUK  

Sp. z o.o.: 

1) Koszty zarządzania i administrowania wynosiły 0,61 zł/m2 netto/miesiąc. 

16 977,13 m2*0,61zł/m2 = 10 356,05 zł/m-c*12 m-ce = 124272,59 zł + 23% VAT = 152 

855,29 zł brutto; 

2) Umowa dzierżawy budynku (30 lokali mieszkalnych) - budynek socjalny na ulicy 

Konopnickiej 5 w Gogolinie. Koszt brutto 17541,66 zł*12 m-cy = 210 499,92 zł brutto.  

3) Umowa dzierżawy budynku ( 6 lokali mieszkalnych) ul. Konopnicka 9 w Gogolinie. Koszt 

brutto 1406,44 zł *12 m-cy = 16 877,28 zł brutto 

Co daje łączna kwotę 380 232,49 zł/rok brutto. 

Ogółem koszty zarządu i administracji, konserwacji i remontów oraz mediów na budynkach 

komunalnych w 2020 r. wraz z świadczeniami z tym związanymi od innych firm zewnętrznych 

wyniosły 902 978,17 zł. 

Czynsz w lokalach komunalnych wynosi 3,60 zł/m2, a w lokalach socjalnych 1,08 zł/m2. 

W Gminie Gogolin w 2020r. zasiedlonych jest 211 lokali mieszkalnych, z czego 58 to najem 

socjalny. 

W 2020 roku członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbyli 4 spotkania. 

Przedmiotem pracy Komisji było opiniowanie i kontrolowanie prawidłowości wyboru osób 

zakwalifikowanych do wynajmu lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Gogolin. 

Mieszkaniowym zasobem gminnym gospodarują, jako zarządca Gogolińskie Usługi 

Komunalne, które to na podstawie skierowania z gminy zawierają z najemcą umowę najmu na 

czas nieokreślony bądź na czas określony (najem socjalny). Ilość zaopiniowanych wniosków 

w roku 2020 przedstawia poniższa tabelka. 

Typ wniosku 

Liczba 

wniosków 

Rozpatrzonych 

pozytywnie 

Rozpatrzonych 

negatywnie 

Bez 

rozpatrzenia 

Przydzielone 

lokale 

2020 2020 2020 2020  

Przydział 

lokalu 

23 8 14 1 4 

Zamiana  6 5 1 0 4 

Aktualizacja 

(przydział)  

15 7 0 8 2 

Aktualizacja 

(zamiana)  

3 3 0 0 2 

Przedłużenie 

umowy 

1 1 0 0 1 

Suma 48 24 15 9 13 

Tabela 30. Polityka mieszkaniowa w gminie Gogolin w 2020 roku 

9.8 Bezpieczeństwo Publiczne 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Na terenie gminy Gogolin funkcjonuje 6 jednostek, z których trzy, tj. OSP Odrowąż, OSP 

Obrowiec i OSP Kamień Śląski wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

(KSRG). OSP Odrowąż jest włączona w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Pozostałe 
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jednostki tj. OSP Gogolin, OSP Górażdże, OSP Zakrzów są przeznaczone do działania na terenie 

gminy Gogolin oraz zgodnie z porozumieniem zawartym przez komendanta powiatowego PSP 

z burmistrzami i wójtami powiatu krapkowickiego, na terenie powiatu krapkowickiego. Stan 

techniczny remiz jednostek OSP na terenie gminy Gogolin przedstawia się bardzo dobrze. 

W gminnych jednostkach OSP działa też duża liczba strażaków uprawnionych do udziału 

w akcjach ratowniczych, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział 

w różnego rodzaju szkoleniach. 

Lp. Źródła finansowania 2017 r. 2018 r.* 2019 r. 2020 r. 

1 Budżet Gminy 

(działalność bieżąca, 

fundusz sołecki,) 

375 834 zł 894 004 zł 424 359 zł 352 478 zł 

2 Zewnętrzne źródła 

finansowania (dotacje, 

środki własne) 

26 344 zł 438 691 zł 101 704 zł 301 288 zł 

Razem 402 178 zł 1 332 695 zł 526 063 zł 653 766 zł 

* W 2018 dla OSP Gogolin zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy  
Tabela 31. Środki finansowe wydatkowane na potrzeby gminnych jednostek OSP (zł) 

Należy podkreślić, że jednostki OSP we własnym zakresie pozyskują dodatkowe środki 

finansowe, m.in. w ramach różnych projektów oraz darowizn od lokalnych sponsorów. 

Szczególnie aktywną w pozyskiwaniu środków zewnętrznych jest OSP Odrowąż. Należy również 

podkreślić, że większość strażaków OSP na bieżącą działalność jednostki przekazuje własny 

ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych. Jak co roku na podkreślenie zasługuje również 

bardzo duży wkład pracy osobistej członków poszczególnych OSP, pozwalający na znaczne 

obniżenie kosztów prowadzonych remontów pomieszczeń remiz oraz innych prac zwłaszcza 

przy sprzęcie i remizach oraz działalności na rzecz społeczności lokalnej.  

W 2020 roku gminne jednostki OSP wielokrotnie wyjeżdżały do działań ratowniczo-

gaśniczych. W porównaniu z 2019 r. ilość wyjazdów do pożarów i miejscowych zagrożeń jest na 

podobnym poziomie. 

Lp. Jednostka 
Pożary 

Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
Inne Razem 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2019 2020 

1 OSP Odrowąż 13 21 39 52 2 - 14 68 73 

2 OSP Gogolin 18 29 20 19 2 2 2 42 50 

3 OSP Górażdże 3 6 3 8 - 1 1 7 15 

4 OSP Obrowiec 12 13 14 11 - - 7 33 24 

5 OSP Kamień Śl. 4 - 11 8 - 1 4 19 9 

6 OSP Zakrzów 3 5 6 11 2 1 - 11 17 

Ogółem 53 74 93 109 6 5 28 180 188 

Tabela 32. Zestawienie wyjazdów do działań ratowniczych jednostek OSP 

Funkcjonowanie i działanie gminnych jednostek OSP w 2020 roku zostało zdominowane 

przez występujące zagrożenie koronawirusem. Z tego powodu zostało odwołanych szereg 

przedsięwzięć zarówno szkoleniowych, szkoleniowo-sportowych i innych. 
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GMINNE CENTRUM REAGOWANIA.  

Gminne Centrum Reagowania jest wydziałem Urzędu Miejskiego w Gogolinie i realizuje 

zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych, kwalifikacji 

wojskowej przedpoborowych, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych 

i bezpieczeństwa na terenie gminy. Realizuje również zadania związane z finansowaniem 

i funkcjonowaniem gminnych jednostek OSP. Działania są ukierunkowane głównie na 

przygotowanie i doskonalenie funkcjonowania Gminy w sytuacjach kryzysowych. W ramach 

realizowanych przedsięwzięć prowadzone są szkolenia pracowników urzędu i gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy; organizowane są również ćwiczenia 

praktyczne. Na bieżąco realizowane są zadania związane z poprawą bezpieczeństwa zwłaszcza 

przeciwpowodziowego na terenie gminy. Uaktualniana jest dokumentacja planistyczna 

niezbędna do prowadzenia działań, realizowane są zakupy wyposażenia i sprzętu przydatnego 

do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych. W 2020 roku zasadnicze działania 

Gminnego Centrum Reagowania skupiały się na sprawach związanych z pandemią 

koronawirusa. Wydział był inicjatorem i koordynatorem wielu działań mających na celu 

zabezpieczenie mieszkańców przed zagrożeniem. Na bieżąco GCR poprzez stronę internetową, 

SISMS, plakaty, urządzenia głośnomówiące informował mieszkańców o występującym 

zagrożeniu, zasadach zachowania się i postępowania w miejscach publicznych oraz 

o obowiązujących przepisach prawa. Równolegle prowadzony był zakup środków ochrony 

osobistej, zwłaszcza masek ochronnych, płynów odkażających, rękawiczek jednorazowych 

i innych. Koordynowane były działania związane z szyciem masek jednorazowych przez chętne 

osoby, a następnie ich dystrybucja dla seniorów – mieszkańców gminy. Na bieżąco prowadzona 

była współpraca z Domem Spokojnej Starości w Kamionku w zakresie pomocy w jego 

funkcjonowaniu, a zwłaszcza pracy w systemie koszarowym oraz jego funkcjonowania po 

wykryciu ogniska zakażenia w DSS i konieczności jego izolacji. W miesiącach kwietniu i czerwcu 

organizowane były akcje odkażania w przestrzeni publicznej, w tym urządzeń i elementów 

małej architektury na placach zabawach i siłowniach zewnętrznych, elementów przystanków 

autobusowych itp. Odkażanie prowadzone było przez specjalistyczną firmę. 

STRAŻ MIEJSKA W GOGOLINIE 

W 2020 r. Straż Miejska w Gogolinie realizowała zadania dotyczące zapewnienia spokoju 

i porządku w miejscach publicznych oraz zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych i likwidacji 

zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców gminy, a także podejmowała działania 

w zakresie utrzymania czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego na terenie miasta i gminy. 

W związku z ujawnionymi wykroczeniami Straż Miejska podjęła 111 interwencji, które 

dotyczyły w szczególności naruszenia przepisów prawa o utrzymaniu czystości i porządku na 

terenie gminy, bezpieczeństwie i porządku w komunikacji, bezpieczeństwie osób i mienia, 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o odpadach. Straż 

Miejska zrealizowała też 6 846 zadań i zabezpieczeń, które dotyczyły współdziałania z różnymi 

podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia, pomocy w usuwaniu awarii oraz innych 

miejscowych zagrożeń (35 razy), zabezpieczenia miejsca przestępstwa lub innego podobnego 

zdarzenia oraz miejsca zagrożonego takim zdarzeniem, przed dostępem osób postronnych 
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(25 razy), współdziałała z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości dla zapewnienia 

porządku publicznego na terenie gminy (116 razy), informowała i ostrzegała mieszkańców 

o stanie i rodzajach zagrożeń, a także podejmowała działania mające na celu zapobieganie 

zagrożeniom (632 razy), współdziałała z organizatorami imprez i zgromadzeń oraz innymi 

służbami dla zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób uczestniczących 

(22 razy), prowadziła czynności wyjaśniające i ustalenia dla jednostek samorządowych i na 

własne potrzeby (1829 razy), współpracowała z jednostkami samorządowymi oraz zarządcami 

dróg i właścicielami posesji w zakresie utrzymani sprawności infrastruktury drogowej oraz 

urządzeń w parkach i na placach zabaw, a także odpowiedniego stanu sanitarnego i czystości 

na terenie miasta i gminy (336 razy), konwojowania dokumentów i dostarczanie do adresatów 

korespondencji oraz zabezpieczenia zadań realizowanych przez jednostki samorządowe (1421 

zadań). W ramach walki z pandemią Wojewoda Opolski zarządził użycie Straży Miejskiej do 

wspólnych działań z policją – zrealizowano 104 wspólne służby i dokonano 1829 sprawdzeń 

dotyczących przestrzegania wprowadzonych przez rząd ograniczeń. 

POSTERUNEK POLICJI W GOGOLINIE 

W Posterunku Policji w Gogolinie od dnia 8 stycznia 2019 roku funkcję kierownika pełnił 

asp. sztab. Wilk Arkadiusz. Na koniec 2020 r. nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy 

czuwało 6 funkcjonariuszy (kierownik posterunku, 1 funkcjonariusz na etacie kryminalnym, 4 

dzielnicowych). 

Rok 2020 to kontynuacja porozumienia pomiędzy Burmistrzem Gogolina a Komendantem 

Wojewódzkim Policji w Opolu, na mocy którego Gmina Gogolin w całości finansuje cztery etaty 

dzielnicowych. To jedyna taka inicjatywa samorządu gminnego w woj. opolskim 

i prawdopodobnie jedna z nielicznych w kraju. Środki na sfinansowanie etatów dzielnicowych 

obrazuje poniższa tabela. 

Rok 2018 2019 2020 

Gmina 

Gogolin 
229 147,45 283 011,41 309 342,17 

Tabela 33. Środki wydatkowane z budżetu Gminy Gogolin na sfinansowanie etatów 

dzielnicowych 

Za środki te w 2020 r. dzielnicowi z PP Gogolin wykonali 805 służb na terenie całej gminy – 

dwa rejony miejskie i dwa pozamiejskie. Ponadto ze środków pozyskanych ze Starostwa 

Powiatowego na terenie gminy Gogolin realizowane są służby ponadnormatywne przez 

policjantów z PP Gogolin, KPP Krapkowice i na wniosek kierownictwa służby wykonywanie 

przez SPPP Opole. Dodatkowe służby organizowane są, jako patrole prewencyjne w czasie 

i miejscu występowania największych zagrożeń, bądź też jako zabezpieczenie odbywających się 

imprez, uroczystości, festynów oraz zawodów sportowych. Czas trwania każdej ze służb 

ustalany był indywidualnie w zależności od potrzeb i występującego zagrożenia. W 2020 r. czasy 

poszczególnych służb ponadnormatywnych kształtowały się w przedziale od 4 do 12 godzin.  

Przestępczość 

Gmina Gogolin, tak samo jak teren powiatu krapkowickiego, charakteryzuje się jedną 

z najniższych dynamik zagrożenia przestępczością oraz jedną z najmniejszych liczb 
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stwierdzonych przestępstw. Gmina Gogolin należy do jednych z najbezpieczniejszych gmin na 

terenie województwa i kraju. W roku 2020 tak samo jak na terenie powiatu krapkowickiego, 

również w Gogolinie odnotowano rekordowo małą liczbę przestępstw: z poziomu 

83 przestępstw stwierdzonych w 2019 r. do zaledwie 79 w 2020 r. – spadek o 4,81%. Bardzo 

dobry stan bezpieczeństwa oraz wyraźny spadek liczby odnotowanych przestępstw na terenie 

gminy Gogolin szczególnie wyraźnie widać w odniesieniu do ostatniej dekady, gdzie w 2010 r. 

odnotowano popełnienie aż 334 przestępstw, co w porównaniu do roku 2020 stanowi spadek 

przestępczości aż o ponad 76%. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 

Gogolin obrazuje tabela zawierająca czteroletni przedział czasowy. 

 Przestępstwa stwierdzone ogółem w tym nietrzeźwi kierujący 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gmina 

Gogolin 
135 109 94 134 83 79 20 22 11 19 10 11 

Tabela 34. Przestępczość na terenie Gminy Gogolin 

Z ogólnej liczby 79 przestępstw, 59 to przestępstwa o charakterze kryminalnym (105 

w 2018 r). Przeważającą większość, tak jak w pozostałych gminach powiatu krapkowickiego, 

stanowiły przestępstwa przeciwko mieniu, w tym kradzieże z włamaniem.  

W 2020 r. zmianie uległa liczba prowadzonych przez PP Gogolin spraw z 7 kategorii 

(przestępstwa szczególnie uciążliwe) z 36 w 2019 do 42 w 2020 r. Jest to tym samym wzrost  

o 6 przestępstw, jednakże zaznaczyć tutaj należy, że rok 2019 był rekordowy pod tym 

względem, a łączna liczba 42 przestępstw z omawianej kategorii w roku 2020 daje nam 

w przeliczeniu 3,5 przestępstwa miesięcznie na całą gminę. Nadmienić również należy,  

że w związku z panującą pandemią, większą część służby absorbowały kontrole osób będących 

na kwarantannie. Przestępstwa stwierdzone w ramach prowadzonych spraw w kategoriach 

ocennych, tj. w kategoriach przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie oraz przestępczość 

narkotykową na terenie gminy Gogolin przedstawia poniższa tabela. 

Przestępstwa szczególnie 

uciążliwe społecznie 

Gmina Gogolin 

2016 2017 2018 2019 2020 

Kradzież mienia 13 15 12 14 20 

w tym kradzież samochodu 2 1 0 0 0 

Kradzież z włamaniem 18 19 36 15 17 

Rozboje, wymuszenia 1 2 1 0 0 

Uszkodzenie mienia 9 4 5 5 3 

Bójki, pobicia 1 1 1 2 1 

Uszczerbek na zdrowiu 2 4 1 0 1 

Łącznie w 7 kategoriach 46 46 56 36 42 

Przestępstwa narkotykowe 3 9 7 3 2 

Tabela 35. Kategorie przestępstw na terenie Gminy Gogolin 

Do najpoważniejszych przestępstw i zdarzeń zaistniałych na terenie gminy Gogolin należą 

kradzieże mienia. 
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W 2020 roku stwierdzono łącznie popełnienie 525 wykroczeń, w tym 230 dotyczących 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Ilość ujawnionych wykroczeń w kategoriach 

szczególnie uciążliwych społecznie obrazuje tabela. 

 Art. 51 

Zakłócenie 

spokoju  

i ciszy 

nocnej 

Art. 140-141 

Przeciwko 

obyczajności 

publicznej 

Art. 143 

Utrudnianie 

korzystania  

z urządzeń 

użytku 

publicznego 

Art. 145 

Zaśmiecanie 

Art.124 

Zniszczenie 

mienia 

Art. 119  

Kradzież 

mienia o 

wartości 

do 500 

zł 

Art. 43  

ust. o wychowaniu  

w trzeźwości 

spożywanie 

alkoholu  

w miejscach 

publicznych 

2017 41 30 11 32 0 23 196 

2018 65 23 6 17 0 36 137 

2019 43 31 2 43 0 20 122 

2020 39 27 2 39 0 15 127 

Tabela 36. Wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie na terenie Gminy Gogolin w latach 

2017-2020 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. na terenie gminy Gogolin doszło do 4 wypadków 

drogowych, w wyniku których jedna osoba poniosła śmierć, a trzy osoby zostały ranne. 

Zdarzenie śmiertelne miało miejsce na odcinku autostrady A4, która przebiega przez teren 

gminy Gogolin. Na terenie gminy Gogolin odnotowano również 129 kolizji drogowych. Jest to 

tym samym spadek o 9 w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego. Stan 

bezpieczeństwa na drogach gminy Gogolin w okresie ostatnich czterech lat obrazuje poniższa 

tabela. 

 Kolizje Wypadki 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Gmina 

Gogolin 

101 113 134 140 129 6 8 9 9 4 

Tabela 37. Stan bezpieczeństwa na drogach gminy Gogolin w latach 2016-2020 

9.9 Aktywność obywatelska  

Gminna Rada Seniorów 

Na terenie gminy Gogolin działa Gminna Rada Seniorów, powołana uchwałą Rady Miejskiej w 

Gogolinie nr V/24/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Głównym celem działania Gminnej Rady 

Seniorów jest poprawa jakości życia oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów 

mieszkających w Gminie Gogolin, min. poprzez współpracę z władzami Gogolina przy 

opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów, dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw 

przedłożonych Gminnej Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Burmistrza Gogolina oraz 

Radę Miejską w Gogolinie. W 2020 roku działał rada II kadencji jednak ze względu na epidemię 

COVID-19 odbyło się tylko jedno posiedzenie Rady. Omawiano na nim sprawy bieżące, 

rozmawiano także o inicjatywach, które zrealizowane zostaną w najbliższej przyszłości. Przede 

wszystkim jednak członkowie Rady zauważyli i docenili niełatwą pracę gogolińskiego 

samorządu i jednostek organizacyjnych w okresie pandemii koronawirusa. Z końcem roku 

Gminna Rada seniorów była jednym z inicjatorów Koperty Życzliwości, która zawiera:  
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 kontakty telefoniczne do sklepów które prowadzą sprzedaż z dowozem do domu;  

 numery telefonów do fryzjerów, którzy prowadzą usługi fryzjerskie w domu;  

 adresy internetowe aptek, które prowadzą sprzedaż internetową;  

 numer telefonu życzliwości: 774666305, to telefon do wolontariuszy – seniorów, 

którzy chętnie podzielą się wiedzą i czasem z rówieśnikami w trudnej sytuacji; 

 numer telefonu do psychologa; 

 numery telefonów alarmowych. 

Koperty dostępne są m.in. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie, Gminnej Bibliotece 

Publicznej, Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Miejskim 

w Gogolinie 

Młodzieżowa Rada Miejska 

W ostatnim roku wyłoniono nowy skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na 

kadencję 2019-2021. Jest to organ samorządowy uczącej się młodzieży, którego podstawa 

działania jest praca społeczna radnych celem upowszechnienia idei samorządowej wśród 

młodzieży, integracja środowisk młodzieżowych, reprezentowanie interesów młodzieży wobec 

organów samorządu terytorialnego, samorządu uczniowskiego oraz władz i administracji 

szkolnej. 

Organizacje pozarządowe 

Na terenie Gminy Gogolin od wielu lat działa bardzo prężnie kilkadziesiąt organizacji 

pozarządowych. Angażują się one nie tylko w realizacje zadań gminnych w ramach otwartych 

konkursów ofert, ale realizują szereg innych inicjatyw społecznych, w tym charytatywnych. 

Działania wszystkich organizacji pozarządowych w 2020 roku zdeterminowane były 

epidemią COVID-19 i koncentrowały się na kontynuacji, w miarę możliwości, działań 

prowadzonych w latach poprzednich. 

9.10 Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym  

W 2020 r pracownicy Urzędu Miejskiego zgodnie ze złożonymi potrzebami zostali 

przeszkoleni, na szkolenia wydatkowano 22.745,74 zł. Wszystkim pracownikom, którzy 

wyrażają chęć pogłębiania wiedzy zapewnia się udział w szkoleniach o tematyce z zakresu ich 

obowiązków służbowych.  

9.11 Zakończenie  

Gmina to jednostka samorządu terytorialnego, rozumiana jako wspólnota samorządowa 

którą z mocy prawa mieszkańcy oraz odpowiednie terytorium. Tylko sprawnie zarządzany 

samorząd może być atrakcyjny dla mieszkańców oraz świata biznesu. Potwierdzeniem tego 

faktu może być, rzadki w skali województwa i kraju, dodatni bilans demograficzny oraz 

dynamicznie rozwijająca się gospodarka, której w większości nie zaszkodziła epidemia COVID-

19 na co wskazuje poziom wpływów podatkowych do budżetu Gminy Gogolin. 

Aby utrzymać ten trend i zagwarantować dalszy pozytywny rozwój Gminy Gogolin działania 

Burmistrza Gogolina koncentrują się na czterech głównych filarach: 

1) Inwestycja w edukację zapewniającą dobry start w dorosłe życie naszych dzieci 

i młodzieży.  
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2) Dbałość o przyjazne warunki życia mieszkańców poprzez zapewnienie bogatej 

i zróżnicowanej oferty kulturalnej oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, od małych 

placów zabaw po tworzenie warunków do lokowania dużych inwestycji takich jak 

Karolinka Golf Park i Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. 

3) Dynamiczny rozwój gospodarczy poprzez przyciąganie nowych inwestycji jak 

i tworzenie warunków do rozwoju już istniejących podmiotów gospodarczych. 

Działania te są realizowane poprzez inwestycje w infrastrukturę, pakiet ulg dla 

inwestorów jak również profesjonalną obsługę inwestorów. Potwierdzeniem tych 

działań niech będzie wolumen inwestycji podmiotów gospodarczych na terenie Gminy 

Gogolin, który w ostatnich latach wyniósł ponad 300 milionów złotych.  

4) Odpowiednie kreowanie polityki senioralnej i przygotowanie mieszkańców do procesu 

starzenia się, w tym m.in. takie inicjatywy jak „Koperta na jesień życia” znajdująca 

uznanie nie tylko w kraju ale i za granicą, „Koperty życzliwości w Gogolinie” będąca  

wsparciem dla seniorów w trudnych czasach pandemii, czy prowadzenie Domu 

Spokojnej Starości.  

Kierunki te wyznaczają ramy polityki samorządowej i będą podstawą do opracowania 

kolejnej strategii rozwoju gminy. 
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