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Szanowni Mieszkańcy,
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt przedstawia Raport o Stanie Gminy
Lasowice Wielkie. Przedstawia on zbiór najaktualniejszych informacji o stanie
naszej gminy, zawiera analizę działalności gminy w obszarach: demografii,
bezpieczeństwa

publicznego

i

ochrony

przeciwpożarowej,

oświaty

i wychowania, pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury, sportu,
rekreacji, inwestycji i finansów. Jestem przekonany, iż zebrane w Raporcie dane
przekonają Państwa, że Gmina Lasowice Wielkie staje się miejscem coraz
bardziej przyjaznym dla mieszkańców. Mam nadzieję, że zachodzące w naszej
gminie zmiany zostaną przez Państwa zauważone i docenione. Zachęcam do
zapoznania się z Raportem oraz do aktywnego udziału w debacie!
Wasz Wójt
Daniel Gagat
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Rada Gminy Lasowice Wielkie jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do
jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy. Są to m.in.: uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych
planów

zagospodarowania

przestrzennego,

podejmowanie

uchwał

w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego
Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości
mieszkańców.
W 2019 roku skład Rady Gminy Lasowice Wielkie był następujący: Piotr Kisiel
i Klaudia Schudy z Chudoby, Norbert Barcz i Wioletta Woźny z Chocianowic,
Krzysztof Dzierżyński z Ciarki, Dariusz Pikor z Lasowic Małych, Gabriela Prochota
z Jasienia, Adam Młynarczyk z Gronowic, Gabriela Świerc i Brygida Kasprzyk
z Laskowic, Renata Pilot z Trzebiszyna, Jerzy Lipiński z Lasowic Wielkich, Rafał
Goroński z Tuł i Marcin Bomba z Wędryni.
Przewodniczącym Rady Gminy jest Rajmund Kinder. Rada Gminy Lasowice
Wielkie pracuje w oparciu o powołane komisje: Rewizyjną, Budżetu i Finansów,
Komunalno - Rolną i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Sportu,
Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz o Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
Rada Gminy Lasowice Wielkie w roku 2019 podjęła 105 uchwał z czego:
- 35 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
- 70 objętych było nadzorem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
w tym:
- 40 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Organ nadzoru tj. Wojewoda Opolski wydał następujące rozstrzygnięcia
nadzorcze:
- pismem nr IN.I.743.27.2019.AD z dnia 06.05.2019 r. dot. uchwały nr VII/39/19
Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27.03.2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice,
- pismem nr PN.III.4131.1.127.2019.CW z dnia 17.10.2019 r. dot. uchwały
nr XII/99/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25.09.2019 r. w sprawie
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ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie
Lasowice Wielkie.
Organ nadzoru tj. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wydała
następujące uchwały stwierdzające nieważność uchwał Rady Gminy
Lasowice Wielkie bądź ich części:
- Uchwała nr 34/49/2019 z dnia 31.12.2019 r. dot. uchwały nr XIV/120/19
z dnia 27.11.2019 r. Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- Uchwała nr 34/50/2019 z dnia 31.12.2019 r. dot. uchwały nr XIV/121/19
z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

składanej

przez

właścicieli

nieruchomości niezamieszkałych,
- Uchwała nr 34/51/2019 z dnia 31.12.2019 r. dot. uchwały nr XIV/122/19
z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

składanej

przez

właścicieli

nieruchomości zamieszkałych – unieważniono część uchwały.
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1. CHARAKTERYSTYKA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY

Rysunek 1. Położenie Gminy Lasowice Wielkie w województwie opolskim i powiecie
kluczborskim.
Źródło: www.gminy.pl

Gmina Lasowice Wielkie leży w północnej części województwa opolskiego,
w powiecie kluczborskim w odległości ok. 40 km od stolicy województwa –
Opola oraz 8 km od Kluczborka. Gmina Lasowice Wielkie sąsiaduje z sześcioma
gminami tj.:
– od północy z gminą Kluczbork (powiat kluczborski);
– od wschodu z gminą Olesno (powiat oleski);
– od południowego wschodu z gminą Zębowice (powiat oleski);
– od południa z gminami: Turawa i Łubniany (powiat opolski);
– od zachodu zaś z gminą Murów (powiat opolski).
Gmina Lasowice Wielkie położona jest w obszarze makroregionu Niziny
Śląskiej, w mezoregionie Równiny Opolskiej. Przez jej teren przepływają rzeki
prawobrzeżnego dorzecza środkowej Odry: Bogacica, Budkowiczanka,
Stobrawa. Około 60% powierzchni gminy zajmują lasy a około 37% powierzchni
zajmują użytki rolne. Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa zajmuje łącznie
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tylko 1,77% powierzchni gminy. Grunty orne występują w północnej i centralnej
części gminy, łąki w dolinach rzecznych. Wzdłuż dróg zlokalizowana jest
zabudowa

mieszkaniowa

zagrodowa

i

jednorodzinna,

usługowa

i produkcyjno-usługowa. Linie kolejowe biegną przez tereny lasów oraz przez
sołectwa: Chudobę, Lasowice Małe i Chocianowice. Przewaga lasów
występuje w południową część gminy. Użytki leśne w zdecydowanej większości
objęte są granicami obszaru chronionego krajobrazu Lasy StobrawskoTurawskie, pośród którego znajdują się w szczególności: florystyczne rezerwaty
przyrody Kamieniec i Smolnik w Szumiradzie, pretendujące do tego miana,
częściowo podtorfione Jezioro Czarne (Czarny Staw) w Lasowicach Małych,
użytki ekologiczne: Tuły w Tułach i Żabiniec w Chudobie, pozostałości założeń
parkowych oraz 18 pojedynczych drzew uznanych za pomniki przyrody.
Spośród zabytków znajdujących się na terenie gminy do najcenniejszych,
godnych polecenia do zwiedzania bądź obejrzenia, należą: kościoły katolickie
-

drewniane

w

Chocianowicach,

Laskowicach,

Lasowicach

Małych,

Lasowicach Wielkich i Wędryni oraz murowane w Chudobie i Tułach, kościół
ewangelicki w Lasowicach Wielkich i kaplica ewangelicka w Lasowicach
Małych, młyn w Tułach. Wszystkie kościoły drewniane znajdują się na Szlaku
Drewnianego Budownictwa Sakralnego.
Gmina dysponuje bazą noclegową: „Karczma Myśliwska” w Szumiradzie,
Dom Weselny „Petra” w Lasowicach Wielkich, gospodarstwo agroturystyczne
w Chocianowicach.
Przez teren Gminy Lasowice Wielkie przechodzą trasy napowietrznych linii
wysokiego napięcia:
•

jednotorowej linii 110kV relacji GPZ Bierdzany – GPZ Kuniów,

•

jednotorowej linii 110kV relacji GPZ Kluczbork – GPZ Olesno.

Linie te są elementami systemu sieci rozdzielczej 110kV i nie biorą
bezpośredniego udziału w gospodarce energetycznej gminy. Bezpośrednią
obsługę odbiorców gminy zapewnia system sieci elektroenergetycznej
średniego i niskiego napięcia, zasilany ze stacji 110/15kV GPZ Bierdzany, GPZ
Kuniów i GPZ Kluczbork, zlokalizowanych poza terenem gminy.
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Na terenie gminy, w północno-wschodniej jej części, przebiegają gazociągi
wysokiego ciśnienia relacji:
•

Komorzno - Tworóg nitka I DN 500 PN 6.3 MPa,

•

Komorzno - Tworóg nitka II DN 500 PN 6.3 MPa.

Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z wodociągu gminnego.
Wodociąg przechodzący przez Gronowice, Laskowice Małe, Jasienie,
Lasowice Wielkie, Chudobę, Wędrynię o długości 115 km (bez przyłączy)
wykonany jest z PCV. Tworzy on układ pierścieniowy. Kolonia Jasienie jest
zaopatrywana w wodę z sieci wodociągowej gminy Kluczbork. Źródłem
zasilania sieci wodociągowej są ujęcia wód podziemnych czwartorzędowych.
Na obszarze gminy funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
w Trzebiszynie. Oczyszczone ścieki trafiają do Budkowiczanki. Oczyszczalnia
posiada nominalną przepustowość 400 m3/dobę. Kanalizacją sanitarną objęte
są miejscowości: Tuły, Trzebiszyn, Laskowice, Lasowice Wielkie, Chudoba,
Wędrynia, Chocianowice, Jasienie. Obecnie trwa proces uruchamiania
kanalizacji we wsi Lasowice Małe. Na terenie gminy funkcjonuje także
kanalizacja deszczowa (wzdłuż dróg, przy których powstały chodniki) – wody
opadowe odprowadzane są do otwartych rowów.
Administracyjnie gmina Lasowice Wielkie zajmuje powierzchnię: 21 084
ha, co stanowi ok. 24,8 % powierzchni powiatu. Gmina podzielona jest na
13 sołectw: Chocianowice, Chudoba, Ciarka, Gronowice, Jasienie, Laskowice,
Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Oś, Szumirad, Trzebiszyn, Tuły, Wędrynia.
Jednostki pomocnicze gminy, to wsie typowo rolnicze.
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Źródło: www.lasowicewielkie.pl

Powierzchnia geodezyjna sołectw
Wędrynia
Tuły
Trzebiszyn
Szumirad
Oś
Lasowice Wielkie
Lasowice Małe
Laskowice
Jasienie
Gronowice
Ciarka
Chudoba
Chocianowice
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Powierzchnia [ha]

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025
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Powiązania Gminy Lasowice Wielkie z układem zewnętrznym wyznaczają
drogi:
1. krajowe:
•

Nr 45 relacji Chałupki - Racibórz - Opole –Kluczbork - Wieluń – Złoczew

•

Nr 11 relacji Kołobrzeg – Koszalin – Poła – Poznań – Ostrów Wielkopolski –
Kluczbork – Katowice

2. wojewódzka:
• Nr 494 relacji Bierdzany – Olesno – Częstochowa
3. powiatowe:
• 1315 O Wędrynia – Gronowice
• 1316 O Kluczbork – Ciarka – droga krajowa nr 11
• 1317 O Kuniów – Lasowice Małe
• 1319 O Ligota Dolna – Bogacica – Jasienie
• 1326 O Stare Olesno – Jasienie
• 1328 O Lasowice Małe – Bąków
• 1329 O Oś – droga nr 45
• 1330 O Chudoba – Zagwiździe
• 1332 O Lasowice Wielkie – droga krajowa nr 45
• 1333 O Tuły – Laskowice - droga nr 45
• 1340 O Laskowice – Bierdzany
Wewnętrzny system powiązań terenów zainwestowanych tworzą drogi
gminne. Sieć dróg własności gminy Lasowice Wielkie dzieli się na drogi gminne
publiczne (łączna długość 24,664 km) oraz drogi gminne wewnętrzne.
Uzupełnienie układu komunikacyjnego na terenie gminy stanowią linie
kolejowe: nr 175 Fosowskie- Kluczbork, nr 143 Kalety-Wrocław, nr 293 JełowaKluczbork.
Plany zagospodarowania przestrzennego obowiązują na 1359 hektarach
naszej Gminy co stanowi 6,4% całkowitej powierzchni gminy Lasowice Wielkie.
W

2019

roku

podjęto

następujące

uchwały

związane

z zagospodarowaniem przestrzennym gminy:
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- Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 września 2019 r.
w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie,
- Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 września 2019 r.
w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebiszyn,
- Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 września 2019 r.
w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Wędrynia,
- Uchwała Nr XII/104/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 września 2019 r.
w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Chocianowice,
- Uchwała Nr XI/83/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego

gminy

Lasowice

Wielkie

oraz

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie.
W roku 2019 wydano 7 decyzji administracyjnych o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego i 21 decyzji o warunkach zabudowy.

2. DEMOGRAFIA
Gminę Lasowice Wielkie zamieszkuje 6757 osób (stan na dzień 31.12.2019 r.).
Wartość ta, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła o 86 osób. Liczba
mieszkańców w 2019 r. w poszczególnych sołectwach gminy przedstawia się
następująco:
Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców

1.

Chocianowice

1080

2.

Chudoba

726

3.

Ciarka

238

4.

Gronowice

664

5.

Jasienie

820
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6.

Laskowice

853

7.

Lasowice Małe

537

8.

Lasowice Wielkie

684

9.

Oś

53

10.

Szumirad

173

11.

Trzebiszyn

269

12.

Tuły

233

13.

Wędrynia

427
Razem:

6757

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 6757.

ILOŚĆ URODZEŃ I ZGONÓW MIESZKAŃCÓW
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Źródło: dane Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

W 2019 r. ilość urodzeń mieszkańców wynosiła 54, natomiast w 2018 r. - 63.
Oznacza to, iż liczba urodzeń zmniejszyła się o 9. Zwiększyła się ilość zgonów
mieszkańców – z 86 w roku 2018 do 87 w roku 2019.
POBYT CZASOWY

2018

2019

Ilość zameldowań na pobyt czasowy

109

103

w tym cudzoziemców

74

80
12

Ilość wymeldowań z pobytu
czasowego

24

30

w tym cudzoziemców

14

16

POBYT STAŁY

2018

2019

Ilość zameldowań na pobyt stały

156

164

w tym cudzoziemców

0

1

Ilość zameldowań spoza gminy

33

65

Ilość wymeldowań z pobytu stałego

233

197

0

0

w tym cudzoziemców

Źródło: dane Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

W Gminie Lasowice Wielkie w 2019 roku ilość zameldowań na pobyt
czasowy zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2018, natomiast ilość
zameldowań na pobyt stały wzrosła. Liczba osób wymeldowanych z pobytu
czasowego wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego, zaś ilość wymeldowań
z pobytu stałego zmniejszyła się. Ilość zameldowań spoza gminy w roku 2019
wzrosła prawie dwukrotnie w zestawieniu z rokiem 2018 r.
Statystykę mieszkańców gminy wg wieku i płci na dzień 31.12.2019 r.
przedstawia tabela:
Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

0-2

79

81

160

3

38

31

69

4-5

55

52

107

6

28

35

63

7

38

30

68

8-12

158

135

293

13-15

74

88

162

16-17

50

51

101

18

36

25

61

19-65

2324

2348

4672

13

> 65

409

592

1001

Ogółem

3289

3468

6757

Źródło: dane Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Na terenie Gminy Lasowice Wielkie nie zlokalizowano posterunku policji.
Policjantem pierwszego kontaktu jest dzielnicowy powołany z jednej strony do
sprawowania formalnej kontroli na przydzielonym rejonie służbowym (rewirze),
z drugiej do budowania partnerskich relacji z mieszkańcami gminy i rozwijania
kontaktów. Dzielnicowy ocenia obserwowane zjawiska, a także realizuje
zadania wynikające z przepisów. Dzielnicowy stanowi najważniejsze ogniwo
łączące Policję ze społeczeństwem. W 2019 roku dzielnicowy spotykał się
z przedstawicielami samorządu lokalnego, mieszkańcami w tym z dziećmi
i młodzieżą szkolną służąc radą i pomocą. Na stronie internetowej Komendy
Powiatowej Policji w Kluczborku oraz w aplikacji mobilnej „Moja Komenda”
istnieje możliwość wyszukania każdego dzielnicowego

oraz wyszukanie

danych teleadresowych wszystkich komend i komisariatów w Polsce.
W ramach dbałości o bezpieczeństwo publiczne prowadzone są
systematyczne kontrole lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu
pod względem posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, sprzedaży
alkoholu

osobom

nieletnim

i

osobom

nietrzeźwym,

spełnienia

norm

budowlanych i sanitarno – epidemiologicznych. Współdziałając z Gminną
Komisją d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi realizowane są działania pod
nazwą „Pub”, gdzie wraz z członkami komisji dokonuje się w/w kontroli.
Funkcjonuje aplikacja mobilna „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
w

Polsce”,

dzięki

której

obywatele

mogą

przekazywać

informacje

o zagrożeniach występujących w danej okolicy, co pozwala na lepsze
ukierunkowanie działań Policji.
Policja w ramach prowadzenia działań informacyjno – edukacyjnych
skierowanych do mieszkańców propaguje przedsięwzięcia z programu
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„Bezpieczny Senior”. Uświadomienie problemu jakim jest zagrożenie związane
z oszustwami, wyłudzeniami i kradzieżami na szkodę osób starszych
i samotnych. Wspomniane założenia uzyskuje się dzięki omawianiu podczas
spotkań profilaktycznych tematów dot. identyfikacji sytuacji niebezpiecznych,
rozpoznania

podstawowych

metod

działania

oszustów,

umiejętności

chronienia informacji na swój temat, prawidłowej reakcji na sytuacje budzące
niepokój, wyposażenie w wiedzę w jaki sposób i gdzie szukać pomocy. Na
stronie internetowej KPP w Kluczborku na bieżąco zamieszczane są informacje
o sposobach zabezpieczania się przed różnymi zagrożeniami.
W ramach działań profilaktycznych „Bezpieczny Senior” w dniu 15.12.2019 r.
dzielnicowi z kluczborskiej komendy policji uczestniczyli w spotkaniu z seniorami
z Lasowic Małych. Wizyta policjantów miała na celu uświadomienie seniorów,
a także przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich
w codziennym życiu, w tym związanych z oszustwami. Mundurowi poruszyli
także temat prawidłowego zabezpieczenia mienia oraz bezpieczeństwa poza
domem, m.in na drodze. W związku z programem "Dzielnicowy bliżej nas"
właściwy dzielnicowy przekazał numery telefonów umożliwiające z nim
kontakt.

Promowane są rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo przestrzeni
publicznych, promowanie bezpiecznej architektury, oświetlenia, oznakowania
informacyjnego. W niniejszym zakresie funkcjonariusze Komendy Powiatowej
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Policji w Kluczborku prowadzili stałą współpracę z zarządcami dróg
publicznych, OSP, realizowali spotkania w szkołach i przedszkolach.
W roku 2019 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku
realizowali we wszystkich szkołach program profilaktyczny pn. „Razem
bezpieczniej” poprzez działania edukacyjne pn. „Narkotyki – teraźniejszość bez
przyszłości”, „Bezpieczny rowerzysta”, „Prawo na co dzień”, „Pierwszaki”,
„Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 r.ż.”.
Funkcjonariusze

ruchu

drogowego

prowadzili

spotkania

z

dziećmi

i młodzieżą szkolną, podczas których omówiono między innymi zasady
bezpiecznego poruszania się po drodze. W październiku 2019 r. grupa
przedszkolaków z Lasowic Wielkich odwiedziła Policjantów z Kluczborka.
Podczas spotkania funkcjonariusze przypomnieli dzieciom o podstawowych
zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze oraz o ograniczonym
zaufaniu do osób obcych. Mundurowi przypomnieli dzieciom, jak powinna
wyglądać bezpieczna zabawa zarówno w domu, jak i na podwórku tak.
Największym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszył się jednak pokaz
tresury policyjnych psów. Na zakończenie spotkania, policjanci rozdali
dzieciom książeczki ,,Bezpieczny Przedszkolak”.

W czerwcu 2019 r. Policjanci z Kluczborka gościli u siebie najmłodszych
z przedszkola w Laskowicach. Dzieci miały okazję dowiedzieć się jak pracuje
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oficer dyżurny, przewodnik psa służbowego oraz zwiedzić pomieszczenia dla
osób zatrzymanych. Funkcjonariusze opowiedzieli w jakich sytuacjach należy
dzwonić na numery alarmowe i jakie informacje są ważne dla oficera
dyżurnego. Spotkanie było także okazją do tego, aby porozmawiać
o

bezpieczeństwie

w

sieci.

Przewodnik

psa

służbowego

tłumaczył

przedszkolakom jak postępować w sytuacji, gdy spotkamy nieznanego nam
psa.

Na

zakończenie

pogadanki,

policjant

ze swoim

czworonożnym

przyjacielem dali pokaz tresury.

Służby prewencyjne realizują również zadania w ramach ogólnopolskich
działań profilaktycznych takich jak „Bezpieczne ferie” czy „Bezpieczne
wakacje”. W dniu 09.06.2019 r. na placu przy szkole w Gronowicach odbył się
festyn

rodzinny.

Na

spotkanie

mundurowi

przygotowali

pogadankę

profilaktyczną na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku oraz
promowali akcję informacyjno-edukacyjną pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo
nad wodą". Funkcjonariusze zaprezentowali pokaz policyjnego wyposażenia,
radiowozów
najmłodszych

oraz

motocykli.

widzów

wzbudził

Jednakże
pokaz

największe
wyszkolenia

zainteresowanie
psów

patrolowo-

tropiących. W prezentacji wzięli udział przewodnicy ze swoimi pupilami
z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Uśmiechy na twarzach dzieci,
wspaniała atmosfera oraz skupienie z jakim mieszkańcy oglądali pokazy,
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świadczyły, że spotkanie z funkcjonariuszami było dla nich sporym przeżyciem
i ważną lekcją przed zbliżającymi się wakacjami.

Liczba zdarzeń drogowych na terenie gminy Lasowice Wielkie przedstawia się
następująco:

Liczba
zdarzeń

W

ramach

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

57

56

54

73

działań

profilaktycznych

dot.

„Krajowego

Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” diagnozowano środowisko, zbierano
informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie, jego skali, identyfikacji ofiar
oraz sprawców, realizowano procedury „Niebieskiej Karty”. Realizowano także
działanie pn. „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” mające na celu
zaktywizowanie różnych organizacji, środowisk na problem przemocy oraz
przekazywanie kompleksowych informacji na temat możliwości korzystania
z porad specjalistów. Zorganizowani spotkania profilaktyczne w szkołach
w ramach realizacji różnych programów profilaktycznych np. „Szkoła bez
przemocy”, „Bezpieczny uczeń – bezpieczna szkoła”.
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W ramach wspierania instytucji dbającej o bezpieczeństwo również
w naszej gminie uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie nr IX/59/19 z dnia
29 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji przekazano kwotę 6.000,00 zł jako dofinansowanie do zakupu
samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W GMINIE LASOWICE WIELKIE
Na terenie Gminy Lasowice Wielkie działa 8 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych typu S, w tym dwie należące do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego tj. OSP Jasienie i OSP Chudoba. Wszystkie jednostki OSP dysponują
bazą lokalową w postaci remiz strażackich. Do OSP w gminie Lasowice Wielkie
należy 455

członków zwyczajnych (w tym 400 mężczyzn i 55 kobiety),

20 członków honorowych, 18 wspierających. Liczba Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych - 5, członków 55 w tym 29 chłopców i 26 dziewcząt.
W 2019 roku liczba ratowników, którzy posiadając odpowiednie badania
i kursy mogli brać czynny udział w akcjach ratowniczych wynosiła:
- OSP Chocianowice – 14 osób,
- OSP Chudoba – 33 osób,
- OSP Ciarka – 14 osób,
- OSP Gronowice – 7 osób,
- OSP Jasienie – 28 osób,
- OSP Laskowice – 14 osób,
- OSP Lasowice Małe – 13 osób,
- OSP Lasowice Wielkie – 15 osób.
Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczo –
gaśniczych:
- samochody pożarnicze średnie – 8 szt.
- samochody pożarnicze lekkie – 5 szt. (w tym jeden wycofany z podziału
bojowego),
- sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego – 5 szt.
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- motopompy pływające – 9 szt.
- motopompy szlamowe –10 szt.
- poduszki ciśnieniowe z osprzętem – 1 szt.
- torby ratownictwa medycznego – 10 szt.
- piły do cięcia betonu i stali – 1 szt.
- radiotelefony samochodowe – 12 szt.
- radiotelefony nasobne,
- aparaty oddechowe – 18 szt.
- system bezprzewodowego alarmowania – 6 szt.
- alarmowanie sms – 5 jednostek OSP,
- motopompy większej wydajności – 1 szt.
oraz piły mechaniczne do drewna, radiotelefony przenośne, aparaty
bezruchu, agregaty prądotwórcze, agregaty oddymiające, ubrania do pracy
w środowisku wodnym.
Powyższy sprzęt wykorzystywany był w 75 interwencjach na terenie gminy
w 2019 roku - w tym: 23 pożarach, 48 miejscowych zagrożeniach. 4 razy
zgłoszono alarmy fałszywe.
Zestawienie samochodów ratowniczych znajdujących się na wyposażeniu
jednostek OSP gminy Lasowice Wielkie:
ROK PRODUKCJI
2019
2018
2013
2012
2010
2003
1992
1989
1989
1987

MARKA SAMOCHODU
MAN TGM 18.320
RENAULT
FORD TRANSIT
FORD TRANSIT
PEUGOT BOXER 335
FORD TRANSIT
STAR 244
STAR 244
MERCEDES 1120F
IVECO MAGIRUS

1979

MERCEDES 1017

1978

MERCEDES 1017
FORD TRANSIT
– WYCOFANY Z PODZIAŁU BOJOWEGO

1977

JEDNOSTKA OSP
CHUDOBA
JASIENIE
LASOWICE MAŁE
JASIENIE
CHOCIANOWICE
GRONOWICE
CIARKA
JASIENIE
CHUDOBA
LASKOWICE
LASOWICE
WIELKIE
CHUDOBA
LASOWICE MAŁE
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Jednostki OSP prowadzą również działania prewencyjne – pokazy działań
ratowniczych dla dzieci i dorosłych oraz biorą udział w organizowanych
w celach ćwiczebnych manewrach.
W

2019

roku

wszystkie

jednostki

OSP

z

naszej

gminy

otrzymały

dofinansowanie w ramach zadania: „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych 2019” (5000+). Dzięki programowi 5000+ każda jednostka
uzyskała dofinansowanie w kwocie 5000 zł na zakup praktycznych urządzeń
oraz sprzętu strażackiego, spełniających wymogi programu.
Za

otrzymaną

dotację

jednostki

OSP

naszej

gminy

sfinansowały

następujące działania:
- OSP Chocianowice – Zakup kamery termowizyjnej czujnikami dymu i czadu,
- OSP Chudoba – Zakup umundurowania wyjściowego,
- OSP Ciarka – Zakup wężów strażackich,
- OSP Gronowice – Zakup elementów toru do CTIF (Regulamin tradycyjnych
międzynarodowych zawodów pożarniczych),
- OSP Jasienie – Zakup plansz edukacyjnych, umundurowania wyjściowego
oraz węży ssawnych,
- OSP Laskowice – Remont pomieszczenia służącego do szkolenia MDP
(Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej),
- OSP Lasowice Małe – Zakup hydronetek dla MDP, wężów tłocznych
i mundurów wyjściowych,
- OSP Lasowice Wielkie – Zakup manekinów i defibrylatora szkoleniowego,
wężów strażackich, rozdzielacza, prądownicy.
Poszczególne jednostki OSP gminy w 2019 roku interweniowały:
- OSP Chocianowice – 6 razy,
- OSP Chudoba – 27 razy,
- OSP Ciarka – 3 razy,
- OSP Gronowice – 2 razy,
- OSP Jasienie – 30 razy,
- OSP Laskowice – 12 razy,
- OSP Lasowice Małe – 4 razy,
- OSP Lasowice Wielkie – 11 razy.
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W zakresie działalności informacyjno – szkoleniowej zorganizowano gminne
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w dwóch kategoriach
wiekowych. Laureaci reprezentowali gminę na szczeblu powiatowym w/w
turnieju.
W miesiącu maju 2019 zorganizowano uroczysty Strażacki Capstrzyk
w Lasowicach Małych, w którym brały udział wszystkie jednostki OSP z terenu
naszej gminy.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w zakresie
ochrony przeciwpożarowej w roku 2019 było dofinansowanie do zakupu
średniego samochodu pożarniczego dla OSP Chudoba w kwocie 462.000,00 zł.
Gmina Lasowice Wielkie przekazała także środki finansowe dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w kwocie 10.000,00 zł na
zakup agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ochrony dróg
oddechowych.
Kurs podstawowy dla strażaków ochotników przeprowadzony przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku ukończyło
6 strażaków ochotników z 5 jednostek OSP:
- Jasienie – 2 osoby,
- Laskowice – 1 osoba,
- Lasowice Małe – 1 osoba,
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- Chudoba – 1 osoba,
- Lasowice Wielkie – 1 osoba.
W 2019 roku 5 strażaków ochotników z naszej gminy ukończyło szkolenie
z zakresu ratownictwa technicznego. Osoby te należały do następujących
jednostek:
- Chudoba – 2 osoby,
- Jasienie – 2 osoby,
- Lasowice Małe – 1 osoba.
Podczas

corocznych

przeglądów

operacyjno

–

technicznych

przeprowadzanych w remizach strażackich przez komisję z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku sprawdzany jest stan
lokalowy i sprzętowy oraz dokumentacja jednostek OSP. Podstawą do
dokonania oceny są tezy do oceny konserwacji i stanu technicznego sprzętu
oraz operacyjnego wyposażenia strażnic OSP. Przegląd przeprowadzony
w 2019 roku wykazał, iż zabezpieczenie pożarowe gminy Lasowice Wielkie
utrzymuje się na stałym, dobrym poziomie. Wpływ na taką ocenę mają
wszystkie jednostki OSP, które z roku na rok podnoszą swoje wyszkolenie, starają
się o doposażenie w sprzęt oraz ciągle poprawiają swoje warunki lokalowe.
Podczas przeprowadzonego w roku 2019 przeglądu operacyjno –
technicznego jednostki OSP otrzymały następującą ilość punktów karnych:
- OSP Chocianowice – 1 pkt.
- OSP Chudoba – 0 pkt.
- OSP Ciarka – 1 pkt.
- OSP Gronowice – 18 pkt.
- OSP Jasienie – 2 pkt.
- OSP Laskowice – 10 pkt.
- OSP Lasowice Małe – 20 pkt.
- OSP Lasowice Wielkie – 15 pkt.
W dniu 23.06.2019 r. w Chudobie odbyły się Gminne Zawody SportowoPożarnicze o puchar Wójta Gminy Lasowice Wielkie. W zawodach wzięło udział
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9 drużyn w kategorii seniorów, 3 drużyny w kategorii kobiece drużyny
pożarnicze oraz 5 drużyn w kategorii MDP męska. Zawody zostały rozegrane
w konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50 m
z przeszkodami.
Na realizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych pozyskano od
Zarządu Województwa Opolskiego dotację w wysokości 8.000,00 zł.
Osiągnięcia poszczególnych jednostek OSP odniesione w roku 2019
w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminy:
Kategoria mężczyzn: I miejsce – OSP Chudoba 1, II miejsce – OSP Jasienie,
III miejsce – OSP Chudoba 2.
Kategoria kobiet: I miejsce – OSP Chudoba, II miejsce – OSP Laskowice,
III miejsce – OSP Chocianowice.
Młodzież startująca w systemie CTIF: I miejsce – OSP Chudoba, II miejsce – OSP
Laskowice, III miejsce – OSP Lasowice Wielkie.
Powiatowe

Zawody

Sportowo-Pożarnicze

odbyły

się

03.08.2019

r.

w Chudobie. W zawodach wzięło udział 8 drużyn w kategorii seniorów, 5 drużyn
w kategorii kobiece drużyny pożarnicze, 4 drużyny w kategorii MDP chłopcy
oraz 2 drużyny w kategorii MDP dziewczęta.
W zawodach uczestniczyły następujące jednostki gminy Lasowice Wielkie:
Kategoria mężczyzn:
- OSP Chudoba – 2 miejsce,
- OSP Jasienie – 3 miejsce,
- OSP Chocianowice – 8 miejsce.
Kategoria kobiet:
- OSP Chudoba – 2 miejsce,
- OSP Laskowice – 3 miejsce.
Kategoria MDP chłopcy:
- OSP Laskowice – 1 miejsce,
- OSP Chudoba – 2 miejsce.
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Ochotnicze Straże Pożarne z naszej Gminy w ramach prowadzenia działań
informacyjno – edukacyjnych skierowanych do mieszkańców przeprowadzają
różnego rodzaju pogadanki, pokazy sprzętu czy pierwszej pomocy.
W dniu 8.11.2019 r. OSP w Lasowicach Wielkich zorganizowała w swojej
remizie spotkanie z Młodzieżową Drużynę Pożarniczą wraz z opiekunami
z Bierdzan. W trakcie spotkania wspólnie przeprowadzili ćwiczenia między
innymi z pierwszej pomocy. Zdobyta podczas spotkania wiedza i umiejętności
pozwolą strażakom pewniej czuć się podczas działań medycznych.

W dniach 26-27.10.2019 r. w strażnicy OSP w Chudobie odbyło się Drugie
Opolskie Seminarium Grup SAR - Stobrawa 2019. W ramach seminarium
przeprowadzono warsztaty prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów
praktyków,

przygotowujące

ratowników

do

działań

poszukiwawczo

–

ratowniczych, połączone z nocnymi manewrami, do udziału w których
zaproszono lokalnych przedstawicieli służb mundurowych, ratowniczych,
Lasów

Państwowych

oraz

przedstawicieli

służb

wolontariuszy

działających

PZŁ.

biorących
w

Seminarium
udział

w

przeznaczone

akcjach

strukturach

było

dla

poszukiwawczych,

specjalistycznych

grup

poszukiwawczo - ratowniczych OSP, cywilnych grup ratowniczych, jak i osób
niezrzeszonych zainteresowanych ratownictwem. W seminarium uczestniczyły
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jednostki z naszej gminy: OSP w Chudobie, OSP w Laskowicach, OSP
w Lasowicach Wielkich.

W dniu 31.05.2019 r. OSP w Jasieniu odwiedziła uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Jasieniu. Przygotowali dla nich pokazy z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa technicznego i gaszenia
pożarów oraz zaprezentowali samochód bojowy wraz ze sprzętem. Każdy
uczeń

mógł

poczuć

się

jak

strażak

poprzez

przymierzenie

ubrań

specjalistycznych i aparatów ODO, wykonanie transportu poszkodowanego
na desce ortopedycznej czy przez możliwość rozwinięcia rot gaśniczych oraz
przejazd wozem strażackim.
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W styczniu 2019 r. jednostka OSP z Lasowic Małych brała czynny udział
w przygotowaniach 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Druhowie
jako wolontariusze rozkładali namioty oraz zbierali do puszek pieniądze dla
najbardziej potrzebujących.

5. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.)
z

dniem

01.09.2019

w

Chocianowicach

r.

zmienił

Zespół
nazwę

Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny
na

Zespół

Szkolno-Przedszkolny

w Chocianowicach a Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach
Wielkich na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich.
1) ZSP w Lasowicach Wielkich
Struktura Zespołu
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lasowicach Wielkich po zmianach
związanych z reformą systemu edukacyjnego w Polsce tworzy obecnie sześć
placówek:
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1) Przedszkole Samorządowe w Chudobie,
2) Przedszkole Samorządowe w Laskowicach,
3) Przedszkole Samorządowe w Lasowicach Wielkich,
4) Szkoła Podstawowa w Chudobie,
5) Szkoła Podstawowa w Laskowicach,
6) Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Lasowicach Wielkich.
We wszystkich placówkach Zespołu kształci się łącznie 271 dzieci i młodzieży.
Struktura zatrudnienia w Zespole
W roku 2019 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich
pracowało 43 nauczycieli. Dla zabezpieczenia porządku oraz administrowania
Zespołem zatrudnionych było 16 pracowników obsługi (w tym 2 na ½ etatu)
oraz 5 administracji. Wśród nauczycieli 2 jest niepełnozatrudnionych. Wszyscy
zatrudnieni są zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
Nauczyciele według poziomu awansu zawodowego:
Stażyści
Liczba
nauczycieli

Poziom awansu zawodowego
Kontraktowi
Mianowani Dyplomowani

0

3

9
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Nauczyciele odbywający staż na stopień awansu zawodowego:
Staż na nauczyciela:
kontraktowego mianowanego
dyplomowanego
Liczba
nauczycieli

0

1

3

Charakterystyka placówek
Przedszkole Samorządowe w Chudobie
Przedszkole

funkcjonuje

w

trybie

ośmiogodzinnym

jako

placówka

dwuoddziałowa. Do obu oddziałów uczęszcza łącznie 29 dzieci (w trakcie roku
szkolnego jedno dziecko zostało przeniesione ze względu na zmianę miejsca
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zamieszkania do

innego

przedszkola poza gminą Lasowice

Wielkie).

Przedszkole mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Chudobie. Z rocznego
przygotowania przedszkolnego korzysta 9 dzieci. Również 9 objętych jest
terapią

logopedyczną.

Żadne

dziecko

nie

korzysta

z dożywiania,

a dowożonych jest 9.
Wyposażenie i stan pomieszczeń są dobre.
Przedszkole Samorządowe w Laskowicach
Przedszkole funkcjonuje w trybie ośmiogodzinnym. Dysponuje 25 miejscami.
W bieżącym roku szkolnym uczęszcza do niego 19 dzieci. Z rocznego
przygotowania przedszkolnego korzysta 9. Dowożonych jest 3 dzieci.
Z dożywiania nie korzysta żaden przedszkolak. Z zajęć logopedycznych
w ramach udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej korzysta
7 dzieci.
W przedszkolu wyremontowano jedną z łazienek dla dzieci. Wyposażenie
i stan pomieszczeń są dobre.
Przedszkole Samorządowe w Lasowicach Wielkich
Jak pozostałe przedszkola w Zespole Przedszkole w Lasowicach Wielkich
funkcjonuje w trybie ośmiogodzinnym. Do dwóch oddziałów

uczęszcza

34 dzieci, w tym 16 korzysta z przygotowania przedszkolnego. Żadne z dzieci nie
jest objęte dożywianiem, a z dowozu korzysta 14. W zajęciach logopedycznych
uczestniczy 10 dzieci.
W przedszkolu wymieniono tablicę rozdzielczą z bezpiecznikami. Dzięki
działaniom podjętym przez rodziców i we współpracy z Gminą Lasowice
Wielkie

wykonano

zadaszenie

piaskownicy.

Wyposażenie

oraz

stan

pomieszczeń przedszkola są dobre.
We wszystkich przedszkolach należących do ZSP w Lasowicach Wielkich
odbywają się zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
oraz religii.
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Szkoła Podstawowa w Chudobie
Do Szkoły Podstawowej w Chudobie uczęszczają uczniowie klas I – IV.
Głównie są to dzieci z obwodu szkoły, jednak do klasy I chodzą także uczniowie
z Lasowic Wielkich ze względu na nieotwarcie w br. oddziału w SP
w Lasowicach Wielkich. Do Szkoły w Chudobie uczęszcza 49 uczniów, spośród
których dowożonych jest 22 dzieci. Języka niemieckiego jako języka mniejszości
narodowej uczy się w szkole 48 uczniów. Placówka wyposażona jest
w siedemnastostanowiskową pracownię komputerową, co pozwala na
realizację podstawy programowej z tego przedmiotu zgodnie z określonymi
w niej warunkami koniecznymi. Oprócz tego szkoła dysponuje niewymiarową
salę

gimnastyczną

oraz

biblioteką,

w

której

księgozbiór

stale

jest

dostosowywany do realizowanej podstawy programowej oraz potrzeb dzieci,
uczęszczających obecnie do placówki.
Zgodnie z zapisami prawa oświatowego placówka dysponuje także
gabinetem profilaktyki zdrowotnej. W szkole, oprócz zajęć obowiązkowych,
prowadzone

są

także

zajęcia

w ramach

pomocy

psychologiczno

–

pedagogicznej (terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze) oraz rewalidacja i gimnastyka korekcyjna.
Z terapii logopedycznej korzysta 11 uczniów, a z pozostałych łącznie 19.
Wszystkie
w

zajęcia

opiniach

są

organizowane

i orzeczeniach

Poradni

zgodnie

z zaleceniami

Psychologiczno

–

zawartymi

Pedagogicznej

w Kluczborku.
W szkole zorganizowana jest świetlica, z której łącznie korzysta 25 dzieci.
W placówce funkcjonuje program, w ramach którego dzieci otrzymują
nieodpłatnie mleko oraz warzywa i owoce.
Uczniowie systematycznie gromadzą oszczędności w prowadzonej w szkole
SKO. Dzieci uczestniczą w wielu konkursach i zawodach sportowych w szkole,
na szczeblu międzyszkolnym. W minionym roku szkolnym w Chudobie
wymieniono kompletnie 2 hydranty p.poż., a pod koniec roku kalendarzowego
zakupiono monitor interaktywny.
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Szkoła Podstawowa w Laskowicach
Szkoła w Laskowicach funkcjonuje jako szkoła ośmioklasowa, jednak
z powodu braku dzieci w latach wcześniejszych nie powstały tam trzy oddziały
i obecnie brak w placówce klas II, IV oraz VII. W bieżącym roku do szkoły
uczęszcza 40 uczniów, z których 10 jest dowożonych. Języka niemieckiego jako
języka mniejszości narodowej uczy się 38 dzieci. Szkoła wyposażona jest
w niewymiarową

salę

gimnastyczną oraz

dziewięciostanowiskową

salę

komputerową i bibliotekę. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego placówka
dysponuje także gabinetem profilaktyki zdrowotnej.
W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe w postaci gimnastyki
korekcyjnej, terapii pedagogicznej, zajęć logopedycznych (6 uczniów), na
które uczęszcza łącznie 36 dzieci. Oprócz tego 1 uczeń korzysta ze wsparcia
w formie zajęć rewalidacyjnych. Wszystkie zajęcia są organizowane zgodnie
z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Kluczborku.
W szkole funkcjonuje zorganizowana świetlica, z której łącznie korzysta
10 dzieci. Uczniowie SP w Laskowicach od kilku lat cyklicznie wyjeżdżają na
basen. Jest to efekt prowadzonej parę lat wcześniej innowacji pedagogicznej.
Obecnie zajęcia na basenie stały się nie tylko rozszerzeniem oferty edukacyjnej
szkoły,

ale

także

sposobem

na

kształcenie

umiejętności

pływackich

i uatrakcyjnieniem zajęć wychowania fizycznego. Oprócz tego w szkole
odbywały się także dodatkowe zajęcia sportowe, na które pieniądze zostały
pozyskane z ogólnopolskiego programu finansowanego przez Szkolny Związek
Sportowy.
Uczniowie systematycznie oszczędzają w Szkolnej Kasie Oszczędności.
W szkole realizowany jest program, w ramach którego dzieci z klas I – V
otrzymują nieodpłatnie mleko oraz warzywa i owoce.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Laskowicach brali udział w licznych
konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych o zasięgu szkolnym,
gminnym i regionalnym oraz uczestniczyli w wielu projektach („Trzymaj formę”
– we współpracy z Sanepidem w Kluczborku, „Zachowaj trzeźwy umysł” – we
współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
31

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
Wielka Liga Czytelników, Sztuczna inteligencja). Dzieci mocno zaangażowały
się także w akcję charytatywną polegającą na zbieraniu nakrętek na rzecz
chorej dziewczynki.
Pod koniec ubiegłego roku szkolnego wyposażono szkołę w dwa monitory
interaktywne 77 –calowe pozyskane z programu Aktywna tablica za kwotę
17 500 zł, a pod koniec ubiegłego roku kalendarzowego zakupiono jeszcze
jeden tego typu monitor ze środków własnych.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty:
Przedmiot

Szkoła
Laskowice

Stanin

Powiat

Województwo

Kraj

język polski

52, 67

3 – niski

59, 7

60, 9

63

matematyka

38, 33

41

43, 5

45

57, 4

58, 5

59

42, 8

54, 6

42

język
angielski
język
niemiecki

36, 5
40

4 – niżej
średni
2 – bardzo
niski
5 – średni

W SP w Laskowicach klasa ósma liczyła niewielu uczniów. Było ich zaledwie
6. Z tego 2 posiadało opinię o konieczności dostosowania wymagań
edukacyjnych, co stanowiło 1/3 ogółu klasy. Przy tak małolicznej klasie niskie
wyniki tylko dwóch uczniów bardzo mocno wpływają na średni wynik całej
klasy (a tu także szkoły) istotnie go obniżając. To stanowi główną przyczynę
takiego wyniku egzaminu.
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Lasowicach Wielkich
Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich jest szkołą ośmioklasową.
Uczęszczają do niej uczniowie z Trzebiszyna, Lasowic Wielkich, Szumiradu,
Chudoby, Wędryni, Laskowic, Tuł oraz Osi. W sumie w szkole uczy się 102 dzieci,
z czego dowożonych jest 79. Języka niemieckiego jako języka mniejszości
narodowej uczy się 85 dzieci. Zdecydowanie mniejsza niż dotychczas liczba
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uczniów korzystających z nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości
narodowej jest spowodowana zmianą stanowiska MEN w sprawie interpretacji
przepisów stanowiących o możliwości nauczania tego języka w szkołach,
a w konsekwencji wycofania go w bieżącym roku w klasie VII. W szkole
uczniowie korzystają z zajęć dodatkowych w postaci gimnastyki korekcyjnej,
zajęć terapii pedagogicznej, logopedii, rewalidacji, zajęć rozwijających
kompetencje

społeczne,

zajęć

dydaktyczno

–

wyrównawczych

oraz

rozwijających uzdolnienia, z których łącznie korzysta ich 83. 1 uczeń realizuje
naukę w formie zajęć indywidualnych, prowadzonych na terenie szkoły, ale
korzysta także, w ramach edukacji włączającej, z możliwości nauki razem
z zespołem klasowym.
Uczniowie korzystają z sali gimnastycznej, biblioteki oraz pracowni
komputerowej, która, zgodnie z koniecznymi formami realizacji podstawy
programowej, pozwala każdemu dziecku na naukę przy własnym stanowisku.
Biblioteka szkolna stale wzbogaca swoje zbiory zgodnie z realizowaną
podstawą programową oraz zainteresowaniami dzieci i młodzieży. Zgodnie
z zapisami prawa oświatowego placówka dysponuje także gabinetem
profilaktyki zdrowotnej. W placówce funkcjonuje zorganizowana świetlica,
z której łącznie korzysta 78 dzieci.
Podobnie jak w pozostałych szkołach Zespołu i tu działa program,
w ramach którego dzieci z klas I – V otrzymują nieodpłatnie mleko oraz
warzywa i owoce.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich brali udział
w licznych konkursach przedmiotowych, sportowych, a także programach
edukacyjnych („Trzymaj formę” – we współpracy z Sanepidem w Kluczborku,
„Zachowaj trzeźwy umysł” – we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”, Wielka Liga Czytelników, Sztuczna inteligencja).
Młodzież SP w Lasowicach Wielkich i klas gimnazjalnych wzięła także udział
w licznych konkursach przedmiotowych. Dwie uczennice zdobyły tytuł
laureata w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Religijnej „Żak” i „Gimnazjalista”.
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Cztery nauczycielki SP w Lasowicach Wielkich podnosiły swoje kwalifikacje
językowe i metodyczne, uczestnicząc w zagranicznych szkoleniach dla
nauczycieli w ramach unijnego programu Erasmus +.
Umiejętność językowe kształcili także uczniowie dzięki corocznej wymianie
młodzieży z węgierską szkołą w Bóly. Wyjazdy te są możliwością praktycznego
wykorzystania umiejętności językowych uczniów, ale też pozwalają poznawać
kulturę, obyczaje i historię Węgier, a także zawierać nowe przyjaźnie. Dzięki
wsparciu ze strony Gminy, wyjazdy te są dużo łatwiejsze w organizacji
i pozwalają na uczestnictwo w wymianie wszystkim uczniom, nie tylko tym
z rodzin zamożniejszych.
Pod koniec ubiegłego roku szkolnego wyposażono szkołę w dwa monitory
interaktywne 77 –calowe pozyskane z programu Aktywna tablica za kwotę
17 500 zł, a pod koniec ubiegłego roku kalendarzowego zakupiono jeszcze
jeden tego typu monitor oraz tzw. ścianę interaktywną ze środków własnych.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w procentach:
Przedmiot

Gimnazjum
Lasowice
Wielkie

Stanin

Powiat

Wojewódz
two

Kraj

język polski

72, 9

8 – bardzo
wysoki

57, 1

60, 04

63

historia i wos

65, 3

7 – wysoki

55, 2

56, 6

59

matematyka

51, 1

7 – wysoki

37, 6

40, 4

43

przedm. przyrodn.

52, 1

46, 9

48, 3

49

65

68, 9

68

6 – wyżej
średni
9–
najwyższy

język
angielski

p. podst.

97, 5

p. rozsz.

83

brak

47, 1

52, 3

53

język
niemiecki

p. podst.

81, 4

8 – bardzo
wysoki

63

62, 9

51

p. rozsz.

85, 3

brak

57, 3

63, 1

43

W 2019 roku uczniowie gimnazjum ponownie uzyskali bardzo wysokie wyniki
egzaminu, przewyższające średnie wyniki nie tylko w powiecie i województwie,
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ale także w kraju. Średnia egzaminu z języka polskiego była najwyższa
w powiecie kluczborskim. Podobnie bardzo wysokie wyniki osiągnęli także
uczniowie klasy ósmej. Tu także przekraczały one średnie wyniki w powiecie,
województwie i kraju.
Przedmiot

Szkoła Lasowice
Wielkie

Stanin

Powiat

Wojewódz
two

Kraj

język polski

73

7 – wysoki

59, 7

60, 9

63

matematyka

52, 75

7 – wysoki

41

43, 5

45

język angielski

80, 4

57, 4

58, 5

59

język niemiecki

53, 14

42, 8

54, 6

42

8 – bardzo
wysoki
7 – wysoki

Remonty, inwestycje i wzbogacanie bazy dydaktycznej w Zespole
Przedszkole w Chudobie
W przedszkolu przeprowadzono częściowy remont instalacji elektrycznej
w kuchni. Zakupiono sprzęt audio do prowadzenia zajęć umuzykalniających.
Zestaw zabawek i pomocy dydaktycznych uzupełniany jest na bieżąco.
Przedszkole w Laskowicach
Wyposażenie i stan pomieszczeń są dobre. W przedszkolu przeprowadzono
remont łazienki dla dzieci. Na bieżąco uzupełnia się zestaw zabawek i pomocy
dydaktycznych.
Przedszkole w Lasowicach Wielkich
W przedszkolu wymieniono starą tablicę rozdzielczą z bezpiecznikami.
Zestaw zabawek i pomocy dydaktycznych uzupełniany jest na bieżąco.
SP Chudoba
W minionym roku szkolnym w SP w Chudobie zakupiono 77-calowy monitor
interaktywny. Ze względu na konieczność kopiowania wielu materiałów
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edukacyjnych dla uczniów zakupiono także kserokopiarkę. Doposażono także
salę gimnastyczną w sprzęt wykorzystywany m.in. do gimnastyki korekcyjnej.
Zakupiono także programy multimedialne do prowadzenia zajęć korekcyjno –
kompensacyjnych. Drobniejsze pomoce dydaktyczne są uzupełniane na
bieżąco.
W ubiegłym roku szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
w

ramach

której

ma

zostać

podłączona

do

szybkiego

internetu

dedykowanego placówkom edukacyjnym.
Wymieniono drzwi w sali do zajęć indywidualnych, rury doprowadzające
wodę do hydrantów p.poż. oraz węże w tych hydrantach.
SP Laskowice
Systematycznie wzbogaca się bazę dydaktyczną szkoły, np. wyposażono
ją w dwa monitory interaktywne z programu „Aktywna tablica”, a później
dokupiono jeszcze jeden. Oprócz tego zakupiono laptop oraz zestaw
programów multimedialnych do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Ze
względu na konieczność kopiowania wielu materiałów edukacyjnych
dla uczniów zakupiono także kserokopiarkę. Drobniejsze pomoce dydaktyczne
są uzupełniane na bieżąco.
W ubiegłym roku szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
w

ramach

której

ma

zostać

podłączona

do

szybkiego

internetu

dedykowanego placówkom edukacyjnym.
SP Lasowice Wielkie
W szkole na bieżąco wzbogaca się bazę dydaktyczną (z programu
„Aktywna tablica” zakupiono 2 monitory interaktywne 77”, a później
dokupiono jeszcze jeden i magiczną ścianę interaktywną, laptop, drukarkę
oraz zestawy programów multimedialnych i pomocy (m.in. logopedycznych,
terapeutycznych, pomocy dydaktycznych do chemii, fizyki, matematyki). Ze
względu na konieczność kopiowania wielu materiałów edukacyjnych dla
uczniów zakupiono także kserokopiarkę. Doposażono także salę gimnastyczną
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w sprzęt wykorzystywany m.in. do ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych.
Drobniejsze pomoce dydaktyczne są uzupełniane na bieżąco.
W ubiegłym roku szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
w

ramach

której

ma

zostać

podłączona

do

szybkiego

internetu

dedykowanego placówkom edukacyjnym.
Realizacja budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich
w roku 2019
W budżecie dla wszystkich placówek Zespołu zaplanowano kwotę
5 835 833,9 9 zł. Wydano 5 231 659, 54 zł. Budżet został zrealizowany w 89,65%.

2) ZSP w Chocianowicach
Struktura Zespołu
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chocianowicach po zmianach związanych
z reformą systemu edukacyjnego w Polsce tworzy obecnie sześć placówek
1) Przedszkole Samorządowe w Jasieniu,
2) Przedszkole Samorządowe w Gronowicach,
3) Przedszkole Samorządowe w Chocianowicach,
4) Szkoła Podstawowa w Jasieniu,
5) Szkoła Podstawowa w Gronowicach klasy,
6) Szkoła Podstawowa w Chocianowicach klasy,
We wszystkich placówkach Zespołu kształci się łącznie 329 dzieci i młodzieży.
Struktura zatrudnienia w Zespole
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chocianowicach w 2019 r.
pracowało 42 nauczycieli. Wśród nauczycieli 3 jest niepełnozatrudnionych.
Wszyscy zatrudnieni są zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
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Stanowisko służbowe

Liczba etatów

Dyrektor szkoły
Zastępca dyrektora szkoły
Kierownicy jednostek
pełnozatrudnieni
uzup. etat w innej szkole
Nauczyniepełnozatrudnieni
ciele
dopeł. etat w tej szkole

1
1
2
33
0
3
0

Pedagog szkolny

1

Logopeda

1

Ogółem

42

Nauczyciele według poziomu awansu zawodowego:
Poziom awansu zawodowego
Kontraktowi
Mianowani
Dyplomowani

Stażyści
Liczba
nauczycieli

1

2

6
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Nauczyciele odbywający staż na stopień awansu zawodowego:
Staż na nauczyciela:
mianowanego
dyplomowanego

kontraktowego
Liczba
nauczycieli

1

1

2

Charakterystyka placówek
Przedszkole Samorządowe w Chocianowicach
W Przedszkolu Samorządowym w Chocianowicach nauczyciele chętnie
pracują zespołowo, wspólnie planują i realizują procesy edukacyjne, wspierają
się w doskonaleniu warsztatu pracy, rozwiązują różnorodne, zaistniałe
w przedszkolu problemy, doskonalą formy i metody współpracy, a także
podejmują działania innowacyjne.
Przedszkole

funkcjonuje

w

trybie

ośmiogodzinnym

jako

placówka

dwuoddziałowa. Do oddziałów uczęszcza łącznie 49 dzieci. Dowożonych jest
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17. Dyrektor jest otwarty na wzajemną współpracę z rodzicami i środowiskiem
lokalnym, zachęca ich do partycypacji w ważnych dla przedszkola decyzjach,
a jego styl zarządzania wskazuje, iż jest zainteresowany uwzględnianiem
wspomagania zewnętrznego w pracy placówki.
Obserwacje zachowań dzieci oraz rozmowy z ich rodzicami i parterami
przedszkola pozwalają wnioskować, że czują się one tu dobrze i bezpiecznie.
Mają do dyspozycji zmodernizowany plac zabaw oraz dwie sale edukacyjne
wyposażone w wystarczającym stopniu w zabawki i pomoce dydaktyczne.
Panująca

atmosfera,

życzliwa

postawa

dyrektora

sprzyja

pozytywnej

komunikacji interpersonalnej i właściwej realizacji statutowych zadań.
Przedszkole Samorządowe w Jasieniu
Przedszkole funkcjonuje w trybie ośmiogodzinnym. W bieżącym roku
szkolnym uczęszcza do niego 30 dzieci. Z rocznego przygotowania korzysta 10.
Dowożonych jest 7 . Dzieci korzystają z dwóch sal – jedna stanowi salę zabaw,
druga jadalnie. Na terenie przedszkola znajduje się kuchnia, w której dba się
o zdrowe odżywianie młodego pokolenia.

Dzieci mają dostęp do placu

zabaw. Na terenie przedszkola odbywają się zajęcia z języka angielskiego, oraz
języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, po złożeniu stosownej
deklaracji. Dzieci korzystają również z porad logopedy szkolnego.
Wyposażenie oraz stan pomieszczeń przedszkola są dobre.
Przedszkole Samorządowe w Gronowicach
Jednooddziałowe Przedszkole Samorządowe w Gronowicach wchodzi
w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chocianowicach. Placówka ma
swoją siedzibę na parterze budynku, gdzie funkcjonuje również szkoła
podstawowa. Do oddziału uczęszcza 25 dzieci, dowożonych nie ma.
Dzieci mogą korzystać z ośmiogodzinnej opieki, w ramach której
organizowane

są

zajęcia

z

podstawy

programowej

wychowania

przedszkolnego, język niemiecki jako język mniejszości narodowej, zajęcia
logopedyczne oraz religia dla chętnych. Wyposażenie przedszkola w pomoce
dydaktyczne,

zabawki,

gry

edukacyjne,

układanki,

różnorodne

klocki
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konstrukcyjne oraz sprzęt multimedialny zapewnia możliwość realizacji
założonych procesów wspomagania
rozwoju i edukacji dzieci. Dzieci lubią swoje przedszkole oraz panie, które
w trosce o właściwą realizację procesów edukacyjnych współpracują ze sobą,
wspólnie

rozwiązują

problemy,

analizują

osiągnięcia

przedszkolaków,

wymieniają się wiedzą oraz doświadczeniem, a także dokonują ewaluacji
własnej pracy przy współudziale innych nauczycieli. Uatrakcyjniają również
działania wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze umożliwiając dzieciom,
m.in. udział w akcjach społecznych.
Wyposażenie oraz stan pomieszczeń przedszkola są dobre.
Szkoła Podstawowa w Gronowicach
Szkoła Podstawowa w Gronowicach jest jedną z siedmiu placówek
wchodzących w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chocianowicach.
Usytuowana jest w miejscu o stosunkowo niewielkim natężeniu ruchu
drogowego. Uczęszczające do niej dzieci uczą się w klasach V-VIII. Mają do
dyspozycji

bibliotekę,

pracownię

komputerową,

niewymiarową

salę

gimnastyczną, boiska trawiaste i ze sztuczną nawierzchnią. Do szkoły uczęszcza
61 dzieci z czego dowożonych jest 32.
Szkołę cechuje przyjazna atmosfera, realizacja działań o charakterze
profilaktycznym,

przedsięwzięcia

antydyskryminacyjne

oraz

współpraca

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kluczborku, a także najbliższymi
instytucjami,

zgodnie

z

wcześniej

rozpoznanymi

predyspozycjami

psychofizycznymi i sytuacją społeczną uczniów.
Dzieci odnoszą sukcesy sportowe (np. tytuł Mistrza Gminy Lasowice Wielkie
w piłce koszykowej i piłce ręcznej), uczestniczą w zewnętrznych konkursach.
Uczniowie lubią swoją szkołę, zajęcia edukacyjne niemal ze wszystkimi
nauczycielami i czują się w niej bezpiecznie. W szkole prowadzone są badania
wewnętrzne, Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym.
Wyposażenie oraz stan pomieszczeń przedszkola są dobre.
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Szkoła Podstawowa w Jasieniu
W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chocianowicach, jako jedna
z sześciu placówek, wchodzi Szkoła Podstawowa w Jasieniu. Usytuowana jest
obok Przedszkola Samorządowego, dzięki czemu uczęszczający do niej
uczniowie klas I-IV korzystają, razem z przedszkolakami, ze wspólnego placu
zabaw. Do szkoły uczęszcza 41 dzieci z czego dowożonych jest 26. Stosunkowo
mało liczna szkoła i klasy I-IV sprzyjają właściwej organizacji procesów
edukacyjnych.
Nauczyciele podejmują starania w celu tworzenia przyjaznej przestrzeni do
nauki i zabawy, sprzyjającej harmonijnemu rozwojowi dzieci oraz nabywaniu
wiadomości

i

pożądanych

umiejętności,

określonych

w

podstawie

programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, w zakresie
pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. Wykorzystują zalecane warunki
i sposoby jej realizacji, prowadzą diagnozę wstępną oraz stały monitoring
bieżących osiągnięć uczniów.
Dzieci uczą się w salach z wyodrębnioną częścią edukacyjną i rekreacyjną,
mają do dyspozycji pracownię komputerową z dostępem do Internetu, szkolną
bibliotekę

oraz

małą

salę

gimnastyczną.

W

gabinetach

lekcyjnych

wyznaczono indywidualne miejsca dla każdego ucznia, w których można
pozostawić podręczniki i przybory szkolne. Podczas zajęć świetlicowych
nauczyciele organizują działania wyrównawcze, zachęcają dzieci do
rysowania i zabawy. W szkole nie są organizowane koła rozwijające potencjał
i zainteresowania uczniów, dzieci mogą prezentować swoje umiejętności
artystyczne podczas występów dla społeczności lokalnej.
Nauczyciele diagnozują osiągnięcia dzieci na starcie i w miarę możliwości
organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, czego przykładem są
zajęcia z pedagogiem, logopedyczne czy korekcyjno-kompensacyjne. Ich
zaangażowanie w organizację procesów edukacyjnych jest raczej pozytywnie
postrzegane przez uczniów i ich rodziców. Dzieci lubią swoją szkołę
i nauczycieli, nauczyciele dbają o jednostkowe podejście do dziecka,
honorują zapisy opinii poradni. Nauczyciele wykorzystują, do modyfikacji
realizowanych

procesów

edukacyjnych,

wyniki

analiz

badań
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przeprowadzanych wśród uczniów uczących się w szkołach wchodzących
w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chocianowicach przez instytucje
zewnętrzne, np. Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu czy
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Wyposażenie oraz stan pomieszczeń przedszkola są dobre.
Szkoła Podstawowa w Chocianowicach
Szkoła Podstawowa w Chocianowicach jest placówką, w której uczą się
dzieci w klasach I – VIII. Uczniowie uczęszczają z następujących wiosek:
Chocianowic, Bąkowa, Lasowic Małych, Ciarki. Wszystkie uczą się języka
angielskiego jako języka obcego, a języka niemieckiego jako języka
mniejszości narodowej po złożeniu stosownej deklaracji. Uczniowie korzystają
z

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formie zajęć terapii

pedagogicznej, logopedii, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz zajęć
rozwijających kompetencje społeczne. Do dyspozycji uczniów jest pedagog
szkolny oraz psycholog szkolny. Do szkoły uczęszcza 128 dzieci z czego 74 jest
dowożonych.
Oprócz tego dzieci uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań. Na zajęcia
te uczęszczają prawie wszyscy uczniowie (z czego niektórzy na więcej niż
jedno). Uczniowie Szkoły Podstawowej korzystają wspólnie z gimnazjalistami
z jednej sali gimnastycznej, biblioteki oraz pracowni komputerowej.
Dzieci systematycznie oszczędzają w ramach Szkolnej Kasy Oszczędności
i uzyskują wyniki, które co roku znajdują odzwierciedlenie w nagrodach
przyznawanych uczniom przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie.
Wyposażenie oraz stan pomieszczeń przedszkola są dobre.
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Egzamin gimnazjalny
Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 28 uczniów klas III.
Wyniki (podane w skali procentowej):
Część
matematyczno –
przyrodnicza
matema
przyroda
tyka

j. polski

historia,
wos

Szkoła

56,5

61,3

38,0

Gmina

62,2

62,7

Województwo

Część
humanistyczna

60,4

56,6

Język obcy –
angielski

Język obcy –
niemiecki

poz.
podst.

poz.
rozszerz.

poz.
podst.

poz.
rozszerz.

51,4

61,3

44,6

81,2

66,0

42,6

51,7

66,5

50,1

81,3

71,3

40,3

48,2

68,9

52,4

62,9

62,5

Egzamin ósmoklasisty
Do egzaminu przystąpiło: 19 uczniów z SP Chocianowice i 10 uczniów z SP
Gronowice
Wyniki (podane w skali procentowej):
J. polski

Matematyka

J. angielski

J. niemiecki

SP Gronowice

59,0

37,5

69,8

47,7

SP Chocianowice

62,8

36,4

57,1

62,8

Gmina

63,3

41,0

63,7

53,9

Województwo

60,8

43,4

58,4

54,6

Remonty, inwestycje i wzbogacenie bazy dydaktycznej w Zespole
Przedszkole w Chocianowicach
W przedszkolu drobne usterki usuwane są na bieżąco. Zestaw zabawek
i pomocy dydaktycznych uzupełniany jest stale.
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Przedszkole w Jasieniu
W przedszkolu drobne usterki usuwane są na bieżąco. Zestaw zabawek
i pomocy dydaktycznych uzupełniany jest stale.
Przedszkole Gronowice
W przedszkolu drobne usterki usuwane są na bieżąco. Zestaw zabawek
i pomocy dydaktycznych uzupełniany jest stale.
Szkoła Podstawowa w Chocianowicach
W szkole drobne usterki usuwane są na bieżąco. W ramach programu
"Aktywna Tablica" zakupiono dwa monitory interaktywne 65 calowe oraz sprzęt
komputerowy. Koszt pozyskanego sprzętu wynosi 17,5 tyś zł. Zakupiono sprzęt
oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych i korekcyjnokompensacyjnych.
W ubiegłym roku szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
w

ramach

której

ma

zostać

podłączona

do

szybkiego

internetu

dedykowanego placówkom edukacyjnym.
Szkoła Podstawowa w Gronowicach
W szkole drobne usterki usuwane są na bieżąco. W ramach programu
"Aktywna Tablica" zakupiono dwa monitory interaktywne 65 calowe oraz sprzęt
komputerowy. Koszt pozyskanego sprzętu wynosi 17,5 tyś zł. W ramach
doposażenia pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej, geograficznej
pozyskano 75 tyś z rezerwy budżetowej na wyposażenie pracowni. Zakupiono
sprzęt oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych
i korekcyjno- kompensacyjnych.
W ubiegłym roku szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
w

ramach

której

ma

zostać

podłączona

do

szybkiego

internetu

dedykowanego placówkom edukacyjnym.
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Szkoła Podstawowa w Jasieniu
W szkole drobne usterki usuwane są na bieżąco. Dokonano wymiana
dwóch okien w toaletach uczniowskich. Na bieżąco wzbogacana jest baza
dydaktyczna placówki
W ubiegłym roku szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
w

ramach

której

ma

zostać

podłączona

do

szybkiego

internetu

dedykowanego placówkom edukacyjnym.
Realizacja budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach
w roku 2019
W budżecie dla wszystkich placówek Zespołu zaplanowano kwotę
5 359 860,25 zł. Wydano 5 293 122,77 zł. Budżet został zrealizowany w 98,75 %.

6. POMOC SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich jest jednostką
organizacyjną gminy, której zadaniem jest realizacja zadań z zakresu pomocy
społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie. Głównym celem Ośrodka jest
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości.
Powody przyznawania rodzinom pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej:
Ubóstwo

40

Sieroctwo

0

Bezdomność

2

Potrzeby ochrony macierzyństwa

7

Wielodzietność

6

Bezrobocie

32

Niepełnosprawność

30

Długotrwała lub ciężka choroba

32

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

9
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Bezradność – rodzina niepełna

6

Bezradność – rodzina wielodzietna

0

Alkoholizm

2

Narkomania

0

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu

0

Klęska żywiołowa
lub ekologiczna
karnego

0

Zdarzenia losowe

1

Sytuacja kryzysowa

0

Przemoc w rodzinie

1

Tabela nr 1. Przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy na podstawie
decyzji

administracyjnych

w

oparciu

o

przeprowadzone

wywiady

środowiskowe. W 2019 roku wydano 548 decyzji administracyjnych.
Realizacja planu wydatków w roku 2019 w poszczególnych rozdziałach
1) Domy Pomocy Społecznej

Osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym
życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domach Pomocy
Społecznej. Osoby te kierowane są do odpowiedniego typu placówki jak
najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, lub innej placówki gdy
wskazania są inne.
W 2019 roku na pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej
zaplanowano 237.237,00 zł. Wydatkowano kwotę 235.717,91 zł. Ośrodek
opłacał pobyt 10 osób w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz 1 osoby
w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie.
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2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział dotyczy opłacanej składki zdrowotnej od przyznanych zasiłków
stałych osobom w gminie (zadanie realizowane jest w całości ze środków
budżetu państwa). W roku 2019 zaplanowano na w/w wydatki kwotę 4.300,00 zł
z czego wydatkowano 4.216,69 zł.
3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.

W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki okresowe oraz zasiłki
celowe. Z zaplanowanej kwoty 112.863,00 zł wypłacono świadczenia
w wysokości 105,088,25 zł z tego:
- na zasiłki okresowe (przysługujące w szczególności ze względu na
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania
lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego przy spełnianiu kryterium dochodowego) wydatkowano kwotę
83.609,83 zł. Środki finansowe na zasiłki okresowe pochodzą w całości
z budżetu państwa. W roku 2019 zasiłek okresowy przyznany został 31 rodzinom
(76 osobom w 31 rodzinach), udzielono 234 świadczenia, w tym z powodu
bezrobocia 190 świadczeń, z powodu długotrwałej choroby 4 świadczenia,
z powodu niepełnosprawności 8 oraz innych powodów 32 świadczenia,
- na zasiłki celowe wydatkowano 21.478,42 zł w tym 6.630,00 zł wydatkowano
na pokrycie kosztów schronienia 1 osoby przebywającej w schronisku. Wypłata
zasiłków

celowych

jest

zadaniem

własnym

gminy

o

charakterze

obowiązkowym i może być przeznaczona na zaspokojenie podstawowych
potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów
użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. W 2019 roku
decyzją zostały przyznane 74 zasiłki celowe, w tym 23 specjalne zasiłki celowe
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(dla osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe, a które znalazły
się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej).
4) Zasiłki stałe

Przysługują osobie samotnej lub osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy
od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby
pozostającej w rodzinie. Kwota zasiłku stałe nie może być niższa niż 30,00 zł
i wyższa niż 645,00 zł. Realizacja zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym, dofinansowywana z budżetu państwa
w wysokości do 100% kosztów jej realizacji. W 2019 roku z zaplanowanej na
zasiłki stałe kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 47.812,49 zł w całości
sfinansowanej z budżetu państwa. Przyznano 87 świadczeń 10 rodzinom
(12 osobom w 10 rodzinach).
5) Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka

Wydatki

w

rozdziale

tym

związane

są

z

utrzymaniem

ośrodka.

Z zaplanowanej w 2019 roku kwoty 353.916,00 zł wydatkowano 338.851,40 zł.
Na wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz ekwiwalentu pracowników
socjalnych wydatkowano kwotę 304.813,78 zł pozostałą kwotę w wysokości
34.037,62 zł wydatkowano na wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych,
opłaty bankowe, opłaty pocztowe w tym znaczki, badania okresowe
pracowników, delegacje i szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne
i pozostałe usługi).
6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział ten obejmuje wykonane na terenie gminy usługi opiekuńcze przez
pracowników

zatrudnionych

na

etacie

opiekunki.

Usługi

opiekuńcze

przysługują osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
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wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, lub nie może jej
zapewnić wspólnie nie zamieszkująca najbliższa rodzina. W 2019 roku usługi
wykonywane były przez 2 pracowników. W 2019 roku opiekunki zajmowały się
14 osobami. Ich usługi polegały na udzielaniu pomocy w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej tj. utrzymywanie czystości
w pomieszczeniach, zakupie artykułów spożywczych, leków, zmianie oraz
praniu bielizny osobistej i pościeli, przynoszeniu opału, załatwianiu spraw
urzędowych, podtrzymywaniu indywidualnych zainteresowań, itp.

Z kwoty

zaplanowanej w/w rozdziale wydatkowano 113.228,92 zł na wynagrodzenia
opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, delegacje oraz szkolenia. Nasza
gmina w ramach Programu „Opieka 75+” skorzystała z dofinansowania ze
środków

budżetu

państwa

na

świadczenie

usług

opiekuńczych

z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunek w wysokości 12.843,00 zł.
7) Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja wynikająca z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kluczowym
celem tego programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji
a także osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku,
chorych lub niepełnosprawnych. Na realizację programu o którym mowa
przeznaczono w 2019 roku kwotę 107.935,10 zł z czego 64.662,10 zł
dofinansowano z budżetu państwa a 43.273,00 zł stanowiły środki własne
gminy. Zadania realizowano w następujących formach:
- pokrycie kosztów zakupu posiłków w wysokości 10.415,10 zł dla 6 dzieci
w szkołach i przedszkolach oraz dla 3 osób dorosłych
- wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności w wysokości
97.520,00 zł – udzielono 349 świadczeń pieniężnych 46 rodzinom w tym 105
osobom w rodzinach.
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8) Wspieranie rodziny

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej oraz aby zapobiegać umieszczaniu dzieci
w domach dziecka, rodzinom przydzielany jest asystent rodziny. W tutejszym
ośrodku zatrudniony jest 1 asystent rodziny na ½ etatu. W roku 2019 asystent
rodziny zajmował się 3 rodzinami.
W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 26.682,88 zł w tym na
wynagrodzenie i pochodne kwotę 22.275,08 zł. Na realizację tego zadania
otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa na pokrycie kosztów
wynagrodzeń asystenta rodziny w wysokości 6.464.00 zł. Resztę wydatków
pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 15.811,08 zł.
9) Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału są pokrywane koszty pobytu 4 dzieci z terenu
naszej gminy w placówkach opiekuńczych ( domach dziecka) oraz 3 dzieci
w rodzinach zastępczych. Z zaplanowanej na ten cel w roku 2019 kwoty
92.600,00 zł wydatkowano 91.507,01 zł.
10) Zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa
w wysokości 49.756,48 zł. Całość wydatkowano jak niżej.
11) Ośrodki pomocy społecznej

Wypłacono

wynagrodzenie

dla

2

opiekunów

prawnych.

Jest

to

świadczenie przyznane przez sąd opiekunom prawnym za sprawowanie opieki.
W roku 2019 na wypłatę tego świadczenia otrzymaliśmy 4.253,00 zł z czego
wydatkowaliśmy kwotę 4.252,58 zł.
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12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pokrywane były koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na podstawie
umowy zlecenia, wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz
3 osób. Usługi te świadczone są na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Na ten cel
wydatkowaliśmy otrzymaną kwotę w wysokości 45.163,90 zł.
13) Pozostała działalność

W

ramach

tego

rozdziału

finansowane

są

np.

koszty

pogrzebu

podopiecznych. W 2019 roku na opłatę tych kosztów wydatkowano 2.000,00 zł.
Na sprawienie pogrzebu dla 1 osoby.
14) Praca socjalna

Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

oprócz

udzielania

pomocy

finansowej świadczy pomoc niematerialną w postaci pracy socjalnej na rzecz
poprawy funkcjonowania osób i ich rodzin w ich środowisku społecznym. Praca
socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub
wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością
lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb społeczności. Praca socjalna
udzielana jest osobom i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu
swoich problemów bez względu na posiadany dochód. Szeroko rozumiana
praca socjalna ma charakter motywacyjny, wspierający i aktywizujący.
Działania obejmują wiele sfer życia osób, którymi zajmują się pracownicy
socjalni. Dotyczą m.in. aktywności zawodowej, trudności i problemów
zdrowotnych (w tym uzależnienia), wspieranie podopiecznych w ich
prawidłowym funkcjonowaniu w ich życiu codziennym. Ponadto praca
socjalna

obejmuje

również

działania

informacyjne

o

przysługujących

uprawnieniach. W ramach pracy socjalnej pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej pomagają w sporządzaniu różnego rodzaju wniosków
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np. o alimenty, emeryturę /rentę, współpracują z pedagogami szkolnymi
odnośnie sytuacji dzieci, ich funkcjonowania w szkole, relacji rówieśniczych.
Pracownik socjalny musi kreatywnie dostosować narzędzia pracy socjalnej do
dynamicznie modyfikujących się zmian w społeczeństwie.
Pomocą udzieloną w postaci pracy socjalnej w 2019 roku zostało objętych
37 rodzin (90 osób). W ramach wykonywanych obowiązków służbowych
pracownicy socjalni wraz z dzielnicowymi dokonywali odwiedzin wśród osób
samotnych, starszych, niepełnosprawnych, w celu zapobiegania negatywnym
skutkom zimy. Ponadto pracownicy socjalni współpracują m.in. z instytucjami
takimi jak: PCPR, ZUS, KRUS, PUP, szpitalami, sądami, ZOL, schroniskami,
hospicjum, szkołami, Caritas, policją i Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych itp. Pracownicy socjalni pomagają w organizowaniu
wypoczynku

letniego

dla

dzieci

z

rodzin zagrożonych

wykluczeniem

społecznym oraz dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi o niskim
statusie materialnym.
15) Pomoc niekonwencjonalna

W 2019 roku zostało podpisanych 14 umów na wypożyczenie sprzętu
rehabilitacyjnego m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki, łóżka i kule łokciowe.
Ponadto w 2019 roku wzorem lat ubiegłych przystąpiono do Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018/2019. Pomoc
Żywnościowa przyznawana jest osobom, rodzinom, których dochód nie
przekracza 200% kryterium dochodowego tj. osoba samotna: 701,00 zł x 2005
= 1.402,00 zł netto, osoba w rodzinie 528,00 zł x200% = 1.056,00 zł netto ( na
1 osobę w rodzinie). Z pomocy skorzystało 85 rodzin (218 osób). Łącznie
wydano 11 ton żywności.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich w dalszym
ciągu realizował projekt ”Razem możemy więcej”, w ramach regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego

z

Europejskiego

Funduszu

Społecznego.

Projekt
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rozpoczął się w roku 2018 i trwa do nadal. Uczestnikami projektu w 2019 roku
było 8 rodzin korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu
uczestnicy mieli możliwość korzystania z warsztatów rodzinnych tj. robotyka
i ceramika. Kolejnym wsparciem w ramach projektu było poradnictwo
specjalistyczne – realizacja indywidualnych ścieżek reintegracji wsparcia
specjalistów takich jak: psycholog, psycholog dziecięcy, psychiatra dziecięcy,
terapeuta rodziny, terapeuta uzależnień, radca prawny, mediator oraz
pedagog prowadzący korepetycje dla dzieci - uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych (korepetycje z zakresu matematyki, biologii, chemii,
języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego).
16) Przemoc w rodzinie - zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gmina
podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Zespół
Interdyscyplinarny powołuje Wójt. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego
wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty
i ochrony zdrowia. W 2019 roku w gminie założono 4 „Niebieskie Karty”
(dotyczyło to 4 rodzin). Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego,
na które zapraszani byli sprawcy przemocy i ofiary przemocy by wspólnie
wypracować indywidualny plan pomocy dla osoby i jej rodziny, co do której
istnieje, podejrzenie że jest dotknięta przemocą. Sprawcy przemocy są objęci
pomocą

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.

Sprawcom i ofiarom przemocy udzielono poradnictwa specjalistycznego,
porad indywidualnych, zostali poinformowani o możliwości uzyskania pomocy
psychologicznej, ponadto są objęci wsparciem i pracą socjalną pracowników
socjalnych. W ramach procedury „Niebieskiej Karty” pracownicy socjalni
współpracują z funkcjonariuszami policji, kuratorami sądowymi i pedagogami
szkolnymi.
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17) Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny

W ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, współpracuje
z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policją, placówkami ochrony
zdrowia, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz podmiotami z poza terenu gminy,
tj. przede wszystkim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i z Sądem
Rejonowym w Kluczborku. W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ponosił

koszty

utrzymania

4

dzieci

w

placówkach

opiekuńczo

–

wychowawczych (domach dziecka) oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych.
Zgodnie z przepisami w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
gmina pokrywa 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na
utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w drugim roku
30% tych kosztów, a w trzecim 50% . W związku, iż wszystkie dzieci przebywają
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powyżej 3 lat gmina pokrywa
50% średnich miesięcznych kosztów utrzymania. W 2019 roku średnie koszty
wynosiły: w Domu Dziecka w Bogacicy 3.135,27 zł, w Bąkowie 4,031,05 zł,
a w Lasowicach Małych 3.663,79 zł. Średni koszt pobytu dziecka w rodzinach
zastępczych wynosi 694,00 zł lub 1.263,00 zł dla rodzin zajmujących się dziećmi
niepełnosprawnymi.

Za

pobyt

dzieci

w

placówkach

opiekuńczo

–

wychowawczych wydatkowano w 2019 roku łącznie kwotę 91.507,01 zł
z czego 79.765,01 zł wydatkowano na utrzymanie dzieci w domach dziecka
oraz 11.742,00 zł na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
Realizacja dochodów w roku 2019 - zadania własne
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskany dochód w rozdziale tym to odpłatność 14 podopiecznych, u których
świadczone były usługi opiekuńcze. Dochód ten w 2019 roku wyniósł
9.588,60 zł.
Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej - w rozdziale tym uzyskany dochód
z zadań własnych w wysokości. 2.000,00 zł to dopłata do kosztów pobytu
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podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku wpłacana przez
członka rodziny.
Realizacja dochodów w roku 2019 - zadania zlecone
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskany dochód w rozdziale tym wyniósł 43.75 zł. Jest to odpłatność 1 osoby
u której świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, 2 podopiecznych zostało
zwolnionych z miesięcznej odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych ze względu na konieczność korzystania z co najmniej 2 rodzajów
specjalistycznych usług.

7. ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wójt Gminy Lasowice Wielkie realizuje zadania w zakresie świadczeń
rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Świadczenia
rodzinne to forma wsparcie społecznego dla rodzin realizowana na podstawie
Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie

z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia

opiekuńcze:

zasiłek

pielęgnacyjny,

świadczenie

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
4) świadczenie rodzicielskie.
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W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie ustalił
i zrealizował następujące świadczenia rodzinne:
Kwota
wypłaconych
świadczeń

Lp.

Nazwa świadczenia

Liczba
świadczeń

1

Świadczenia rodzinne, w tym:

6 463

1 287 682,92 zł

1.1

Zasiłki rodzinne + dodatki do

4 644

577 468,34 zł

zasiłku rodzinnego
1.2

Zasiłki pielęgnacyjne

1 412

266 527,94 zł

1.3

Świadczenie pielęgnacyjne

141

218 186,04 zł

1.4

Specjalny zasiłek opiekuńczy

86

53 320,00 zł

1.5

Jednorazowa zapomoga z

34

34 000,00 zł

146

138 180,60 zł

tyt. urodzenia dziecka
1.6

Świadczenie rodzicielskie

Koszty
obsługi

35 947,32 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 53 530,28 zł,
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22 454,01 zł.
Wójt Gminy Lasowice Wielkie realizując zadania z zakresu świadczeń
rodzinnych wykonuje również zadania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie ustalił i zrealizował zasiłki do
opiekunów z wyszczególnieniem:
Lp.

Nazwa świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń

Koszty
obsługi

1

Zasiłek dla opiekuna

24

14 880,00 zł

507,84 zł

1) Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są przez Wójta
Gminy Lasowice Wielkie na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jako zadania zlecone
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gminie z zakresu administracji rządowej finansowanej w formie dotacji celowej
z budżetu państwa.
W

ramach

w/w

zadań

realizowane

są

świadczenia

z

funduszu

alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych w przypadku bezskuteczności
egzekucji

alimentów

oraz

podejmuje

działania

wobec

dłużników

alimentacyjnych.
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie
ustalił

i

zrealizował

świadczenia

z

funduszu

alimentacyjnego

z wyszczególnieniem:
Lp.

Nazwa świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń

Koszty
obsługi

1

Fundusz
alimentacyjny

116

45 800,00 zł

1 374,00 zł

2) Świadczenie wychowawcze
Od 1 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie realizuje ustawę z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „Rodzina
500+”.

Celem

świadczenia wychowawczego

jest częściowe pokrycie

wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie
ustalił i zrealizował świadczenia wychowawcze z wyszczególnieniem:
Lp.

Nazwa świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń

Koszty
obsługi

1

Świadczenie
wychowawcze 500+

7 990

3 994 938,96 zł

47 492,37 zł

3) Świadczenie „Dobry Start”
Dnia 01.06.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry Start”. Świadczenie Dobry Start przysługuje w związku
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z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 roku życia lub
24

roku

życia

w

przypadku

legitymowania

się

orzeczeniem

i niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł.
W okresie od 01.07.2019 r. do 30.11.2019 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie
ustalił i zrealizował świadczenie Dobry Start z wyszczególnieniem:
Lp. Nazwa świadczenia
1

Dobry Start 300+

Liczba
świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń

Koszty
obsługi

617

185 100,00 zł

6 170,00 zł

4) Program „Za życiem” 4000+
Jednorazowe świadczenie „Za Życiem” - Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w 2019 r. nie było realizowane.
5) Karta Dużej Rodziny
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, uregulowane jest w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r., o Karcie Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty
Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy
mają (od 01.01.2019 r. również którzy mieli) na utrzymaniu łącznie co najmniej
troje dzieci. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje również
dziecku, jeżeli w dniu składnia wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje
dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania uprawniające do
utrzymania Karty.
Liczba rodzin
wielodzietnych którym
wydano Karty Dużej
Rodziny

Liczba osób którym
wydano Karty Dużej
Rodziny

Kwota
wydatkowana

115

247

830,15 zł

6) Opolska Karta Rodziny i Seniora
Dnia 28 marca 2018 r. Rada Gminy Lasowice Wielkie podjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do inicjatywy pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
Następnie dnia 24 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie podpisał
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z Zarządem Województwa Opolskiego umowę współpracy przy wdrażaniu
inicjatywy jaką jest Opolska Karta Rodziny i Seniora, będąca narzędziem
wsparcia rodzin, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin
wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, a także osób
starszych – mieszkańców województwa opolskiego.
W 2019 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie przyjął 73 wnioski o wydanie
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, które następnie zostały przekazane do
realizacji przez Marszałka Województwa Opolskiego.

8. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Podmiotem realizującym zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z uzależnieniami jest Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lasowicach Wielkich.
Działania powyższej Komisji obejmowały w szczególności: działalność
informacyjną, udział w posiedzeniach, podczas których przeprowadzano
rozmowy interwencyjno – motywujące z osobami nadużywającymi alkoholu
oraz z członkami ich rodzin i ustalano sposoby dalszego postępowania
w poszczególnych przypadkach, zorganizowanie kolonii profilaktycznych,
sfinansowanie zajęć o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i sportowym
dla dzieci i młodzieży, udział w kampaniach społecznych, udział w szkoleniach,
współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lasowicach
Wielkich, Komendą Powiatową Policji w Kluczborku, Sądem Rejonowym
III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kluczborku, Poradnią Uzależnienia
i

Współuzależnienia

od

Alkoholu

w

Kluczborku,

Ośrodkiem

Zdrowia

w Lasowicach Wielkich, Zespołami Szkolno – Przedszkolnymi w Lasowicach
Wielkich i Chocianowicach, Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy
Radiowych. W 2019 roku w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 51.185,46 zł.
Największy

udział

wydatków

przeznaczono

na

realizację

działań

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
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9. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
1) Gospodarowanie odpadami
Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy.
Obowiązki gminy w tym zakresie uregulowane zostały w ustawie z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która była
wielokrotnie

nowelizowana.

Pod

pojęciem

gospodarki

odpadami

komunalnymi kryje się szereg działań i czynności, które mają na celu
bezpieczne dla środowiska, zdrowia, życia ludzi i zwierząt postępowanie
z wytworzonymi odpadami komunalnymi. Owe działania obejmują m.in.:
zbiórkę, transport, utylizację oraz unieszkodliwianie odpadów.
W czerwcu 2017 roku została podpisana umowa z firmą Remondis z siedzibą
w Opolu przy Alei Przyjaźni 9 na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Lasowice Wielkie. Wspomniana umowa
obowiązywała na lata 2018 i 2019. Miesięczny koszt ponoszony przez gminę
wobec firmy odbierającej odpady wynosił 46.332,00 zł (wskazana kwota nie
zawiera kosztu dzierżawy pojemników).
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXXII/198/17 z dnia
27 września 2017 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w gospodarstwach domowych w roku 2019 przedstawiały się następująco:
1) w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny miesięczna
opłata wynosiła:
- gospodarstwo domowe jednoosobowe – 8 zł,
- gospodarstwo domowe dwuosobowe – 16 zł,
- gospodarstwo domowe trzyosobowe – 24 zł,
- gospodarstwo domowe czteroosobowe – 32 zł,
- gospodarstwo domowe pięcioosobowe – 40 zł,
- gospodarstwo domowe wieloosobowe – 48 zł.
2) w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny miesięczna
opłata wynosiła:
- gospodarstwo domowe jednoosobowe – 15 zł,
- gospodarstwo domowe dwuosobowe – 30 zł,
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- gospodarstwo domowe trzyosobowe – 45 zł,
- gospodarstwo domowe czteroosobowe – 60 zł,
- gospodarstwo domowe pięcioosobowe – 75 zł,
- gospodarstwo domowe wieloosobowe – 90 zł.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXXII/199/17 z dnia
27 września 2017 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne (m.in. zakładów, przedsiębiorstw, sklepów,
obiektów użyteczności publicznej) w roku 2019 przedstawiały się następująco:
1) opłata za odpady zbierane w sposób selektywny wynosiła:
- pojemnik 110-120 litrów – 19 zł brutto,
- pojemnik 240 litrów – 45 zł brutto,
- pojemnik 1100 litrów – 120 zł brutto.
2) opłata za odpady zbierane w sposób nieselektywny wynosiła:
- pojemnik 110-120 litrów – 23 zł brutto,
- pojemnik 240 litrów – 50 zł brutto,
- pojemnik 1100 litrów – 125 zł brutto.
Systemem gospodarowania odpadami do końca roku 2019 objęto 1696
nieruchomości
Właściciele

zamieszkałych

nieruchomości

gospodarstwa domowego

i

109

deklarują

nieruchomości
liczbę

niezamieszkałych.

mieszkańców

danego

i sposób zagospodarowania wytworzonych

odpadów. Na tej podstawie naliczana jest opłata za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami, które
powstają na nieruchomościach niezamieszkanych, stanowi iloczyn ilości
pojemników oraz stawki opłaty określonej w uchwale. Pobierana opłata
przeznaczona jest na pokrycie odbioru, transportu i utylizacji odpadów,
utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Trzebiszynie
oraz zysk firmy obsługującej gminę. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie
z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy z odbierającym
odpady.
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Każda osoba uiszczająca opłaty za zagospodarowanie odpadami ma
możliwość bezpłatnego dostarczenia do PSZOKu w Trzebiszynie: papieru
i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, bioodpadów, przeterminowanych
leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych, igieł i strzykawek,
zużytych opon samochodów osobowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży.
Gmina

musi

segregowanych

zapewnić
oraz

osiągnięcie

ograniczenie

poziomów

masy

odzysku

odpadów

składowanych

odpadów

biodegradowalnych. W przypadku, gdy gmina nie osiągnie ustawowych
poziomów odzysku na gminę nałożona zostanie kara finansowa. Wójt Gminy
Lasowice Wielkie corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2019 rok Gmina
Lasowice Wielkie osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnęła poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła.
Poniżej

przedstawiono

ilość

zmieszanych

odpadów

komunalnych

odebranych w roku 2019 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych.

ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH
970
965,64

960
950

Mg

940
930
920

923,36

926,82

910
900
2017 rok

2018 rok

2019 rok
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Poniżej przedstawiono ilość innych odpadów komunalnych odebranych
w roku 2019 od właścicieli nieruchomości oraz zebranych w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Trzebiszynie.

PORÓWNANIE ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW
115
105
95
85
75
ROK 2017

Mg 65

ROK 2018

55

ROK 2019

45
35
25
15
5

SZKŁO

TWORZYWA
SZTUCZNE

PAPIER

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

ODPADY
BUDOWLANE

ELEKTROSPRZĘT

2) Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lasowice Wielkie został
pierwotnie przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XX/109/16 z dnia
31.08.2016r. Plan został zaktualizowany w maju 2018 r. a zmiana została przyjęta
do realizacji Uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XL/249/18 z dnia
30.05.2018 r. Jest to dokument określający cele strategiczne i szczegółowe oraz
działania
i

dla

ich

długoterminowej

osiągnięcia
wraz

ze

w

perspektywie

wskazaniem

ich

krótko-,

szacunkowych

średniokosztów

i przewidywanych źródeł finansowania. PGN oraz zaplanowane jak i już
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realizowane działania przyczyniają się do poprawy stanu środowiska i jakości
życia mieszkańców na terenie naszej Gminy.
PGN realizuje cele, jakimi są:
- rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,
- poprawa efektywności energetycznej,
- rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,
- promocja nowych wzorców konsumpcji.
Program pozwala na uzyskanie wsparcia dla szeregu inwestycji gminnych
ze

środków

finansowych

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Opolskiego (RPOWO) na lata 2014-2020.
W 2019 roku wykonano 1 inwestycję, która nawiązuje do PGN: Remont
budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy
ciepła i urządzeń fotowoltaicznych, którego zakres obejmuje działania
nawiązujące do celów PGN - modernizację instalacji oświetlenia, montaż
odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła).
Projekt

ten

realizowany

był

przy

wsparciu

ze

środków

finansowych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPOWO).
Poprzez realizację tej inwestycji poprawiono jakość powietrza poprzez
ograniczenie

emisji

dwutlenku

węgla,

podniesienie

efektywności

energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie, co przyczyni się
do osiągnięcia celów określonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym do
roku 2020.
Na terenie gminy prowadzono działania edukacyjne poprzez różnego
rodzaju formy informowania mieszkańców – ulotki zachęcające mieszkańców
do podjęcia działań mających na celu dbanie o nasze środowisko.

3) Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
Usuwanie azbestu w 2019 r. z posesji mieszkańców gminy Lasowice Wielkie
odbywało

się

w

ramach

realizacji

„Programu

usuwania

wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012 – 2032”,
który został przyjęty przez Radę Gminy Lasowice Wielkie w dniu 28.12.2012 r.
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uchwałą nr XXII-166/12. Wykonano inwentaryzację wyrobów zawierających
azbest, która jest corocznie aktualizowana. Dane dot. azbestu wprowadzane
są do Centralnej Bazy Azbestowej naszego kraju.
W roku 2018 zutylizowano 72,36 Mg odpadów zawierających azbest
pochodzących z terenu 23 nieruchomości. Gmina Lasowice Wielkie jako
beneficjent programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pozyskała na ten cel środki
finansowe w wysokości

52.094,50 zł. W roku 2019 zutylizowano 39,97 Mg

odpadów zawierających azbest pochodzących z terenu 8 nieruchomości.
Gmina Lasowice Wielkie jako beneficjent programu realizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości 25.960,00 zł, które zostały
wykorzystane w formie dotacji dla posiadaczy odpadów zawierających
azbest.

ROK

ILOŚĆ ODPADÓW
AZBESTOWYCH
ZUTYLIZOWANYCH
Z TERENU GMINY
LASOWICE WIELKIE

LICZBA
NIERUCHOMOŚCI,
Z KTÓRYCH
USUNIĘTO WYROBY
AZBESTOWE

ŚRODKI FINANSOWE
POZYSKANE NA
DOTACJE DO
UTYLIZACJI
WYROBÓW
AZBESTOWYCH

2018

72,36 Mg

23

52.094,50 zł

2019

39,97 Mg

8

25.960,00 zł

W budżecie gminy Lasowice Wielkie na rok 2019 zabezpieczono kwotę
25.000 zł na realizację zadań związanych z uchwałą nr VII/42/19 z dnia
27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie
w 2019 roku. W ramach programu wyłapano i oddano do schroniska
7 bezdomnych kotów. Poniesiono również koszty związane z usługami
weterynaryjnymi świadczonymi w oparciu o zapisy w/w programu.
Na terenie gminy Lasowice Wielkie nie funkcjonuje żadne składowisko
odpadów komunalnych. W 2019 r. na terenie naszej gminy nie zlokalizowano
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dzikich wysypisk odpadów komunalnych. W gminie nie funkcjonują zakłady
szczególnie

uciążliwe

dla

środowiska.

Prowadzony

jest

monitoring

poeksploatacyjny zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne w miejscowości Laskowice.

10. KULTURA, SPORT I REKREACJA
1) Kultura
Na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2019 r. odbywały się zajęcia
z Animatorem Kultury zatrudnionym przez Urząd Gminy Lasowice Wielkie.
Spotkania odbywały się w Jasieniu, Lasowicach Małych, Lasowicach Wielkich,
Chocianowicach, Wędryni oraz Osi. Uczestniczyły w nich głównie kobiety –
łącznie ok. 40 uczestniczek. Najczęściej były to panie w wieku od 50 do 87 lat.
Podczas zajęć uczestniczki zajęć zajmowały się głównie rękodziełem – zdobiły
przedmioty techniką decoupage, wykonywały kartki tematyczne czy ozdoby
świąteczne.

W trakcie spotkań uczestniczki szydełkowały, wykonywały ozdoby
karnawałowe, wiosenne czy z okazji Świąt Wielkanocnych. Dużą radość
sprawiało im także tworzenie dekoracji z filcu. Panie podczas spotkań miały
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czas na wspomnienia dawnych lat – przez co młodsze pokolenie poznawało
wiele ciekawych historii.

W ramach zajęć organizowane były wycieczki rowerowe, pikniki, spacery,
rozgrywki gier planszowych. Seniorzy spotkali się także z dziećmi z Przedszkola
w Chocianowicach. Przedszkolaki przygotowały piosenki i wierszyki z okazji Dnia
Babci.
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Zorganizowano także wielopokoleniowe zajęcia kulinarne, które zintegrowały
mieszkańców. Podczas tego spotkania dzieci uczyły się od starszych jak zrobić
naleśniki i upiec pyszną pizzę.

Uczestnictwo w zajęciach sprawiało seniorom dużo radości. Dzięki nim
mogli spotkać się z innymi osobami, porozmawiać, wyjść z domu i aktywnie
spędzić wolny czas. Spotkania te miały za zadanie aktywizację lokalnego
środowiska seniorów w zakresie kulturalno-społecznym i edukacyjnym. Zajęcia
dodatkowo umilane były słodkim poczęstunkiem przy kawie, który organizowali
uczestnicy we własnym zakresie. Osoby starsze nawiązywały kontakty
towarzyskie, spotykały się z liderami społecznymi, specjalistami z różnych
dziedzin, uczestniczyły w wielu zajęciach warsztatowych. Seniorzy mieli wpływ
na tworzenie programu cotygodniowych spotkań.
Od 2010 roku w Lasowicach Wielkich uchwalany jest roczny program
współpracy Gminy Lasowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi.
Głównym celem dokumentu jest realizacja jednego zadań własnych gmin –
współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego
i kulturowego gminy, podnoszenia standardu i jakości życia wspólnoty
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samorządowej oraz promowania Gminy Lasowice wielkie jako miejsca,
w którym chce żyć, inwestować i które warto odwiedzić. Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 został przyjęty w dniu 30 listopada
2018 r. przez Radę Gminy Lasowice Wielkie uchwałą nr II/4/18.
Współpraca
pozarządowymi

pomiędzy
ma

Gminą

charakter

Lasowice

finansowy

i

Wielkie,

a

organizacjami

pozafinansowy.

Finansowa

współpraca obejmuje zlecanie realizacji działań publicznych w formie
wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji. Po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert,
w roku 2019 Gmina Lasowice Wielkie przekazała organizacjom pozarządowym
149.690,00 zł dotacji z budżetu jst, głównie na zadania w zakresach wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej; kultury sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; pomocy społecznej.
Pozafinansowa współpraca obejmuje m.in. konsultowanie projektów uchwał;
wzajemne informowanie o kierunkach planowanej działalności; udzielanie
informacji pomocy merytorycznej przez pracowników urzędu; użyczanie,
wynajmowanie i udostępnianie lokali budynków komunalnych na cele
statutowe; promocje działalności i osiągnięć organizacji pozarządowych;
przekazywanie
patronatem

materiałów
władz

informacyjno-promocyjnych;

samorządowych

i

prowadzenie

obejmowanie
bazy

danych

o organizacjach pozarządowych.
Na terenie gminy Lasowice Wielkie siedzibę ma 17 stowarzyszeń, w tym
8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 6 organizacji działających na
rzecz

rozwoju

wsi:

w

Chudobie,

Laskowicach,

Lasowicach

Wielkich,

Gronowicach, Chocianowicach i Jasieniu oraz trzy Ludowe Zespoły Sportowe:
w Chocianowicach, Gronowicach i Lasowicach Wielkich.
Organizacje działające na rzecz rozwoju wsi biorą udział w otwartych
konkursach ogłaszanych przez Urząd Gminy. W roku 2019 w ramach otwartych
konkursów ofert wsparto zadania publiczne realizowane przez 10 stowarzyszeń.
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Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich realizowało w 2019 projekt pn.
„Z kulturą i tradycją”. W ramach zadania zorganizowano wycieczki do
Wrocławia i Zamku Książ oraz warsztaty kulinarne.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” realizowało w 2019
roku zadanie pn. „Bogactwo kulturowe regionu naszym bogactwem”.
W ramach zadania zorganizowano rajd rowerowy, wyjazd do teatru, muzeum
w Bierkowicach i Zamku w Mosznej.
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Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie otrzymało dotację na
realizację zadania: „Mniam, mniam – ugotuję to sam”. W ramach realizacji
zadania zorganizowano warsztaty kulinarne.

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice realizowało program
pn. „Promocja Gminy i regionu poprzez rozwój muzyki w Wiosce Muzykantów”.
W ramach realizacji zadania zorganizowano warsztaty wyjazdowe.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Chudobie otrzymała dotację na zadanie:
„Wieczory kulturalne w Chudobie”. Zorganizowano wieczory karaoke, kino pod
gwiazdami oraz zajęcia z najmłodszymi.

Ponadto
z

organizacje

programów

organizowanych

Funduszu
przez

pozarządowe

aplikują

Inicjatyw

Lokalną

o

środki

zewnętrzne

czy

konkursów

,,Dolina

Stobarawy”

Obywatelskich

Grupę

Działania

z Kluczborka. Działalność naszych stowarzyszeń to ważne źródło rozwoju kultury
w sołectwach. Praca na rzecz lokalnych społeczności poprzez krzewienie
kultury oraz tworzenie i dbałość o miejsca spotkań jednoczy i integruje
mieszkańców.
W sołectwach organizowane są dożynki, jarmarki świąteczne, festyny,
pikniki,

zabawy

taneczne,

wycieczki

krajowe

i

zagraniczne,

zawody

wędkarskie, a także imprezy sportowe: turnieje piłkarskie i siatkarskie, tenisa
stołowego, szachowe oraz rajdy rowerowe. Nie mało jest również spotkań
okolicznościowych z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Mikołaja czy spotkania
opłatkowe.
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Chocianowice – otwarcie boiska

Gronowice – muzeum Tyskich

wielofunkcyjnego

Browarów Książęcych

Jasienie – Dog Trekking

Lasowice Małe – Dzień Kobiet

Chudoba – rajd rowerowy na

Lasowice Wielkie – Biesiada rodzinna

Górę św. Anny
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Wędrynia – Dzień Kobiet

Trzebiszyn – wycieczka rowerowa

Tuły – Pielgrzymka rowerowa

Laskowice – porządkowanie placu

na Górę św. Anny

zabaw

Ważną dziedziną propagowania kultury w gminie Lasowice Wielkie jest
działalność orkiestr dętych. Na terenie naszej gminy istnieją 4 orkiestry dęte:
w Gronowicach, Chocianowicach, Jasieniu i Chudobie.

ORKIESTRA DĘTA W GRONOWICACH
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ORKIESTRA DĘTA W CHOCIANOWICACH

ORKIESTRA DĘTA W JASIENIU

ORKIESTRA DĘTA W CHUDOBIE
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Zestawienie tabelaryczne informacji o naszych orkiestrach przedstawia się
następująco:
ORKIESTRA
GRONOWICE
NORBERT
CICHOS

ORKIESTRA
CHOCIANOWICE

ORKIESTRA
JASIENIE

ORKIESTRA
CHUDOBA

RAFAŁ JAGODA

GERARD SOBEK

BERNARD LESIK

LICZBA
MUZYKÓW

22 OSOBY

15 OSÓB

15 OSÓB

35 OSÓB

PRÓBY

WG POTRZEB
PRZED
WYSTĘPAMI

1 LUB 2 RAZY W
TYGODNIU

1 RAZ W
TYGODNIU

2 RAZY W
TYGODNIU

WYSTĘPY W
2019 ROKU

UŚWIETNIANIE
GRĄ
UROCZYSTOŚCI
KOŚCIELNYCH

18 KONCERTÓW
ORAZ
UŚWIETNIANIE GRĄ
UROCZYSTOŚCI
KOŚCIELNYCH

7 KONCERTÓW
ORAZ
UŚWIETNIANIE
GRĄ
UROCZYSTOŚCI
KOŚCIELNYCH

16 KONCERTÓW
ORAZ
UŚWIETNIANIE
GRĄ
UROCZYSTOŚCI
KOŚCIELNYCH

KAPELMISTRZ

Orkiestra Dęta

z Chudoby w 2019 roku występowała przed publicznością

16 razy. Imprezy uświetniane przez grę orkiestry to:
- koncerty kolęd – 3 razy (w tym również poza terenem gminy Lasowice Wielkie
w Dylakach i Jełowej),
- dożynki gminne w Wędryni oraz dożynki gminno-powiatowe w Szymonkowie,
- warsztaty i gala muzyków orkiestr dętych w Pawłowicach,
- festyn w Szumiradzie,
- koncert z okazji jubileuszu 110 lat Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Chudoby,
- Gminny Capstrzyk Strażacki w miejscowości Lasowice Małe,
- święto strażaka w Chudobie i Bierdzanach,
- przegląd orkiestr dętych w Radłowie (gmina Olesno),
- impreza plenerowa „Muzykowanie pod jednym dachem” w Chudobie.
Ponadto członkowie orkiestry wzięli udział w Pielgrzymce orkiestr dętych na
Górę Świętej Anny.
Orkiestra Dęta z Jasienia w 2019 roku występowała przed publicznością 7 razy.
Imprezy uświetniane przez grę orkiestry to:
- 3 imprezy dożynkowe (Jasienie, Trzebiszyn, Laskowice),
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- święto strażaków w Jasieniu,
- 3 festyny w Jasieniu (majówka, festyn letni oraz „weihnachtsferien”).
Orkiestra Dęta z Chocianowic w 2019 roku występowała przed publicznością
18 razy. Imprezy uświetniane przez grę orkiestry to:
- 5 imprez dożynkowych (Kuniów, Wojciechów, Biskupice, Twardogóra,
Chocianowice),
- 3 uroczystości powiatowe: Święto Narodowe Trzeciego Maja, Rocznica
wybuchu II Wojny Światowej, Święto Odzyskania Niepodległości,
- obchody 100-lecia Policji oraz Jarmark Folkloru w Kluczborku,
- koncerty w Chocianowicach – z okazji wieczoru muzyki filmowej, turnieju
tenisa ziemnego czy 70-lecia LZS Chocianowice,
- festyny – DFK w Świerczu i Bąkowie,
- w Kluczborku,
- 70-lecie Orkiestry w Byczynie,
- parada orkiestr dętych w Pawłowicach,
- koncert dla pensjonariuszy Stobrawskiego Centrum Seniora.
Orkiestra Dęta

z Gronowic w 2019 roku występowała podczas różnych

uroczystości kościelnych.
Propagowanie kultury odbywa się również poprzez działalność Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lasowicach Wielkich (rok powstania
Przedmiotem

działania

przechowywanie

i

placówki

ochrona

jest

materiałów

gromadzenie,

– 1949).

opracowywanie,

bibliotecznych

oraz

obsługa

użytkowników z terenu gminy Lasowice Wielkie. Biblioteka służy rozwijaniu
i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu
wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci
bibliotecznej w filiach. Na terenie naszej gminy działa filia biblioteki
w Chocianowicach. Obsługa biblioteki dokłada wszelkich starań, aby
mieszkańcy gminy byli zadowoleni z poziomu wykonywanych usług.
W 2019 roku organizowano lekcje biblioteczne dla najmłodszych dzieci
a także spotkania dla seniorów. Biblioteka wzięła też udział w spotkaniu
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autorskim, organizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Lasowice
Wielkie. Biblioteka promuje swoje usługi wśród osób niepełnosprawnych
poprzez dostarczanie książek do domu. Współpracuje ze szkołami, gdzie
odbywa się głośne czytanie książek dzieciom. Budżet biblioteki ogółem
w 2019 r. wyniósł 87.504,00 zł.
W 2019 r. we wszystkich bibliotekach na terenie gminy prowadzone były
wypożyczenia i rejestracja czytelników za pomocą systemu bibliotecznego
MAK +. Liczba czytelników zarejestrowanych wyniosła 337, jest to niewielki
spadek w stosunku do roku poprzedniego. Zanotowaliśmy 5557 wypożyczeń na
zewnątrz. Zakup nowości wyniósł 343 voluminów na kwotę 9.039 zł. Biblioteka
gminna wyposażona jest w jeden komputer z dostępem do internetu dla
czytelników. Liczba korzystających z czytelni internetowej w 2019 r. wyniosła
805. Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem wyniosła 3620.

2) Sport
Na terenie gminy Lasowice Wielkie działają trzy Ludowe Zespoły Sportowe
propagujące grę w piłkę nożną: w Lasowicach Wielkich, Chocianowicach
i Gronowicach. Wszystkie LZS-y posiadają bazę sportową w postaci
pełnowymiarowych boisk trawiastych oraz w postaci boisk ze sztuczną
nawierzchnią.
BOISKA W GRONOWICACH
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BOISKA W LASOWICACH WIELKICH

BOISKA W CHOCIANOWICACH

PREZES

LUDOWY
ZESPÓŁ
SPORTOWY W
LASOWICACH
WIELKICH
Mateusz Jośko

TRENERZY

Mateusz Jośko

Dawid Jantos
Daniel Drąg

TRENINGI

2 x w tygodniu

2 x w tygodniu

DRUŻYNY

Seniorzy
30 zawodników

Seniorzy,
Juniorzy młodsi,
Młodzicy, Żaki
80 zawodników

LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY W
CHOCIANOWICACH

LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY W
GRONOWICACH

Rafał Szczęsny

Rajmund Jantos
Piotr Grzyb
Andrzej Lis
Andrzej Świerc
3 x w tygodniu
seniorzy
Seniorzy, Juniorzy
50 zawodników
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Profil w mediach
społecznościowych
Facebook

Administrator:
Mateusz Jośko
Zdjęcia:
Jarosław
Smoluchowski
Współpraca:
Anna Joszczok

Administrator:
Andrzej Prochota,
Adrian Skowronek

Administrator:
Rajmund Jantos
Zdjęcia:
Aleksandra
Hermańska

W Ludowym Zespole Sportowym z Chocianowic w roku 2019 oprócz
Seniorów w rozgrywkach startowały 3 zespoły:
- „ŻAK” – liga turniejowa,
- juniorzy młodsi – 2 liga wojewódzka,
- młodzicy – liga turniejowa.
W 2019 r. juniorzy młodsi z Chocianowic uzyskali tytuł najlepszej drużyny
w powiecie kluczborskim do lat 12. Zajęli 5 miejsce w lidze wojewódzkiej
juniorów. Zespół „ŻAK” zdobył 3 miejsce w lidze turniejowej powiatowej
a młodzicy 1 miejsce i awans do finałów wojewódzkich.
Wszystkie Ludowe Zespoły Sportowe w 2019 roku otrzymały z Urzędu Gminy
Lasowice Wielkie dotacje w wysokości:
LZS Gronowice – 41.000 zł,
LZS Chocianowice – 31.000 zł,
LZS Lasowice Wielkie – 28.000 zł.
Razem: 100.000 zł.
Wspomniane
i

trenerów,

dotacje
opłaty

wykorzystano

sędziowskie,

na:

zatrudnienie

pokrycie

kosztów

instruktorów
związanych

z współzawodnictwem sportowym (opłaty Ogólnopolskiego Związku Piłki
Nożnej, licencje startowe), ubezpieczenia zawodników, pokrycie kosztów
transportu na mecze, zakupy sprzętu sportowego i strojów sportowych.
Uzyskując 50% dofinansowanie z Fundacji „Orły Sportu” zatrudniono dwóch
animatorów

sportu,

którzy

prowadzili

zajęcia

na boisku

ze

sztuczną

nawierzchnią w Lasowicach Wielkich. Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywały
się trzykrotnie w ciągu tygodnia, również trzykrotnie w ciągu tygodnia
odbywały się zajęcia sportowe dla dorosłych.
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3) Rekreacja
Gmina Lasowice Wielkie stanowi teren o wysokich walorach przyrodniczorekreacyjno-krajobrazowych.

W

obrębie

gminy

jest

położony

obszar

chronionego krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich, główną cechą tego
rozczłonkowanego, stanowiącego pozostałość po Puszczy Śląskiej obszaru są
dość dobrze zachowane, zróżnicowane gatunkowo i siedliskowo lasy.
Występują tu siedliska boru mieszanego wilgotnego i świeżego z dominacją
drzewostanu sosnowego, natomiast w dolinach rzecznych, gdzie znajdują się
ich najcenniejsze fragmenty, których unikatowość związana jest z okresowymi
zalewami, zalegają grądy, łęgi i olsy, a poza nimi buczyny, dąbrowy i liściaste
lasy mieszane. W malowniczym zakątku miejscowości Szumirad znajduje się
Aleja Dębowa.
Walory

położenia

gminy

podkreślają:

niezliczona

ilość

bogatych

w ekosystemy łąkowe cieków, obfitość terenów zabagnionych i podmokłych,
starorzecza, źródła i stawy. W obszarze Lasów Stobrawsko-Turawskich na
terenie gminy Lasowice Wielkie znajdują się w szczególności florystyczne
rezerwaty przyrody, w których występuje wiele typowych dla obszarów
wodnych i torfowiskowych, rzadkich i chronionych okazów fauny i flory:
Kamieniec i Smolnik w Szumiradzie, pretendujący do tego miana, częściowo
podtorfiony zbiornik wodny - Jezioro Czarne (Czarny Staw) w Lasowicach
Małych, użytki ekologiczne: Tuły w Tułach i Żabiniec w Chudobie oraz
pozostałości założeń parkowych. Wyjątkowe urozmaicenie przyrodnicze
sprawia, że na obszarze Lasów Stobrawsko-Turawskich występuje bogactwo
świata fauny i flory, w tym wiele charakterystycznych dla nizinnych środowisk
leśnych i łąkowych gatunków rzadkich, częściowo lub całkowicie chronionych.
W śród atrakcji rekreacyjnych gminy na uwagę zasługuje szlak architektury
drewnianej o długości 60 km, który tworzy charakterystyczny i malowniczy
element naszego krajobrazu.
We wszystkich sołectwach naszej gminy znajdują się rekreacyjne place
zabaw, siłownie zewnętrzne, kąciki plenerowe oraz inne miejsca odpoczynku.
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Plac zabaw w Laskowicach

Siłownia zewnętrzna w Osi

Plac zabaw w Szumiradzie

Plac zabaw w Chudobie

Plac zabaw w Jasieniu

Plac zabaw z siłownią
w Lasowicach Wielkich
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Plac zabaw w Wędryni

Plac zabaw w Trzebiszynie

Plac zabaw w Gronowicach

Plac zabaw w Ciarce

Plac zabaw w Lasowicach Małych

Plac zabaw w Tułach

Plac zabaw w Chocianowicach
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11. WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNE WYKONANE W ROKU 2019

Remont budynku Urzędu
Gminy w Lasowicach
Wielkich wraz z dostawą
i montażem pompy
ciepła i urządzeń
fotowoltaicznych
Wartość inwestycji:
952.491,17 zł
Inwestycję realizowano
od 08.05.2019 r. do
30.08.2019 r.

Budowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych
w miejscowości
Laskowice
Wartość inwestycji:
214.046,68 zł
Inwestycję realizowano
od 16.01.2019 r. do
02.04.2019 r.
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Przebudowa drogi
w Wędryni (od posesji
nr 61 do nr 30)
Wartość inwestycji:
49.716,66 zł
Inwestycję realizowano
od 26.09.2019 r. do
03.12.2019 r.

Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych w obrębie Oś
Wartość inwestycji:
185.998,68 zł
Inwestycję realizowano
od 14.06.2019 r. do
21.08.2019 r.

85

Przebudowa drogi
gminnej nr 101401 O
w miejscowości Jasienie
od km 0+003,00 do km
0+627,00
Wartość inwestycji:
437.588,31 zł
Inwestycję realizowano
od 16.10.2019 r. do
20.11.2019 r.

Utwardzenie placu przy
sali wiejskiej
w Trzebiszynie wraz
z remontem istniejącej
nawierzchni bitumicznej
na działkach numer
10/6, 261/3 ark. m. 2
Wartość inwestycji:
86.425,46 zł
Inwestycję realizowano
od 18.07.2019 r. do
23.09.2019 r.
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Wymiana instalacji C.O.
w budynku po byłym
GOK-u w Lasowicach
Małych
Wartość inwestycji:
72.800,23 zł
Inwestycję realizowano
od 04.12.2019 r. do
20.12.2019 r.

Wymiana pieca
centralnego ogrzewania
w Przedszkolu
w Lasowicach Wielkich
Wartość inwestycji:
15.000,00 zł
Inwestycję realizowano
od 26.09.2019 r. do
30.10.2019 r.
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Zakup kosiarki
samojezdnej dla
Sołectwa Lasowice Małe
Wartość inwestycji:
15.000,00 zł
Inwestycję realizowano
od 21.03.2019 r. do
27.03.2019 r.

Zakup kosiarki
samojezdnej dla
Sołectwa Gronowice
Wartość inwestycji:
18.000,00 zł
Inwestycję realizowano
od 14.03.2019 r. do
18.03.2019 r.
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Zakup kosiarki
samojezdnej dla
Sołectwa Jasienie
Wartość inwestycji:
18.000,00 zł
Inwestycję realizowano
od 09.10.2019 r. do
11.10.2019 r.

Zakup kosiarki
samojezdnej dla
Sołectwa Laskowice
Wartość inwestycji:
16.000,00 zł
Inwestycję realizowano
od 15.03.2019 r. do
19.03.2019 r.
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Dofinansowanie zakupu
samochodu
pożarniczego dla OSP
Chudoba
Wartość inwestycji:
820.410,00 zł
Wartość dofinansowania
przez Gminę:
462.000,00 zł

Przebudowa placu
zabaw
w Gronowicach
Wartość inwestycji:
24.991,50 zł
Inwestycję realizowano
od 15.10.2019 r. do
10.12.2019 r.
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Budowa sieci oświetlenia
drogowego w Chudobie
(posesje 87a-88)
Wartość inwestycji:
25.722,87 zł
Inwestycję realizowano
od 04.11.2019 r. do
15.11.2019 r.

Budowa sieci oświetlenia
drogowego w Chudobie
(przy tartaku)
Wartość inwestycji:
31.217,47 zł
Inwestycję realizowano
od 14.10.2019 r. do
04.11.2019 r.
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Budowa sieci oświetlenia
drogowego
w Chocianowicach
(koło posesji 157b)
Wartość inwestycji:
21.247,66 zł
Inwestycję realizowano
od 04.11.2019 r. do
14.11.2019 r.

Budowa sieci oświetlenia
drogowego
w Chocianowicach
(do cmentarza)
Wartość inwestycji:
76.633,78 zł
Inwestycję realizowano
od 14.10.2019 r. do
15.11.2019 r.
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Remont sali po byłym
GOK-u w Lasowicach
Małych
Wartość zadania
remontowego:
41.000,00 zł
Remont realizowano od
15.11.2019 r. do
04.12.2019 r.

W roku 2019 rozpoczęto realizację następujących zadań inwestycyjnych:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe – Wartość inwestycji:
3.376.439,79 zł, wykonanie w roku 2019: 820.086,03 zł.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 137, 75 km. 1 w Osi – Wartość
inwestycji: 345.901,63 zł, wykonanie w roku 2019: 183.613,38 zł.
3. Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. nr 83/2
k.m. 4 w Lasowicach Wielkich – Wartość inwestycji: 27.300,00 zł, wykonanie
w roku 2019: 20.000,00 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice – opracowanie dokumentacji
– Wykonanie w roku 2019: 30.000,00 zł.
5. Utwardzenie części działki nr 643/29 k.m. 6 w Chocianowicach – Wykonanie
w roku 2019: 25.218,10 zł.
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W roku 2019 zrealizowano także następujące zadania inwestycyjne:
1. Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości
Jasienie – Wartość inwestycji: 371.562,59 zł, wykonanie w roku 2019:
291.640,85 zł.
2. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie –
wykonano 4 przyłącza kanalizacji - na posesji 183a w miejscowości
Chudoba na kwotę 11.500 zł, na dz. nr 152 km. 4 w Lasowicach Wielkich na
kwotę 14.095,80 zł oraz na dz. nr 338 km. 4 w miejscowości Lasowice Wielkie
na kwotę 13.899,00 zł, na posesji 74 w miejscowości Lasowice Wielkie na
kwotę 21.992,40 zł. Łączne nakłady 61.487,20 zł.
Opracowano następujące dokumentacje techniczne dot. zadań:
1. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 149-151) –
5.904,00 zł.
2. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (do posesji ul.
Stawowa 40) – 2.952,00 zł.
3. Rozbudowa sali wiejskiej w Laskowicach – 24.948,70 zł.
4. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Chudobie – 15.545,87
zł.
5. Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie – 2.200,00 zł.
6. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe – 3.915,00 zł.
7. Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba – 2.200,00 zł.
W roku 2019 poniesiono także wydatki związane z zadaniami:
1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – 3.198,00 zł.
2. Budowa odwodnienia drogi w Chocianowicach (między posesjami 181a198) - opracowanie dokumentacji – 1.615,30 zł.
3. Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach – 1.607,00 zł.
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12. FINANSE GMINY
Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady
Gminy Nr III/25/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
Budżet Gminy Lasowice Wielkie za 2019 r. wykonany został po stronie
dochodów w wysokości 31.049.875,53 zł, w tym dochody bieżące wykonano
w kwocie 28.049.995,76 zł, dochody majątkowe wykonano w kwocie
2.999.879,77 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 28.725.045,17 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie 24.483.678,33 zł, wydatki majątkowe
w kwocie 4.241.366,84 zł. Różnica w wysokości 2.324.830,36 zł stanowi
nadwyżkę budżetu. Planowane przychody zostały wykonane w kwocie
1.851.349,93 zł. W 2019 r. rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) zrealizowano
w wysokości 3.542.633,59 zł.
Wykonanie budżetu w 2019 r. w porównaniu do roku 2018 przedstawia
poniższa tabela:
BUDŻET GMINY LASOWICE WIELKIE W LATACH 2018-2019
Wyszczególnienie

Wykonanie
2018

Plan po
zmianach 2019

Wykonanie
2019

Dochody

25 448 784,35

31 308 406,58

31 049 875,53

Wydatki

27 761 529,76

31 226 349,79

28 725 045,17

- 2 312 745,41

82 056,79

2 324 830,36

Przychody

4 197 939,34

3 460 576,80

1 851 349,93

- kredyty i pożyczki

3 673 393,10

3 347 590,33

1 716 156,00

- wolne środki

524 546,24

112 986,47

135 193,93

Rozchody

1 750 000,00

3 542 633,59

3 542 633,59

Wynik (deficyt,
nadwyżka)

Występujący w 2018 roku deficyt związany był z realizacją inwestycji
gminnych. Rok 2019 zakończył się nadwyżką budżetową.
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Podział dochodów budżetu Gminy Lasowice Wielkie i ich dynamikę
przedstawia poniższa tabela:
Dynamika dochodów budżetu Gminy Lasowice Wielkie w latach 2018-2019
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
w tym:
Dochody bieżące

2018

2019

Dynamika

25 448 784,35

31 049 875,53

122%

25 303 803,09

28 049 995,76

w tym:

111%

Subwencja ogólna

11 747 709,00

13 170 381,00

112%

Dotacje i środki
przeznaczone na cele
bieżące
w tym:

6 124 581,81

7 256 270,01

118%

Dotacje z UE

45 113,82

-

-

7 431 512,28

7 623 344,75

103%

2 864 245,00

3 263 993,00

114%

13 274,35

22 071,53

166%

4 088 760,28
465 232,65

4 058 874,10
278 406,12

99%

144 981,26

2 999 879,77

2069%

-

40 402,55

-

144 981,26

2 958 660,63

2041%

113 028,20

2 507 966,63

2219%

Dochody własne
w tym:
Udziały w podatku
dochodowym od osób
fizycznych
Udziały w podatku
dochodowym od osób
prawnych
Podatki i opłaty
Pozostałe dochody
własne
Dochody majątkowe
w tym:
Dochody ze sprzedaży
mienia
Dotacje i środki
przeznaczone na
inwestycje
w tym:
Dotacje z UE

60%

Zarówno dochody ogółem, jak również z poszczególnych źródeł, wykazują
tendencję rosnącą. Największy wzrost w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wystąpił
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w odniesieniu do dochodów z tytułu pozyskanych dotacji i środków
przeznaczonych na inwestycje, głównie dotacji z budżetu Unii Europejskiej.
Spadek o 1% odnotowano z tytułu wpływów z podatków i opłat (podatek rolny
i leśny) oraz o 40% z tytułu wpływów z pozostałych dochodów (w 2018 r. wpływ
zwrotu podatku naliczonego VAT).
Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Lasowice
Wielkie w 2019 r.
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE W 2019 R.
Dotacje i środki
przeznaczone na
inwestycje; 10%

Pozostałe dochody
własne; 1%

Subwencja ogólna;
42%

Podatki i opłaty ; 13%

Udziały w podatku
dochodowym od
osób fizycznych;
11%

Dotacje i środki
przeznaczone na cele
bieżące; 23%

Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły dochody z tytułu
subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, które wynosiły
13.170.381,00 zł, tj. 42% dochodów ogółem. Drugą co do wielkości pozycją
dochodów

były

dotacje

i

środki

na

cele

bieżące

w

wysokości

7.256.270,01 zł, co stanowiło 23% dochodów ogółem. W 2019 r. wpłynęło do
budżetu 4.058.874,10 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych, co stanowiło 13%
dochodów ogółem. Kolejną pozycję zajmują dochody z tytułu udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wynosiły 3.263.993,00 zł,
czyli ok. 11% dochodów ogółem.
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Podział wydatków budżetu Gminy Lasowice Wielkie i ich dynamikę
przedstawia poniższa tabela:
Dynamika wydatków budżetu Gminy Lasowice Wielkie w latach 2018-2019
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki
majątkowe

2018

2019

Dynamika

27 761 529,76 28 725 045,17

103%

21 651 145,95 24 483 678,33

113%

6 110 383,81

69%

4 241 366,84

Wydatki majątkowe w 2019 r. w stosunku do 2018 r. zmniejszyły o 31%.
Zadania inwestycyjne w 2019 r. wykonano na kwotę 4.241.366,84 zł. Wśród
ważniejszych zrealizowanych zadań inwestycyjnych należy wyróżnić: „Remont
budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy
ciepła

i

urządzeń

fotowoltaicznych”

na

kwotę

909.438,29

zł,

przy

dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 481.341,09 zł oraz „Przebudowę
drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km
0+627,00” na kwotę 409.052,31 zł i dofinansowaniu z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 280.188 zł. Również w 2019 r. rozpoczęto budowę
kanalizacji sanitarnej w Lasowicach Małych, zrealizowano w analizowanym
okresie wydatki w kwocie 885.080,23 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Opolu
stanowi 716.156 zł, termin zakończenia zadania to listopad 2020 r.
Ponadto Gmina przekazała kwotę 541.889 zł w formie dotacji, w tym dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudobie: 462.000 zł na zakup samochodu
strażackiego.
Źródła finansowania zadań inwestycyjnych w 2019 r.:
- środki własne w wysokości 1.614.181,75 zł,
- środki z Unii Europejskiej w wysokości 481.341,09 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 288.188 zł,
- środki z PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork – 50.000 zł,
- środki z budżetu Województwa Opolskiego – 91.500 zł,
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- kredyty i pożyczki w wysokości 1.716.156 zł.
Strukturę wydatków budżetu Gminy Lasowice Wielkie w 2019 r. wg działów
klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE W 2019 R.

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska; 14%

Kultura fizyczna; 1%
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego; 1%

Rolnictwo i łowiectwo;
3%
Transport i łączność;
4%
Gospodarka
mieszkaniowa; 1%

Pozostałe; 2%

Administracja
publiczna; 10%
Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona
przeciwpożarowa
; 2%

Pomoc społeczna,
Rodzina; 24%
Oświata i wychowanie;
38%

Największą pozycję w strukturze wydatków zajmują wydatki na Oświatę
i wychowanie, które stanowiły 38% wydatków budżetu ogółem i wynosiły
w 2019 r. 10.916.504,68 zł. Drugą pozycję w wysokości 6.875.407,60 zł zajmują
wydatki w dziale Pomoc społeczna i Rodzina, które stanowią 24% wydatków
ogółem. Są to przede wszystkim świadczenia wychowawcze 500+, Dobry start,
świadczenia rodzinne i inne w zakresie pomocy społecznej. Trzecią pozycją
stanowiącą 14% ogółu wydatków budżetu były wydatki w zakresie gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska, które wynosiły 3.973.038,80 zł.
Budżet gminy na dzień 31.12.2019 r. zamknął się nadwyżką operacyjną
w wysokości 3.566.317,43 zł, czyli dochody bieżące były wyższe od wydatków
bieżących o kwotę 3.566.317,43 zł, tym samym wskaźnik wynikający z art. 242
ust. 1 ustawy o finansach publicznych został spełniony, co przedstawione
zostało w tabeli poniżej:
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Nadwyżka operacyjna w latach 2018-2019
Wyszczególnienie

2018

2019

Dochody bieżące

25 303 803,09

28 049 995,76

Wydatki bieżące

21 651 145,95

24 483 678,33

Wynik operacyjny
(nadwyżka
operacyjna)

3 652 657,14

3 566 317,43

W 2019 r. w porównaniu do 2018 r. nadwyżka operacyjna obniżyła się o 2%,
czyli o 86.339,71 zł. Nadwyżka operacyjna jest wskaźnikiem, który obrazuje
sytuację finansową gminy, jej zdolność do spłaty zobowiązań oraz możliwości
samodzielnego finansowania inwestycji. Informuje jaka część dochodów
bieżących

pozostaje

do

dyspozycji

po

sfinansowaniu

obligatoryjnych

wydatków bieżących. Występowanie nadwyżki operacyjnej świadczy o tym,
że gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi oraz
posiada nadwyżkę środków, którą może przeznaczyć na cele inwestycyjne lub
spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań.
Zadłużenie gminy na koniec 2019 r. wyniosło 5.830.858,17 zł i stanowiło 19%
wykonanych dochodów budżetowych. Od 2014 r. w myśl art. 243 ustawy
o finansach publicznych obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia,
wyliczony na podstawie nadwyżki operacyjnej, który został spełniony. Na stan
zadłużenia składają się zobowiązania z następujących tytułów:
1) pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice – 930.000 zł,
2) pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadanie pn. „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – 464.702,17 zł,
3) pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania „Budowa kanalizacji
sanitarnej wsi Jasienie – pożyczka inwestycyjna – 920.000 zł,
4) pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania „Budowa kanalizacji
sanitarnej wsi Lasowice Małe” – pożyczka inwestycyjna – 716.156 zł,
5) kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2017 r. – 400.000 zł,
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6) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów
kredytów i pożyczek – 400.000 zł,
7) kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. – 1.000.000 zł,
8) kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych w 2019 r. –
1.000.000 zł.
Spadek zadłużenia w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wynika przede wszystkim
ze spłaty w 2019 r. pożyczki płatniczej do WFOŚiGW w Opolu w wysokości
1.861.513 zł, po otrzymaniu dofinansowania z PROW na budowę kanalizacji
sanitarnej w Jasieniu.
Narzędziem

wieloletniego

planowania

finansowego

w gminie

jest

Wieloletnia Prognoza Finansowa, która została przyjęta Uchwałą Rady Gminy
Nr III/24/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Lasowice Wielkie została opracowana na lata 2019-2024, natomiast prognoza
kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2019-2026.
W trakcie roku budżetowego była uaktualniania. WPF ma charakter
„kroczący”, jej zakres czasowy jest co roku przedłużany. WPF pozwala na
ocenę sytuacji finansowej gminy w przyszłych latach, analizę możliwości
wykonania inwestycji oraz ocenę zdolności kredytowej. Prognoza obejmuje
przede wszystkim: dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę
długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe, w tym dochody ze
sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie
nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego
oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu gminy w tym relację, o której
mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków
bieżących i majątkowych wynikających z limitu wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia.
Wyodrębnione z budżetu gminy środki przeznaczone na realizację
przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców stanowią fundusz
sołecki, który w 2019 r. wyniósł 306.533,30 zł.
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Fundusz sołecki w gminie Lasowice Wielkie funkcjonuje od 2012 roku. Jest
to forma budżetu

partycypacyjnego wykorzystywanego na

terenach

wiejskich. Obliczane na podstawie ustawy środki finansowe są przekazywane
do dyspozycji poszczególnym sołectwom. Wydatki wykonane w ramach
funduszu są w części refundowane przez budżet państwa.
Przedsięwzięcia, które zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na
terenie gminy Lasowice Wielkie w 2019 roku to:
•

doposażanie świetlic wiejskich,

•

zakup sprzętu strażackiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych,

•

wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących przedsięwzięć
realizowanych przez Gminę,

•

doposażanie

istniejących

placów

zabaw,

boisk

oraz

siłowni

zewnętrznych,
•

rozwój edukacji publicznej (zajęcia muzyczne),

•

utwardzenia placów rekreacyjnych,

•

dofinansowanie do zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych
z budżetu Gminy (zakup kosiarek samojezdnych, przebudowa drogi),

•

organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych,

•

koszenie i utrzymanie działek gminnych (np. boisk, placów zabaw),

•

promowanie wsi.
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