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Drodzy Mieszkañcy! Ka¿dego roku organizowane by³y w grudniu spotkania, których celem by³o przybli¿enie
dzia³alnoœci samorz¹du. Z uwagi, i¿ frekwencja na tych spotkaniach by³a niska, a zale¿y nam na dotarciu z informacj¹
do wszystkich mieszkañców, postanowiliœmy wydaæ broszurê na temat wykonanych i planowanych zadañ
finansowanych z bud¿etu gminy. Serdecznie zapraszam do zapoznania siê z jej treœci¹ oraz do sk³adania uwag b¹dŸ
opinii dotycz¹cych przysz³orocznego bud¿etu. Uwagi i opinie mo¿na zg³aszaæ pisemnie lub mailowo do dnia
21 grudnia br.
Szanowni Pañstwo w Polsce œwiêta Bo¿ego Narodzenia to piêkna tradycja, która pod wzglêdem kulturowym stanowi
wyj¹tek na skalê europejsk¹. To czas radoœci i pojednania. W zwi¹zku z nadchodz¹cymi œwiêtami pragnê z³o¿yæ
Pañstwu ¿yczenia spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, uwolnionych od codziennego poœpiechu i niepokoju. ¯yczê
œwi¹t, które wype³ni¹ rodzinne domy zapachem choinki, a serca pokojem i wzajemn¹ ¿yczliwoœci¹. Niech Nowy Rok
2017 przyniesie Pañstwu to co najcenniejsze: dobre zdrowie, mi³oœæ najbli¿szych, ¿yczliwoœæ przyjació³ oraz
spe³nienie wszelkich ¿yciowych planów i zamierzeñ.
Mariusz Stachowski
Burmistrz Zawadzkiego

Sprawozdanie za rok 2016
I. Inwestycje i remonty
W bie¿¹cym roku wartoœæ remontów i inwestycji przeprowadzonych na drogach gminnych oraz obiektach u¿ytecznoœci publicznej
wynios³a 1.763.617,66 z³. Na kwotê tê sk³adaj¹ siê œrodki w³asne gminy w wysokoœci 782.140,64 z³ oraz œrodki zewnêtrze, które uda³o siê
pozyskaæ z funduszy zewnêtrznych, programów rz¹dowych i darowizny w wysokoœci 981.477,02 z³.

Lp.

Nazwa zadania

Zakres

Koszt
ca³kowity
[z³]

Œrodki
w³asne
[z³]

Poprawa bezpieczeñstwa
oraz warunków ruchu
Prace polega³y na: wykonaniu nowych chodników, u³o¿eniu
1 poprzez przebudowê drogi
365.000,00 365.000,00
nawierzchni z betonu asfaltowego.
gminnej nr 105617 ul. Miarki
w Zawadzkiem
Remont obejmowa³ rozbiórkê istniej¹cych chodników
i nawierzchni, oczyszczenie elementów konstrukcyjnych
Remont mostu na rzece
2
mostu, zabezpieczenie antykorozyjne (elementy metalowe 579.462,67
615,00
Ma³a Panew w Kielczy
i betonowe). W wyniku prac powsta³ nowy chodnik
i nawierzchnia mostu.
Remont dróg gminnych: ul. Prace polega³y na: wykonaniu podbudowy, wykonaniu
3 Mostowej i Zamoœcie w
dwuwarstwowej nawierzchni z betony asfaltowego, 160.160,61 46.895,97
Kielczy
wyrównaniu poboczy.
Remont cz¹stkowy
Remont obejmowa³ skropienie bitumem naprawianego
nawierzchni bitumicznych
4
miejsca wraz z rozœcieleniem kruszywa.
24.790,01 24.790,01
dróg gminnych na terenie
Gminy Zawadzkie
Prace polega³y na: wykonaniu wzmocnienia podbudowy,
Przebudowa drogi gminnej
wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z betonu
5 nr 105638 O ul. Tuwima w
126.924,47 46.162,47
asfaltowego, wyrównaniu poboczy, budowie muru
¯êdowicach
oporowego.
Remontem dróg gminnych objêto: ul. Leœn¹ w Kielczy,
Remont dróg na terenie
ul. Miarki w Kielczy, ul. Powstañców Œl¹skich w Kielczy,
Gminy Zawadzkie w
ul. Powstañców Œl¹skich w ¯êdowicach, ul. Osiedle
technologii
Œwierkle w Zawadzkiem. Prace polega³y na: wykonaniu
6
83.767,28 83.767,28
powierzchniowego
podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
utrwalenia i cienkiego
emulsj¹ asfaltow¹ i grysami, wyrównaniu poboczy. Na ulicy
dywanika na zimno
Powstañców Œl. w ¯êdowicach wykonano dwuwarstwowy
cienki dywanik na zimno typu „slurry seal”.
Prace obejmowa³y: wykonanie podbudowy z kruszywa
Utwardzenie placu
³amanego, wykonanie nawierzchni z betonowych p³yt
7 postojowego przy ulicy
drogowych, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki 207.512,62 103.756,31
Handlowej w Zawadzkiem
brukowej gruboœci 8 cm, zagospodarowanie terenów
zielonych przyleg³ych do placu postojowego.
Rozebranie ca³ego pokrycia dachu, rozebranie kominów,
wymiana elementów konstrukcyjnych zaatakowanych przez
owady i spróchnia³ych, wymiana krokwi nad stropodachem,
Remont dachu na budynku
8
zabezpieczenie ca³ej konstrukcji, wymurowanie na nowo 216.000,00 111.153,60
by³ego domu kultury
kominów, wykonanie nowego pokrycia dachówk¹,
wykonanie nowych obróbek blacharskich, systemu
rynnowego i instalacji odgromowej.
Razem 1.763.617,66 782.140,64

Œrodki
pozyskane
[z³]

578.847,67

113.264,64

80.762,00

103.756,31

104.846,40*

*Na kwotê œrodków pozyskanych przeznaczonych na remont dachu budynku by³ego domu kultury sk³ada siê udzia³ w³asnoœciowy banku, poczty oraz Orange.

981.477,02

II. Oœwiata
W gminie Zawadzkie w roku szkolnym 2015/2016 ³¹czna liczba wychowanków i uczniów w placówkach oœwiatowych wynosi³a 1039,
w tym: do przedszkoli uczêszcza³o 277 dzieci, do szkó³ podstawowych 500 uczniów oraz do gimnazjów 262. Wysokoœæ nak³adów
poniesionych na oœwiatê w 2016 roku, to kwota 14.125.453,13 z³.
Placówka
Liczba uczniów/
Liczba
Liczba
Koszt
wychowanków
oddzia³ów
nauczycieli
funkcjonowania
placówki*
Publiczna Szko³a Podstawowa
303
15
31,79
3.209.923,75 z³
w Zawadzkiem
Osi¹gniêcia uczniów: Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „Olimpus” – I miejsce w kraju, Ogólnopolska Olimpiada
Matematyczna PIONIER - wyró¿nienie, Miêdzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – wynik bardzo dobry – 1 uczeñ oraz
7 wyró¿nieñ.
Wartoœæ wykonanych remontów – 149.240,00 z³, w tym miêdzy innymi: malowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi i okien.
Publiczne Gimnazjum Nr 1
167
6
17,95
2.169.691,60 z³
w Zawadzkiem
Osi¹gniêcia uczniów: Konkurs Recytatorski „Jugend Tragt Gedichte Vor” – etap gminny - III miejsce, Miêdzygminny Konkurs
Ortograficzny w Strzelcach Op. o Tytu³ Mistrza Ortografii – II miejsce, Konkurs Wiedzy o Samorz¹dzie – etap wojewódzki – finalista.
Wartoœæ wykonanych remontów - 27.735,36 z³, w tym m.in.: remont instalacji oœwietlenia ewakuacyjnego, pomiary instalacji
elektrycznej oraz przegl¹dy bie¿¹ce.
Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny
167
10
17,33
2.387.324,29 z³
w ¯êdowicach
Osi¹gniêcia uczniów: Wojewódzki Konkurs Jêzyka Niemieckiego – finalista, Wojewódzki Konkurs „Œl¹skie Beranie” – etap
wojewódzki – I miejsce na poziomie gimnazjum, Rejonowy Konkurs Recytatorski „ Las w poezji” – II miejsce, wyró¿nienie.
Wartoœæ wykonanych inwestycji i remontów – 243.767,33 z³, w tym m.in.: droga dojazdowa z miejscami postojowymi, remont
wnêtrza budynku (korytarz, gabinet lekarski, gabinet pedagoga, sekretariat, pokój nauczycielski, toaleta, wymiana 7 drzwi).
Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny
125
9
19,60
1.971.260,49 z³
w Kielczy
Osi¹gniêcia uczniów: Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojêzycznej Opole – II miejsce w kat. szkó³ gimnazjalnych, Gminny Konkurs
Talentów Zawadzkie – I miejsce w kat. klas IV – VI, Festiwal Piosenki Turystycznej w Kolonowskiem – III miejsce w kat. Gimnazjum.
Wartoœæ wykonanych remontów – 50.889,00 z³, w tym m.in.: wymiana okien na korytarzach i renowacja parkietu na sali
gimnastycznej.
Przedszkole Nr 2 z Oddz. Integracyjnym
117
5
11,88
1.832.224,00 z³
w Zawadzkiem
Osi¹gniêcia wychowanków: XV Gminny Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych – kat. najlepszy zespó³ - grupa przedszkolna –
I miejsce, XV Konkurs Recytatorski „Poezja w przedszkolu” w Dobrodzieniu – w kat. 5-6 lat – I miejsce.
Wartoœæ wykonanych remontów - 80.327,88 z³, w tym m.in.: ca³kowity remont sali, toalety i schowka w gr. II, modernizacja
oœwietlenia zewnêtrznego, remont dwóch piaskownic, malowanie holu i szatni.
Przedszkole Nr 3 z Oddz. ¯³obkowym
71+20 (oddzia³
3+1
7,06
1.455.987,00 z³
w Zawadzkiem
¿³obkowy)
Osi¹gniêcia wychowanków: VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji” – wyró¿nienie grupa starszaków, Konkurs
Plastyczny „Chroñmy œrodowiska czystego bez dymu tytoniowego” grupa starszaków – dyplom za udzia³.
Wartoœæ wykonanych remontów - 51.797,29 z³, w tym m.in.: remonty bie¿¹ce (ca³kowity remont toalety w ¿³obku, remont balkonu
w ¿³obku, wymiana oœwietlenia na klatce schodowej, remont piaskownicy), remont balustrady przy wejœciu, na balkonach.
Przedszkole
39
2
3,52
606.889,00 z³
w ¯êdowicach
Osi¹gniêcia wychowanków: Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji” – III miejsce oraz wyró¿nienie, Ogólnopolski Konkurs
„Listy dla ziemi” – laureat konkursu – I miejsce w kat. przedszkola.
Wartoœæ wykonanych remontów – 101.953,44 z³, w tym m.in.: remont I piêtra budynku, wymiana 100 mb ogrodzenia.
Przedszkole
50
2
3,32
492.153,00 z³
w Kielczy
Osi¹gniêcia wychowanków: Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji” – wyró¿nienie, Konkurs Plastyczny „Chroñmy
œrodowiska czystego bez dymu tytoniowego” grupa starszaków – I miejsce.
Wartoœæ wykonanych remontów w 2016 r. – 9.516,51 z³, w m.in. innymi: remont, uzupe³nienie balustrady.
*Koszty funkcjonowania placówki obejmuj¹ koszty wykonania inwestycji i remontów

III. Bezpieczeñstwo
Na terenie gminy Zawadzkie funkcjonuj¹ trzy jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych: Zawadzkie, ¯êdowice i Kielcza. W 2000 r.
jednostki zosta³y wyposa¿one w System Selektywnego Alarmowania, który umo¿liwia informowanie jednostki drog¹ radiow¹ przez
Komendê Powiatow¹ PSP w Strzelcach Opolskich oraz w terminale do powiadamiania stra¿aków o alarmach.
Zakupy
Jednostka
Wykaz sprzêtu
Liczba oraz charakter
w 2016 r.
wyjazdów
OSP Zawadzkie Star 24 – samochód po¿arniczy z roku 1969, Star 244 Ogó³em: 76
Liczba
samochód po¿arniczy z roku 1976, Jelcz 004 - samochód
w tym: po¿ary - 27,
stra¿aków - 23 po¿arniczy z roku 1990, Lublin – samochód techniczny z roku
szerszenie -10, drzewa 1998, Man - samochód po¿arniczy z roku 2015, Zestaw
18, wypadki - 3, inne: 18
hydrauliczny ratownictwa technicznego, £ódka wraz z przyczep¹
OSP ¯êdowice Jelcz 004 - samochód po¿arniczy z roku 1984, Star - samochód - umundurowanie dla
Ogó³em: 17
Liczba
po¿arniczy z roku 1989
stra¿aków – 13.999,99 z³ w tym: po¿ary - 8,
stra¿aków - 27
- aparaty ochrony dróg szerszenie - 3, drzewa oddechowych – 5.400 z³ 2, inne - 4
OSP Kielcza
Robur - samochód po¿arniczy z roku 1971, Jelcz 004 - samochód po¿arniczy Ogó³em: 22
Liczba
samochód po¿arniczy z roku 1987, Volkswagen – samochód
Volvo – 739.599 z³
w tym: po¿ary - 11,
stra¿aków - 41 techniczny s³u¿¹cy na potrzeby zarz¹dzania kryzysowego z roku (380.000 z³ dotacja
drzewa - 7, wypadki - 2,
1993, Volvo - samochód po¿arniczy z roku 2016
Gminy Zawadzkie)
inne - 2
IV. Sport, rekreacja i turystyka
W roku 2016 nak³ady na sport i rekreacjê w bud¿ecie gminy wynosi³y 1.272.324,00 z³, z czego na funkcjonowanie Gminnego Oœrodka
Sportu i Turystyki w tym zakresie przeznaczono 1.008.775,00 z³, a pozosta³a kwota w g³ównej mierze zosta³a przeznaczona
na dofinansowanie zadañ realizowanych przez kluby sportowe dzia³aj¹ce na terenie gminy. Ponadto z bud¿etu gminy (w 50%) oraz przy
wspó³finansowaniu przez Fundacjê Rozwoju Kultury Fizycznej w okresie od wiosny do póŸnej jesieni zatrudnieni s¹ animatorzy przy
boisku Orlik. Zadania zwi¹zane z turystyk¹ realizowane s¹ przez Centrum Informacji Turystycznej dzia³aj¹ce w ramach GOSiT.

Nazwa organizacji
ASPR Zawadzkie
Klub Karate NIDAN

Dofinansowanie
68.000,00 z³
21.000,00 z³
44.000,00 z³
5.000,00 z³

Klub Tenisa
Sto³owego
MOKSiR
Zawadzkie
SSKTS STAL

36.500,00 z³
5.000,00 z³
20.000,00 z³
10.000,00 z³

Nazwa realizowanego zadania
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i m³odzie¿y szkolnej
Udzia³ dru¿yny seniorów ASPR „Zawadzkie” w rozgrywkach ligi pi³ki rêcznej.
Organizacja zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie¿y w dyscyplinie karate
shotokan/WKF
Organizacja XXII Turnieju Karate „Rada Regentów”.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wœród dzieci i m³odzie¿y
poprzez prowadzenie powszechnych zajêæ sportowych w zakresie tenisa sto³owego
Upowszechnianie sportu kwalifikowanego w zakresie tenisa sto³owego w Gminie
Zawadzkie.
Organizacja sportu w zakresie pi³ki no¿nej na terenach miejskich
Upowszechnianie i rozwój sportu w dziedzinie pi³ki no¿nej w mieœcie Zawadzkie.

Klub Modelarski
Modelarstwo w Zawadzkiem 2016
9.000,00 z³
Zawadzkie
UKS Technodrew
Pi³ka siatkowa dla m³odzie¿y i dzieci p³ci ¿eñskiej Gminy Zawadzkie
6.000,00 z³
Zawadzkie
V. Kultura
Dzia³alnoœæ kulturalna na terenie gminy prowadzona jest przez Gminny Oœrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem, a w bud¿ecie gminy
na 2016 r. na ten cel przeznaczono œrodki w wysokoœci 332.789,00 z³. Gmina Zawadzkie udzieli³a równie¿ dofinansowania
na dzia³alnoœæ kulturaln¹ stowarzyszeniom w wysokoœci 50.000,00 z³. Imprezy kulturalne które odby³y siê w bie¿¹cym roku: XXIV Fina³
WOŒP, Koncert Walentynkowy „Echa mi³oœci”- wspomnienie o Annie German, Koncert muzyki klasycznej – „Muzyczna podró¿
w czasie”, Jarmark Wielkanocny, Gminny Konkurs Talentów, Dni Gminy Zawadzkie, Festyn „Wieœ kontra wieœ”, Wieczory filmowe,
Spotkania muzykoterapeutyczne dla seniorów, Do¿ynki Gminne w Kielczy, Obchody Europejskiego Dnia Seniora – Koncert
w Kinoteatrze, Koncert Gaude Mater Polonia- Wincenty z Kielczy in memoriam, XVI Miêdzywojewódzki Festiwal Piosenki i Tañca,
,KUNIA’’. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje samorz¹dowa instytucja kultury - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Zawadzkiem wraz z oddzia³ami. Biblioteka na swoj¹ dzia³alnoœæ otrzyma³a w roku 2016 dotacjê w wysokoœci 240.000,00 z³.
Nazwa organizacji
Stowarzyszenie
„Bli¿ej Szko³y” w Kielczy
Fundacja Przestrzeñ w Zawadzkiem
Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y w ¯êdowicach
Stowarzyszenie Rozwoju i Upowszechniania Kultury
„Metanoya”
Stowarzyszeni Emerytów i Rencistów „Klub Seniora” w
Zawadzkiem

Dofinansowanie

Nazwa realizowanego zadania

5.000,00 z³

Dziecko w krêgu sztuki

3.000,00 z³

Maska
Œl¹skie Beranie i koncert „Spotkania z Folklorem
2016”
Rozwijamy swoje uzdolnienia zainteresowania
artystyczne

14.000,00 z³
8.000,00 z³
7.500,00 z³

Dzia³alnoœæ na rzecz osób w wieku emerytalnym

Stowarzyszenie uniwersytetu III Wieku w Zawadzkiem

5.000,00 z³

Uniwersytet III wieku w Zawadzkiem – z kultur¹
przez ¿ycie

Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Ko³o w
Zawadzkie

7.500,00 z³

Wiek nie ma znaczenia

VI. Pomoc spo³eczna
Wdro¿enie programu „Rodzina 500+”.O œwiadczenia wychowawcze w wysokoœci 500 z³ miesiêcznie na dziecko ubiega³o siê 629
wnioskodawców (do listopada). Od kwietnia 2016 r. objêto programem 727 dzieci z terenu naszej gminy. Na realizacjê wsparcia
wydatkowano ogó³em 2.800.391,40 z³ (œrednio miesiêcznie ponad 350.000 z³).

Kwiecieñ
115.500 z³

Wysokoœæ wyp³aconych w 2016 r. œrodków w ramach programu „Rodzina 500+”
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpieñ
Wrzesieñ
PaŸdziernik
399.740 z³
481.351 z³
369.609 z³
362.723 z³
362.723 z³
359.222 z³

Listopad
350.133,40 z³

Program Operacyjny Pomoc ¯ywnoœciowa. W 2016 roku Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem we wspó³pracy z Bankiem
¯ywnoœci w Opolu rozdysponowywa³ wœród mieszkañców naszej Gminy ¿ywnoœæ. Pomoc w postaci artyku³ów spo¿ywczych kierowana
jest do osób spe³niaj¹cych kryterium dochodowe (951 z³ na osobê samotn¹, 771 z³ na osobê w rodzinie). Akcj¹ uda³o siê dot¹d obj¹æ 579
osób. Do listopada br. wydano ponad 34 tony ¿ywnoœci o wartoœci 133.030,14 z³. Gmina Zawadzkie w 2016 r. udzieli³a
dofinansowania Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w ¯êdowicach w wysokoœci 160.000,00 z³ na pomoc spo³eczn¹ poprzez opiekê
nad osobami chorymi, niepe³nosprawnymi, samotnymi i starszymi na terenie Gminy Zawadzkie.
VII. Fundusze So³eckie
So³ectwo Kielcza - bud¿et 25.019,96 z³. Zrealizowane zadania: utrzymanie porz¹dku i czystoœci na terenie So³ectwa, zakup roœlin w celu
obsadzenia terenu przy Zabytkowej Chacie w Kielczy, zakup paliwa do kosy i kosiarki spalinowej, akcesoriów ogrodniczych, zakup
kamienia i wyrównanie drogi „do bazy” w Kielczy, remont wejœcia do oœrodka zdrowia.
So³ectwo ¯êdowice - bud¿et 25.019,96 z³. Zrealizowane zadania: utrzymanie porz¹dku i czystoœci na terenie So³ectwa, zakup us³ugi
zwi¹zanej z animacjami dla dzieci w trakcie festynu „Wieœ kontra wieœ”, zakup oprawy oœwietleniowej, farb, cementu, zakup roœlin, trawy
oraz ziemi w celu poprawienia estetyki miejsc zielonych na terenie So³ectwa, wykonanie trzech witaczy, które zostan¹ umieszczone
przy wjeŸdzie i wyjeŸdzie miejscowoœci ¯êdowice, zakup kostki brukowej.
VIII. Gospodarka nieruchomoœciami
Do gminnego zasobu nieruchomoœci nabyto za kwotê 119.925,00 z³ dzia³kê pod rozbudowê istniej¹cego cmentarza, po³o¿on¹ przy
ul. Opolskiej w Zawadzkiem, o powierzchni 0,9200 ha oraz nieodp³atnie przyjêto prawo u¿ytkowania wieczystego dzia³ek, które
wykorzystane zostan¹ na centrum przesiadkowe, po³o¿one w s¹siedztwie kinoteatru i dworca kolejowego w Zawadzkiem, o ³¹cznej
powierzchni 0,6374 ha.
IX. Dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska
W ramach dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w roku 2016 wykonano
prace polegaj¹ce na demonta¿u, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych zawieraj¹cych azbest, pochodz¹cych
z nieruchomoœci po³o¿onych w Gminie Zawadzkie. £¹czna iloœæ usuniêtego azbestu - 501 m2, tj. 8,016 Mg, koszt inwestycji –
5.357,88 z³ brutto, wysokoœæ uzyskanej dotacji – 4.554,20 z³. W bie¿¹cym roku istnia³a równie¿ mo¿liwoœæ pozyskania dofinansowania
na modernizacjê istniej¹cych systemów ogrzewania wêglowego na ogrzewanie proekologiczne. Z³o¿onych zosta³o 20 wniosków,
z których dotychczas zrealizowano 16, na ³¹czn¹ kwotê: 45.300,02 z³. Do koñca roku przewiduje siê wyp³aciæ pozosta³¹ kwotê
dofinansowania w wysokoœci ok. 16.000,00 z³.

Plany na rok 2017
W projekcie bud¿etu Gminy Zawadzkie na 2017 rok dochody
zosta³y zaplanowane na ³¹czn¹ kwotê 35.861.000,00 z³.
Planowane dochody bie¿¹ce wynosz¹ 33.960.000,00 z³
stanowi¹ 94,70 % dochodów ogó³em, zaœ dochody maj¹tkowe
wynosz¹ 1.901.000,00 z³ tj. 5,30 % dochodów ogó³em.
Szczegó³owe Ÿród³a dochodu gminy okreœla ustawa
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego. Najogólniej
mo¿emy je podzieliæ na cztery grupy g³ówne: dochody w³asne
56,79%, subwencja ogólna 18,17%, dotacje celowe z bud¿etu
pañstwa 19,74% oraz dochody maj¹tkowe, które stanowi¹
5,30%. W bud¿ecie na 2017 rok zaplanowano wydatki na kwotê
36.845.000,00 z³. Wydatki bie¿¹ce w wysokoœci 33.360.000,00 z³
stanowi¹ 90,54 % ogó³u wydatków. O ich wysokoœci decyduj¹
przede wszystkim mo¿liwoœci finansowe gminy wynikaj¹ce
z uzyskanych dochodów bie¿¹cych.
Wydatki maj¹tkowe (czyli inwestycyjne) Gminy Zawadzkie
na 2017 rok zaplanowano na kwotê 3.485.000,00 z³ co stanowi
9,46 % ogó³u wydatków i stanowi¹ je:
?
Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ul. Dworcowej
w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc
postojowych na potrzeby utworzenia centrum
przesiadkowego.
?
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w ¯êdowicach.
?
Przebudowa drogi gminnej nr 105646 O ul. S³oneczna
w ¯êdowicach.
?
Przebudowa drogi gminnej nr 105666 O ul.Torowa w Kielczy.
?
Przebudowa drogi gminnej nr 105621 O ul. Ligonia
w Zawadzkiem.
?
Przebudowa drogi gminnej nr 105619 O ul. Paderewskiego
w Zawadzkiem.
?
Opracowanie wielobran¿owego projektu budowlanego
przebudowy sieci dróg gminnych: ul. 1 Maja, ul. Kani,
ul. Sienkiewicza, ul. Œwierczewskiego, ul. Moniuszki,
ul. Mickiewicza, ul. Szaflika, ul. Szymanowskiego
w Zawadzkiem.
?
Plac zabaw w Kielczy.
?
Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem dokumentacja.
?
Modernizacja infrastruktury informatycznej UM wraz
z zakupem oprogramowania.
?
Wp³ata na dofinansowanie zakupu pojazdu s³u¿bowego dla

Komendy Powiatowej Policji.
budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Powstañców Œl.w Zawadzkiem i zmiana sposobu
u¿ytkowania na ¿³obek.
?
Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji s³u¿¹cych
ochronie œrodowiska (min. dofinansowanie do ekologicznych
pieców).
?
Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem zwiêkszenie efektywnoœci energatycznej.
Kategoria wydatku
Kwota [z³]
%
Transport i ³¹cznoœæ
675.000,00
1,83%
Turystyka
296.287,00
0,80%
Gospodarka mieszkaniowa
1.081.000,00
2,93%
Administracja publiczna
3.407.109,00
9,25%
Bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa
219.898,00
0,60%
Odsetki od kredytów
130.000,00
0,35%
Porêczenia i gwarancje
343.600,00
0,93%
Oœwiata wraz z edukacyjn¹ opiek¹
wychowawcz¹
13.784.241,00 37,41%
Pomoc Spo³eczna
2.011.042,00
5,46%
Rodzina
6.315.535,00 17,14%
Ochrona zdrowia
360.670,00
0,98%
Gospodarka komunalna i ochrona
œrodowiska
2.498.286,00
6,78%
Kultura
690.452,00
1,87%
Kultura fizyczna
1.185.629,00
3,22%
Pozosta³e
361.251,00
0,98%
Wydatki maj¹tkowe
3.485.000,00
9,46%
OGÓ£EM BUD¯ET
36.845.000,00 100,00%
?
Przebudowa

Wydatki Funduszu So³eckiego - plan na 2017 r.
So³ectwo Kielcza - bud¿et: 25.391,00 z³. Planowane
przedsiêwziêcia: us³ugi zwi¹zane z ³adem i estetyk¹, zakupy
zwi¹zane z utrzymaniem zieleni, us³ugi zwi¹zane
z bezpieczeñstwem, organizacja festynu „Wieœ kontra wieœ”.
So³ectwo ¯êdowice - bud¿et: 25.391,00 z³. Planowane
przedsiêwziêcia: utworzenie pasa zieleni przy ul. Strzeleckiej,
wraz z miejscami postojowymi, us³ugi zwi¹zane z koszeniem
terenu rekreacyjnego, us³ugi zwi¹zane z organizacj¹ imprez,
zakupy zwi¹zane z utrzymaniem zieleni i ma³ej infrastruktury.

Wa¿ne informacje dla mieszkañców
KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
Pocz¹wszy od dnia 2 stycznia 2017 r. podmiotem
odpowiedzialnym za funkcjonowanie komunikacji autobusowej
pomiêdzy Gmin¹ Zawadzkie, a Gmin¹ Krupski M³yn bêdzie
Zwi¹zek Celowy Powiatowo-Gminny „JedŸ z Nami”, zrzeszaj¹cy
gminy powiatu strzeleckiego w celu tworzeniu wspólnego
transportu publicznego. Godziny odjazdów i przyjazdów
autobusów pozostan¹ bez zmian, natomiast mog¹ ulec zmianie
ceny biletów.
GOSPODARKA ODPADAMI
Obecnie obowi¹zuj¹ca stawka op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od w³aœcicieli nieruchomoœci
zamieszka³ych – tzw. „op³ata œmieciowa” wynosi 13,00 z³
od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów, zaœ
w przypadku gdy odpady nie s¹ zbierane selektywnie
20,00 z³ od osoby. Od stycznia 2017 r. mieszkañców czekaj¹
zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zmiany dotycz¹
czêstotliwoœci odbierania odpadów oraz
sposobu ich segregowania (szczegó³y zostan¹ okreœlone
w ulotkach, które Pañstwo otrzymaj¹ od odbiorcy odpadów wraz
z harmonogramami). Wprowadzone zmiany w systemie
gospodarki odpadami wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa i mog¹ mieæ wp³yw na wzrost op³aty. Ostateczn¹ wartoœæ
op³aty poznamy po rozstrzygniêciu przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów.
WYKAZ PLANOWANYCH WA¯NIEJSZYCH IMPREZ W 2017 R.

XXV Fina³ WOŒP
Koncert Noworoczny
Dni Gminy Zawadzkie:
Do¿ynki Gminne:
Europejski Dzieñ Seniora:
Dzieñ Niepodleg³oœci

15.01.2017 r.
22.01.2017 r.
24-25.06.2017 r.
03.09.2017 r.
21.10. 2017 r.
11.11.2017 r.

Burmistrz przyjmuje interesantów w ka¿dy poniedzia³ek
od godziny 15:00 do 17:00.

STAWKI PODATKÓW I OP£AT LOKALNYCH 2017
Podatek od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gosp. -0,88 z³/m2
b) pozosta³ych
-0,38 z³/m2
Podatek od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych
-0,71 z³/m2
b) zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹
-20,70 z³/m2
c) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych-4,61 z³/m2
d) budynki pozosta³e
-4,55 z³/m2
e) budowle lub ich czêœci - 2% i 0,5% (ich wartoœci)
Podatek rolny i leœny ustalany jest w oparciu o Komunikat
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.
CENY NETTO WODY I ŒCIEKÓW 2017
Ceny 1 m3 wody do celów bytowych - 3,15 z³ netto/3,40 z³ brutto.
Abonament dla odbiorców indywidualnych korzystaj¹cych
z urz¹dzeñ pomiarowych - 6,85 z³ netto/7,40 z³ brutto.
Abonament dla odbiorców indywidualnych nie korzystaj¹cych
z urz¹dzeñ pomiarowych - 2,87 z³ netto/3,10 z³ brutto.
Cena 1 m3 œcieków o charakterze bytowym - 9,62 z³ netto/10,39 z³
brutto.
Op³ata abonamentowa - 6,54 z³ netto/6,78 z³ brutto.
AKCJA ZIMA - WA¯NE TELEFONY
Urz¹d Miejski w Zawadzkiem - 774623136
ZAW-KOM sp. z o.o. - 774622162 lub 515 298 087
Drogi powiatowe ul. Wiosenna w Kielczy, ul. Strzelecka
w ¯êdowicach - 774401700 lub 602 297 836
Drogi wojewódzkie -ul. Opolska (ca³a gmina), ul. Strzelecka
w Zawadzkiem 343509190
Od przysz³ego roku zmianie ulegnie szata graficzna strony
internetowej gminy, w celu poprawy jej zabezpieczeñ
i dostosowania dla osób niepe³nosprawnych. Wraz z aktualizacj¹
strony zostanie zmieniona formu³a „Pytania do Burmistrza”.
Pytaj¹cy bêd¹ otrzymywali indywidualne odpowiedzi drog¹
elektroniczn¹, a najwa¿niejsze tematy zostan¹ zamieszczone
w specjalnej zak³adce.

