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I. Wstęp  

 

Zgodnie z  art. 28aa. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wójt,  

co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego (funduszu sołeckiego). 

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której głos mogą 

zabierać zarówno radni jak i mieszkańcy gminy.  

Prace nad raportem były realizowane na podstawie uchwały  Nr V/61/2019 Rady Gminy Walce 

z dnia  27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy 

Walce. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom gminy Walce  

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.  
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II. Informacje ogólne  

2.1.  Charakterystyka gminy  

Gmina Walce położona jest w obszarze uprzemysłowionym w południowo - wschodniej części 

województwa opolskiego, w trójkącie zawartym pomiędzy Kędzierzynem – Koźlem, 

Głogówkiem i Krapkowicami. Rozciąga się wzdłuż lewego brzegu rzeki Odry, na wysokości 

miasta Zdzieszowice w kierunku południowo – zachodnim do miasta Głogówka. 

Od północnego – zachodu gminę ogranicza nieduży kompleks lasów, który ciągnie się pasem 

od wsi Żużela (gmina Krapkowice) przez zachodnią część gruntów wsi Brożec i Kromołów. 

Pozostały teren gminy stanowią użytki rolne z dominacją łąk i pastwisk w dolinach rzek Odry, 

Swornicy i Straduni. 

Gmina Walce zajmuje 6 924 ha (tj. 69 km2), co stanowi 15,6% powierzchni powiatu 

krapkowickiego i 0,7% powierzchni województwa opolskiego. W 2019 r. w gminie 

zamieszkiwało  5 375 mieszkańców, gęstość zaludnienia w gminie wynosi 79 osób na km2.  

 

2.2. Struktura użytkowania terenów     
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Bonitacja gleb przedstawia podział gleb użytków rolnych według ich jakości rolniczo – 

produkcyjnej.  Użytki rolne zajmują 5 932 ha, tj. 85,7% powierzchni gminy Walce. Ponad 

99,0% stanowią użytki rolne w dobrej kulturze. Na obszarze gminy Walce występują średniej 

jakości bonitacyjne gleby, zaliczane do II, III i IV klasy gruntów ornych (w granicach wsi 

Walce, Rozkochów, Stradunia). Gleby klasy I praktycznie nie występują.  

 Struktura użytkowania gruntów w gminie Walce  

Użytki rolne Powierzchnia [ha] Udział w użytkach rolnych [%] 

użytki rolne - grunty orne 5 118 86,3 

użytki rolne - sady 14 0,2 

użytki rolne - łąki trwałe 558 9,4 

użytki rolne - pastwiska trwałe 122 2,1 

użytki rolne - grunty rolne zabudowane 116 2,0 

użytki rolne - grunty pod stawami 0 0,0 

użytki rolne - grunty pod rowami 4 0,1 

Użytki rolne razem 5 932 100,0 

Struktura gruntów leśnych 

Kategoria Powierzchnia [ha] 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy 513 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i zakrzewione 33 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 546 

Struktura gruntów pod wodami 

Kategoria Powierzchnia [ha] 

grunty pod wodami morskimi wewnętrznymi 0 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 81 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 1 

Grunty pod wodami razem 82 

 

Tereny zabudowane i zurbanizowane zajmują 325 ha, co stanowi 4,7% ogólnej powierzchni 

gminy, w ich strukturze przeważają drogi (60,9%).  

Grunty zabudowane i zurbanizowane według kategorii  

Kategoria Powierzchnia [ha] 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe 73 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe 9 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane 16 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane niezabudowane 0 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku 24 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi 198 
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grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - kolejowe 4 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - inne 0 

grunty zabudowane i zurbanizowane - użytki kopalne 1 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem 325 

 

2.3. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

Rada Gminy Walce liczy 15 radnych.  

Przy Radzie Gminy Walce w kadencji 2018-2024 działo 5 stałych komisji: 

Komisja Rewizyjna – 6 radnych 

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in. opiniowanie wykonania budżetu gminy, 

występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium Wójtowi, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie 

kontroli. Komisja w 2019 odbyła 4 posiedzenia.  

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu  –                                  

6 radnych 

Zakres działania Komisji obejmuje: sprawy rolnictwa, ochrony środowiska, porządku 

publicznego i samorządu. Komisja  w 2019 odbyła 10 posiedzeń. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego– 6 radnych 

Zakres działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej obejmuje: 

działania rozwoju gospodarczego, budżetu i mienia. Komisja w 2019 odbyła 10 posiedzeń. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych – 6 radnych 

Zakres działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

obejmuje: działania oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia i spraw socjalnych. Komisja w 

2019 odbyła 11 posiedzeń. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 radnych będących jednocześnie członkami innych 

stałych komisji. 

Zakres działania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obejmuje : rozpatrywanie skargi na 

działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych a także wnioski oraz petycje składane 

przez obywateli. Komisja w 2019 odbyła 3 posiedzenia. 
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Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Walce. Mają istotny wpływ na politykę 

gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych posiedzeniach prowadzą szczegółowe 

dyskusje w ich sprawie. W praktyce Rada Gminy Walce, na podstawie prac poszczególnych 

komisji, podejmowała w 2020 r. strategiczne dla gminy decyzje. 

Gminne jednostki organizacyjne:  

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach; 

2) Gminny Ośrodek Kultury w Walcach; 

3) Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach; 

     a) Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Brożcu, 

     b) Filia Gminnej Biblioteki w Straduni, 

     c) Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozkochowie; 

4) Publiczne Gimnazjum w Walcach (likwidacja z mocy prawa z dniem 31 sierpnia 2019 r.) 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach; 

6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu; 

7) Publiczne Przedszkole w Walcach; 

    a) Oddział Przedszkolny w Walcach, 

    b) Oddział Przedszkolny w Rozkochowie, 

    c) Oddział Przedszkolny w Straduni; 

8) Publiczne Przedszkole w Brożcu; 

    a) Oddział Przedszkolny w Kromołowie; 

9) Gminny Zespół Oświaty w Walcach; 

10) Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach; 

11) Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach; 

12) Publiczny Żłobek w Walcach utworzony z dniem 1 listopada 2019 r. uchwałą Nr 

XI/99/2019 z dnia 25 września 2029 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Walcach, 

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu. 

2.4. Sołectwa  

Na terenie gminy znajduje się 9 sołectw: Brożec, Ćwiercie, Dobieszowice, Rozkochów, 

Grocholub, Kromołów, Stradunia, Walce i Zabierzów.  

Pod względem wielkości obszaru największe jest sołectwo Walce stanowiące  18,9 % 

powierzchni gminy, a następnie Brożec 18,7 % i Rozkochów 15,4 %. Najmniejsze sołectwo 
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wieś Ćwiercie zajmuje zaledwie 0,9 % jej powierzchni. Najwięcej ludności zamieszkuje wieś 

Walce 32 %, Brożec – 14,9 % i Stradunię – 14,3 % ogólnej liczby mieszkańców.  

Lp. Sołectwo Powierzchnia [ha] 

1 Brożec 1 297,0 

2 Ćwiercie 62,0 

3 Dobieszowice 666,0 

4 Grocholub 704,0 

5 Kromołów 490,0 

6 Rozkochów 1 069,0 

7 Stradunia 971,0 

8 Walce 1 324,0 

9 Zabierzów 341,0 

 Suma 6 924,0 

 

2.5. Sytuacja demograficzna  

Rozwój demograficzny wsi tworzących gminę Walce był z historycznego punktu widzenia 

nierównomierny. Po II wojnie światowej przyrost ludnościowy był początkowo szybszy, aby 

w 1950 r. osiągnąć poziom 6336 osób. W latach kryzysów społeczno–politycznych w kraju 

nasilające się migracje powodowały gwałtowny spadek liczby ludności w gminie. Najwyższy 

przypada na rok 1981, kiedy to liczba ludności spadła do poziomu 5103 osób. Na koniec roku 

2019 r. Gminę Walce zamieszkiwało 5375 osób.   

Ilość osób zamieszkujących poszczególne miejscowości pokazuje tabela poniżej: 

Miejscowość 2015 2016 2017 2018 2019 

Walce 1858 1853 1844 1828 1798 

Brożec   834 825 810 795 796 

Ćwiercie 58 58 58 58 59 

Dobieszowice   463 462 458 447 439 

Grocholub 376 374 373 366 364 

Kromołów 434 438 430 424 418 

Rozkochów 534 526 520 512 511 

Stradunia   872 870 857 857 859 

Zabierzów 137 132 134 133 131 

OGÓŁEM: 5566 5538 5484 5420 5375 
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Prawie połowa mieszkańców gminy (ok. 48%) zamieszkuje dwie miejscowości Walce i Brożec, 

co można zobaczyć na wykresie poniżej. Wszystkie wsie charakteryzują się stagnacją rozwoju, 

a więc stabilizacją liczby ludności, z niewielką tendencją  spadku. 

 

 

W ostatnich latach możemy w gminie zauważyć w przyroście naturalnym – więcej zgonów (80 

– 2019 r.) niż urodzeń (50 – 2019 r.) problem ten związany jest ze starzeniem się społeczeństwa. 

Gmina Walce  2015 2016 2017 2018 2019 

urodzenia 58 49 60 44 50 

zgony 71 64 75 85 80 

 

Prawie połowa mieszkańców gminy (ok. 48%) zamieszkuje dwie miejscowości Walce i Brożec, 

co można zobaczyć na wykresie poniżej. Wszystkie wsie charakteryzują się stagnacją rozwoju, 

a więc stabilizacją liczby ludności, z niewielką tendencją  spadku. 

Walce
33%

Brożec  
15%

Ćwiercie
1%

Dobieszowice  
8%

Grocholub
7%

Kromołów
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Rozkochów
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PODZIAŁ MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 
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III. Informacje finansowe 

  

3.1. Wykonanie budżetu Gminy Walce  

 

Budżet gminy na rok 2019 zakładał dochody w kwocie 23.777.271,20 zł. 

Dochody bieżące budżetu Gminy Walce za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 

21.238.945,51 zł, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 99,35%. 

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.538.325,69 zł, co stanowi 99,99 % planowanej 

kwoty. Dochody własne gminy zrealizowano w 99,89 % wartości planowanych tj. 

7.388.409,12 zł  na 2019 rok. 

Dotacje Celowe zrealizowano w kwocie 5.706.904,39 zł, co stanowi 97,77% planu, z tego: 

dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5.118.023,38 zł. 

Subwencje Ogólne zrealizowano w kwocie 8.143.632,00 zł, tj. 100,00% kwot zaplanowanych. 

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 5.684.831,12 zł.  

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 26.400.235,46 zł, co w stosunku do 

planowanej wielkości stanowi 96,28%. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 

19.077.808,91 zł, co stanowi 95,22% planu. 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 31,07%. 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 27,74%. 

Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.: 

18,28%. 
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Kwota zadłużenia gminy z tytułu pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Opolu na dzień 31 

grudnia 2019 r. wynosi 4.346.647,77 zł. 

Poziom wolnych środków po rozliczeniu roku budżetowego 2019 wynosi 2.445.312,86 zł. 

Dynamika PIT 2019/2018: 13,43%. 

Dynamika CIT 2019/2018: 23,45%. 

Dynamika PN 2019/2018: 3,21%. 

Wynik operacyjny za 2019 rok – nadwyżka operacyjna: 2.161.136,60 zł (planowana nadwyżka 

operacyjna: 1.341.360,14 zł, wykonanie 161,12% planu). 

 

3.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/ majątkowych  

 

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 7.322.426,55 zł, co stanowi 99,14% planu. 

 

Lp. Nazwa zadania Plan na 2019 r. Wykonanie na 

31.12.2019 r. 

 

 

% 

1. Przeniesienie istniejącej sieci i hydrantu oraz 

budowa przyłącza wodociągowego  

i kanalizacyjnego  w miejscowości Zabierzów 

34 705,01 34 705,01 

 

100% 

2. Udziały na zadania inwestycyjne  

w Związku Gmin "Aqua Silesia"  w Likwidacji 
5 126,25 5 126,25 

100% 

3. Objęcie udziałów w spółce pn. Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej Spółka z o. o. z 

siedzibą w Głubczycach 

5 000,00 5 000,00 

100% 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810 O  

na odcinku Walce - Dobieszowice (dotacja celowa 

dla Powiatu Krapkowickiego) 

44 749,86 44 749,86 

100% 

5. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości 

Brożec, ul. Leśna, Miodowa - etap II 
523 641,88 523 641,88 

100% 

6. Dokumentacja kosztorysowa 

na budowę lub przebudowę dróg gminnych 
15.000,00 8 794,50 58,63% 

7. Dokumentacja kosztorysowa  

na budowę lub przebudowę dróg wewnętrznych 
15.000,00 9 840,00 65,60% 

8. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

Brożcu na działce nr 1020 
310 261,74 310 261,74 100% 

9. Zakup średniego uterenowionego samochodu 

pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Walcach (dotacja celowa dla OSP Walce) 

409 881,100 409 881,100 100% 

10. Zakup sprzętu specjalistycznego  

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach (dotacja 

celowa dla OSP Walce) 

8 000,00 8 000,00 100,00% 

11. Termomodernizacja budynku Publicznego 

Przedszkola w Straduni 
775 000,00 771 509,11 99,55% 

12. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w 

budynku Publicznego Przedszkola w Brożcu przy 

ul. Miodowej 28 

 

17 523,08 17 523,08 100,00% 
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13. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w 

budynku Publicznego Przedszkola w Walcach przy 

ul. Mickiewicza 2 

 

50 000,00 50 000,00 100,00% 

14. Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a 

także zarządzanie energią w obiekcie budynku 

Przedszkola w Rozkochowie 

 

 

23 985,00 23 985,00 100% 

15. Zakup samochodu na potrzeby dowożenia uczniów 

do szkół 

 

19 800,00 
19 800,00 100 % 

16. Zakup sprzętu informatycznego (serwera)  

dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w 

Walcach 

 

10 000,00 10 000,00 0% 

17. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  

w Walcach 
53 050,00     42 685,00 80,46% 

18. Budowa Gminnego Żłobka w Walcach 1 400 000,00 1 382 705,89 98,76% 

19. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap 

II 
3 477 861,65 3 477 861,65 100,00% 

20. Budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Dobieszowice wraz  

z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej 

Dobieszowice-Walce 

15 594,60 15 594,60 100,00% 

21. Wymiana węglowych źródeł ogrzewania                                     

na źródła ekologiczne 
15 500,00 15 500,00 100,00% 

22. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Dobieszowice 
19 680,00 19 680,00 100,00% 

23. Budowa obiektu blaszanego-gospodarczego                        

w miejscowości Dobieszowice  

(ul. Główna 22) 

20 117,18 20 117,18 100,00% 

24. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w 

budynku sali wiejskiej w Grocholubiu  przy ul. 

Opolskiej 19 

32 472,00 32 472,00 100,00% 

25. Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach 
8 000,00 8 000,00 100,00% 

26. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w 

Walcach 

34 562,50 
33 344,80 96,48% 

27. Przebudowa infrastruktury sportowej  

w Walcach 
21 648,00 21 648,00 100,00% 
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Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa gminnego żłobka w Walcach” realizowane w ramach  

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” (kwota 

otrzymanego dofinasowania 630.000,00 zł). W wyniku realizacji projektu  wybudowano budynek 

pełniący funkcję opiekuńczo - edukacyjną  o wartości 1 382 705,89 zł. 
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Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu działka nr 

1020” realizowane w ramach środków Województwa Opolskiego. Wybudowano drogę dojazdową do 

gruntów rolnych we wsi Brożec. Wartość inwestycji  316 411,73 zł w tym dofinansowanie w kwocie 

150.000,00 zł  
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Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni” 

zakres realizacji dotyczył wykonania robót termomodernizacyjnych budynku przedszkola, kosztów 

nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu. Projekt ten realizowany był  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi 

priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna”, działania 3.2 „Efektywność energetyczna”, poddziałania 

3.2.2 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej”. Wartość zadania   

807.209,11 zł. 

 

 

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II” realizowane 

częściowo ze środków pożyczki inwestycyjnej WFOŚiGW w Opolu w kwocie  2.671.404,45 zł   oraz 

środków własnych w kwocie 806.457,20 zł Wartość całkowita budowy kanalizacji etap II  

w miejscowości Brożec to 3.477.861,65 zł. 
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Zadanie  pn. „Projekt 112”  realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów mający na celu 

poprawienie przygotowania merytorycznego i praktycznego w zakresie ratownictwa skierowany do 

Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Walce i gminy partnerskiej Mała Morawka (Czechy). Wartość 

projektu 97 482,70 zł. 
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Zadanie pn. „Obywatel. IT”  – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia 

zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. III oś priorytetowa – cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych. W ramach projektu przekazano 24 laptopy dla Szkół Podstawowych  

w Walcach , Brożcu i Straduni. Uzyskana kwota dofinasowania to 147 840, 00 zł. 

 

3.4. Wieloletnia prognoza finansowa 

  

Kwota długu na koniec 2019 roku osiągnęła wartość 4.346.647,77 zł, co stanowi 18,28% wykonanych 

dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. Na koniec 2020 roku planowana kwota zadłużenia 

osiągnie wartość 4.312.253,17 zł, co stanowi 16,49% planowanych na ten rok dochodów ogółem i 

będzie to wartość maksymalna w całym horyzoncie czasowym prognozy kwoty długu. W latach 

następnych kwota zadłużenia będzie sukcesywnie malała. Kulminacja spłat rat pożyczek nastąpi w roku 

2020 i wyniesie 962.949,60 zł. 

Wydatki bieżące związane z obsługą długu (spłata odsetek od pożyczek) osiągną wartość maksymalną 

w 2020 roku (85.900,00 zł) i w latach następnych będą się zmniejszać. Środki do dyspozycji, jakimi 

będzie dysponował budżet gminy po zapewnieniu finansowania podstawowych potrzeb bieżących, jak 

również uregulowaniu spłaty i obsługi długu pozwolą na kontynuację rozpoczętych i realizację nowych 

zadań inwestycyjnych. 

Przy obliczaniu wysokości zadłużenia i kosztów jego obsługi przyjęto następujące założenia: 

1) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Walce w 

miejscowościach: Walce, Grocholub i Rozkochów: 

a) oprocentowanie w wysokości 2,5%, 

b) początek spłaty zadłużenia: rok 2013, 

c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2020; 

2) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-

Rozkochów: 

a) oprocentowanie w wysokości 2,5%, 

b) początek spłaty zadłużenia: rok 2014, 

c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2022; 

3) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Zabierzów: 

a) oprocentowanie w wysokości 2,0%, 

b) początek spłaty zadłużenia: rok 2016, 

c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2020; 
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4) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę I etapu kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec 

(zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych): 

a) oprocentowanie w wysokości 2,0%, 

b) początek spłaty zadłużenia: rok 2018, 

c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2023; 

5) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola 

w Walcach (zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych): 

a) oprocentowanie w wysokości 2,0%, 

b) początek spłaty zadłużenia: rok 2018, 

c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2020; 

6) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę II etapu kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec: 

a) oprocentowanie w wysokości 2,0%, 

b) początek spłaty zadłużenia: rok 2020, 

c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2025; 

7) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej zakup średniego uterenowionego samochodu 

pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach: 

a) oprocentowanie w wysokości 2,2%, 

b) początek spłaty zadłużenia: rok 2020, 

c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2025; 

8) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej modernizację zasilania elektrycznego oraz układu 

sterowania Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie: 

a) oprocentowanie w wysokości 2,2%, 

b) początek spłaty zadłużenia: rok 2021, 

c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2026; 

9) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów – 

rurociąg kanalizacyjny tranzytowy: 

a) oprocentowanie w wysokości 2,2%, 

b) początek spłaty zadłużenia: rok 2021, 

c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2026. 

W przypadku pożyczki zaciągniętej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”, tj. 

zadania realizowanego przy udziale środków unijnych, w roku 2020 dokonano ustawowych wyłączeń z 

limitu spłaty zobowiązań odsetek dotyczących wkładu krajowego, tj. kwoty 1.341,87 zł. 

W przypadku pożyczki zaciągniętej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I”, tj. zadania realizowanego przy udziale środków 

unijnych, dokonano następujących ustawowych wyłączeń: 
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1) w roku 2020 z limitu spłaty zobowiązań wyłączono spłatę rat kapitałowych na pokrycie wkładu 

krajowego w wysokości 152.000,00 zł i odsetki z tytułu zobowiązań na wkład krajowy (12.336,47 

zł); 

2) w roku 2021 z limitu spłaty zobowiązań wyłączono spłatę rat kapitałowych na pokrycie wkładu 

krajowego w wysokości 152.000,00 zł i odsetki z tytułu zobowiązań na wkład krajowy (9.259,42 zł); 

3) w roku 2022 z limitu spłaty zobowiązań wyłączono spłatę rat kapitałowych na pokrycie wkładu 

krajowego w wysokości 152.000,00 zł i odsetki z tytułu zobowiązań na wkład krajowy (6.219,40 zł); 

4) w roku 2023 z limitu spłaty zobowiązań wyłączono spłatę rat kapitałowych na pokrycie wkładu 

krajowego w wysokości 220.706,87 zł i odsetki z tytułu zobowiązań na wkład krajowy (3.139,18 zł). 

W przypadku pożyczki zaciągniętej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach”, tj. zadania realizowanego przy 

udziale środków unijnych, w roku 2020 z limitu spłaty zobowiązań wyłączono spłatę rat kapitałowych 

na pokrycie wkładu krajowego w wysokości 18.200,00 zł i odsetki z tytułu zobowiązań na wkład 

krajowy (1,00 zł). 

Wynik budżetu w roku 2020 jest ujemny i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi  

z zaciągniętych pożyczek, natomiast w latach 2021-2026 stanowił będzie nadwyżkę budżetową, która 

zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych Gminy Walce wobec Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z tytułu opisanych wyżej pożyczek 

inwestycyjnych. 

Przy powyższych założeniach spełnione zostaną wskaźniki ustawowe limitujące wysokość spłat 

zobowiązań finansowych gminy (spłat rat pożyczek wraz z odsetkami). Wielkości spłat rat pożyczek 

wraz z odsetkami uwzględnione w przedstawianej prognozie osiągną najwyższy poziom w stosunku do 

dochodów ogółem w roku 2020 (5,38% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 

dany rok). 

Gmina Walce spełnia relacje, o których mowa w art. 242, 243 i 244 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach 

bieżących; zachowany został również indywidualny wskaźnik zadłużenia. 

Szczegółowe dane dotyczące spłat rat kapitałowych pożyczek, wydatków na obsługę długu, łącznej 

kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań (w zakresie 

rat kapitałowych i odsetek od pożyczek), planowanej wysokości różnicy między dochodami bieżącymi 

a wydatkami bieżącymi, wskaźników planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, jak również 

dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy kwoty długu 

zawarte są wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce, która podlega aktualizacji na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Walce praw własności. 

Forma władania mieniem komunalnym: własność. 

Wyszczególnienie Ilość j.m. 

a) grunty ogółem 

    w tym: 
230,8615 ha 

 działki użytkowane rolniczo, nie istniejące rowy, drogi 36,7231 ha 

 drogi 136,8169 ha 

 rowy 24,5018 ha 

 lasy 0,3650  ha 

 pozostałe grunty pod zabudową szkół, przedszkoli i 

boisk, zbiorników przeciwpożarowych i inne 

w tym: 

32,4547 ha 

- grunty przekazane w trwały zarząd 4,4901 ha 

 grunty przekazane w wieczyste użytkowanie 0,2031 ha 

b) budynki i lokale 

    w tym: 

  

 mieszkalne, użytkowe i pozostałe 11 szt. 

 szkoły podstawowe 3 szt. 

 przedszkola 6 szt. 

 Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach 1 szt. 

 Gminny Ośrodek Kultury 1 szt. 

 sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Brożcu 1 szt. 

 wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej    w Walcach  1 szt. 

 szatnie sportowe 

 kaplice 

4 

2 

szt. 

szt. 

 przystanki autobusowe 17 szt. 

 zbiorniki przeciwpożarowe 6 szt. 

 budynki gospodarcze (po byłym PGR Brożec) 5 szt. 

 budynek Urzędu Gminy wraz z szopogarażami 1 szt. 

 budynki remiz OSP 7 szt. 

 budynek Gabinetu Rehabilitacyjnego w Walcach 1 szt. 

c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

    w tym: 

  

 sieci wodociągowe 51,8 km 

 stacja Uzdatniania Wody w Rozkochowie 1 szt. 

 kanalizacja sanitarna w Straduni wraz  

z kolektorem Stradunia-Zdzieszowice  

oraz przyłączem kanalizacyjnym na tereny inwestycyjne 

214 przyłączy 

 kolektor sanitarny Walce-Grocholub-Stradunia 1 szt. 

 kanalizacja sanitarna w Walcach 98 przyłączy 

 oczyszczalnia ścieków BOS 100 w Walcach wraz z 

punktem zlewczym 

1 szt. 

 sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  

w Straduni przy ul. Diamentowej 

0,5 km 

 sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub 4,02 km 

 sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Walce 

 kolektor sanitarny Walce-Rozkochów 

 sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Zabierzów 

 sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów 

 sieć kanalizacji sanitarnej tranzytowej Brożec-

Grocholub 

13,65 

4,7 

38 

5,96 

2,3 

 

184,5 

km 

km 

przyłączy 

km 

km 

 

m 
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 kolektor kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w 

Walcach 

 sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Brożec  

(I etap) 

 Sieci tranzytowe na terenie Gminy Walce  

po zlikwidowanym Związku Gmin Aqua Silesia 

 Studnia głębinowa Nr 5 położoną na terenie SUW 

Rozkochów po zlikwidowanym Związku Gmin Aqua 

Silesia 

 plac rekreacyjny w Brożcu 

 plac zabaw w Dobieszowicach 

 teren rekreacji i wypoczynku w Straduni wraz  

z chodnikiem i ścieżką spacerową 

 plac zabaw z urządzeniami siłowni zewnętrznej  

i boiskiem do siatkówki w Kromołowie 

 teren przy Publicznym Przedszkolu w Walcach 

 sportowe zaplecze socjalne z wyposażeniem  

w Kromołowie 

 drogi, chodniki, parkingi i place 

 boiska 

 oświetlenie i linie elektryczne 

 pomniki i pozostałe obiekty 

 piłkochwyty na boisku przy PSP w m. Brożec 

 droga dojazdowa do gruntów rolnych w Brożcu - działka 

nr 1020 

 kanalizacja deszczowa w Brożcu na ul. Reymonta, 

Leśnej i Miodowej 

 zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w 

ramach zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla 

wsi Brożec - etap II" 

 boisko sportowe przy PSP w Walcach 

 piłkochwyty przy PSP w Brożcu 

 ogrodzenie przy PP w Walcach 

 

3,5463 

 

 

21,9 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

64 

7 

11 

13 

1 

 

0,61 

 

0,585 

 

 

4,3844 

1 

1 

1 

 

km 

 

 

km 

 

 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

szt. 

 

szt. 

szt. 

 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

km 

 

km 

 

 

km 

szt. 

szt. 

szt. 

d) kotły i maszyny energetyczne --- --- 

e) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                        ---              --- 

f) urządzenia techniczne --- --- 

g) środki transportu 

    w tym: 

 samochody pożarnicze 

 samochód osobowy Fiat Ducato 

 autobus do przewozu dzieci 

 samochód ciężarowy FORD 

 łódź ALDONA 

 samochód do przewozu uczniów 

 

 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

h) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

 

--- 

 

--- 

 

 

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego: 

 przeniesienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz hydrantu we wsi Zabierzów, 

 przyjęcie sieci tranzytowych z terenu Gminy Walce po zlikwidowanym Związku Gmin 

„Aqua Silesia” o łącznej długości 21881 metrów, 
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 przyjęcie studni głębinowej nr 5 położonej na terenie SUW w Rozkochowie po 

zlikwidowanym Związku Gmin „Aqua Silesia”, 

 zbycie działki nr 7/2 o pow. 0,0230 ha w Dobieszowicach (akt notarialny nr 618/2019 z dnia 

25.01.2019 r.), 

 zbycie działki nr 547/4 o pow. 0,0164 ha w Rozkochowie (akt notarialny nr 1137/2019 z 

dnia 16.04.2019 r.), 

 nabycie działek od Powiatu Krapkowickiego w formie darowizny: nr 399/2 o pow. 0,2319 

ha  

i nr 399/3 o pow. 0,0738 ha w Kromołowie oraz nr 1307/4 o pow. 0,1400 ha w Straduni (akt 

notarialny  

nr 8782/2019 z dnia 29.11.2019 r.), 

 zmiana powierzchni działki po nowym pomiarze dz. 525/2 w Walcach – ubytek powierzchni 

0,0004 ha, 

 zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym 

wydzierżawiającym działkę nr 311 w Rozkochowie, 

 zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym 

wydzierżawiającym działkę nr 310/4 w Dobieszowicach, 

 zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym 

wydzierżawiającym działkę nr 650/2 w Rozkochowie, 

 zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym 

wydzierżawiającym działkę nr 779 w Brożcu, 

 zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym 

wydzierżawiającym działkę nr 255 w Rozkochowie, 

 zawarcie kolejnych umów najmu: 

 Walce, ul. Zamkowa 87 (pomieszczenia rehabilitacyjne), 

 Walce, ul Opolska 23a (pomieszczenia biblioteki), 

 Stradunia, ul. Opolska 31 (1m2 powierzchni dachu pod antenę internetową), 

 Grocholub, ul. Opolska 19 (1m2 powierzchni dachu pod antenę internetową), 

 Walce, ul. Zamkowa 85 (pomieszczenia SPOZ). 

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz wykonywania posiadania: 

- czynsze za dzierżawę gruntów rolnych i pozostałych   44.665,51 zł 

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe  163.424,33 zł 

- opłaty za odprowadzanie ścieków  566.786,14 zł 

- opłaty za dostawę wody 581.166,77 zł 
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- dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności 36.162,00 zł 

- opłata za dzierżawę autobusu do przewozu dzieci  2.439,03 zł 

- wpływy z opłat za trwały zarząd  2.080,77 zł 

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3.855,25 zł 

- 709 w Kamionce, 

- nabycie działek w Walcach o numerach: 1125/3, 1125/4, 1125/5, 1125/6, 1125/8. 

 

V. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii  

 

5.1. Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata  2015-2025 

Strategia rozwoju jest dokumentem wyznaczający najistotniejsze kierunki rozwoju jednostki 

samorządu terytorialnego. Określa wizję, misję, założone obszary i cele strategiczne oraz pola 

operacyjne, jak również wskazuje na otwarte kierunki rozwoju. Zalecenia Komisji Europejskiej 

mówią, że każda jednostka samorządowa swoje działania, a zwłaszcza inwestycje finansowane 

ze środków Unii Europejskiej, powinna podejmować w oparciu o jasno sformułowany plan 

długofalowego rozwoju.  

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2025 rozpoczęła się z chwilą podjęcia 

przez Radę Gminy Walce uchwały nr IX/61/2015 w dniu 23 września 2015 r. Wykonanie 

uchwały powierzono Wójtowi Gminy Walce. W ten sposób utworzono prawne ramy wdrażania 

strategii.  

Budując Strategię Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2020 przyjęto zasadę, że wszystkie 

zidentyfikowane kierunki działania powinny realizować zasady podejścia obszarowego, 

tj. ukierunkowanego na realizację projektów zintegrowanych i partnerskich, inkorporujących 

korzyści synergiczne, a za rozwój Gminy odpowiedzialność ponoszą nie tylko władze 

samorządowe, ale także inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa, organizacje samorządowe 

i mieszkańcy. Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022 została opracowana  

w oparciu o perspektywę wizji regionu w 2020 roku, podkreślając jego specyfikę i wskazując 

na indywidualne rozwiązania, odpowiednie do jego charakterystyki, wyzwań i potrzeb. 

Strategia jest zatem dokumentem pomocnym przy realizacji wyznaczonych perspektywicznych 

kierunków rozwoju regionu, dążeniu do osiągnięcia najważniejszych celów. Strategia jest 

dokumentem programowym, który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych 
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projektów. Takie podejście zgodne jest z zasadami przygotowywania dokumentów 

strategicznych, w których wskazuje się wyłącznie kluczowe obszary interwencji. 

Niniejszy dokument składa się z części programowej, stanowiącej najważniejszy rezultat 

procesu budowania Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022, zawierającej wizję, 

misję, obszary strategiczne i cele strategiczne, oraz pola operacyjne i otwarty katalog 

kierunków działania. Część programowa zawiera również wskazanie źródeł finansowania, 

analizę spójności strategii z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu oraz szczegółową 

procedurę monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii. 

Warto przypomnieć wyznaczoną wizję i misję Gminy Walce.  

Wizja rozwoju Gminy Walce: 

Gmina Walce to wielofunkcyjny obszar konkurencyjnego rolnictwa, rozwijającej  

się przedsiębiorczości i usług turystycznych. 

Gmina Walce to ekologiczne i przyjazne środowisko życia  o wysokim standardzie 

infrastruktury i usług publicznych, wspierające mieszkańców w realizacji ich aspiracji 

osobistych, społecznych i zawodowych. 

 

Misja rozwoju Gminy Walce: 

Gmina Walce prowadzi politykę rozwoju zgodną z potrzebami i aspiracjami mieszkańców 

oraz wspiera rozwój rolnictwa, przedsiębiorczości i usług turystycznych. 

Gmina Walce dąży do zapewnienia jak najwyższych standardów infrastruktury i usług 

publicznych z poszanowaniem zasad ekologii. 

 

5.2. Odnowa wsi 

Program „Odnowy Wsi” w województwie opolskim realizowany  jest od 1997 roku, istotą 

programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia 

dotyczące własnej wsi.  W gminie Walce do programu należy 6 sołectw, należą do nich: Brożec, 

Walce, Dobieszowice, Stradunia, Rozkochów i Grocholub.  
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W terminie do 18 marca 2020r. zostały złożone sprawozdania sołeckie za 2019 r. dotyczące 

działań odnowy wsi przez następujące sołectwa: Walce, Dobieszowice, Stradunia, Brożec, 

Rozkochów, nie zostało złożone sprawozdanie przez sołectwo Grocholub. 

Wszystkie miejscowości  gminy Walce objęte programem „Odnowy Wsi ” nie posiadają 

aktualnych planów odnowy wsi. 

Warto podkreślić, że plany odnowy miejscowości mają przede wszystkim przyczynić się do 

podniesienia standardu życia we wskazanej miejscowości poprzez m.in. realizacje określonych 

priorytetowych inwestycji. Planowane przedsięwzięcia mają zaktywizować mieszkańców do 

działań prospołecznych, a w konsekwencji przyczynić się do podniesienia atrakcyjności całej 

miejscowości. 

5.3. Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 

Walce 

Pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce 

przyjęte zostało uchwałą Nr XVII/83/96 Rady Gminy Walce w sprawie uchwalenia „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce”  

Aktualna na rok 2019 wersja dokumentu przyjęta została uchwałą Nr IX/57/2011 Rady Gminy 

Walce z dnia 28 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań                               

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce. 

Ostatnia ocena aktualności Studium miała miejsce w 2016 r. i została przyjęta uchwałą  

Nr XII/101/2016 Rady Gminy Walce z dnia 27 stycznia 2016 r. 

27 marca 2019 r. podjęto uchwałę nr V/63/2019 Rady Gminy Walce  w sprawie przystąpienia 

do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Walce.  

5.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

W 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było siedem wsi  

gminy Walce tj. Brożec, Dobieszowice, Grocholub, Kromołów, Rozkochów, Stradunia, Walce.   

Ostatnia ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miała 

miejsce w 2016 r. i została przyjęta uchwałą  Nr XII/101/2016 Rady Gminy Walce z dnia 27 

stycznia 2016 r. 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  
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sołectwo Brożec – plan zatwierdzony uchwałą nr V/23/03 Rady Gminy Walce z dnia 03 lutego 

2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Brożec (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 20 poz. 498); 

sołectwo Dobieszowice – plan zatwierdzony uchwałą nr V/24/03 Rady Gminy Walce z dnia 03 

lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Dobieszowice (Dz. Urz. Woj. Op. 2003 r. Nr 21 poz. 529); 

sołectwo Grocholub – plan zatwierdzony uchwałą Nr XIII/72/03 Rady Gminy Walce z dnia 

24 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Walce obejmującego obszar wsi Grocholub  (Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 

r.  Nr 6 poz. 119); 

sołectwo Kromołów – plan zatwierdzony uchwałą Nr XIII/73/03 Rady Gminy Walce z dnia 

24 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kromołów z przysiółkiem Czerniów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 nr 8, poz. 

143); 

sołectwo Rozkochów – plan zatwierdzony uchwałą Nr X/75/07 Rady Gminy Walce z dnia 19 

września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 nr 74, poz. 

2266); plan zatwierdzony uchwałą Nr XXX/215/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 

2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zurbanizowanych wsi Rozkochów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2010 nr 6, poz. 94) 

sołectwo Stradunia – plan zatwierdzony uchwałą Nr XXXVIII/286/2014 Rady Gminy Walce 

z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Stradunia  (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017  poz. 2676); 

sołectwo Walce – plan zatwierdzony uchwałą Nr XIV/116/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 

maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Walce (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 poz. 1213 ). 

Obowiązujące zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Walce:  

sołectwo Brożec – plan zatwierdzony uchwałą nr XLVI/285/06 Rady Gminy w Walcach z dnia 

7 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Brożec (Dz. Urz. Woj. Op. z 2006 r. Nr 69 poz. 2103);  plan zatwierdzony 

uchwałą nr XIX/120/2012 Rady Gminy w Walcach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie 
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zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec (Dz. Urz. Woj. Op.  

poz. 1443);                                           

sołectwo Rozkochów – plan zatwierdzony uchwałą Nr VI/39/2011 Rady Gminy Walce z dnia 

18 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów  niezurbanizowanych wsi Rozkochów  ( Dz. Urz. Woj. Op. nr 68, poz. 860); 

sołectwo Stradunia – plan zatwierdzony uchwałą Nr XIII/108/2016 Rady Gminy Walce z dnia 

2 marca 2016 r. w sprawie zmian  w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Stradunia (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 poz. 614). 

W zaleceniach oceny aktualności zwrócono uwagę na sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów nie objętych jeszcze planami. W 2019 r.  nie 

przystąpiono do sporządzenia żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w gminie Walce. 

W 2019 r. wydano 

- 2 decyzje o warunkach zabudowy – obie w miejscowości Ćwiercie, 

- 2 decyzje lokalizacji celu publicznego – obie w miejscowości Zabierzów. 

W 2019 r. powstało 9 nowych punktów adresowych, oraz jeden usunięto. 

 

5.5. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Walce na lata 2020-2022 

Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawiona została szczegółowo w rozdziale IV. 

Zobrazowano tam również zmiany w stanie mienia komunalnego, czyli nabycia, zbycia, 

przejęcia jakie miały miejsce w roku 2019.  

W dniu 27 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Walce sporządził Plan wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości Gminy Walce na lata 2020-2022, określając w nim główne kierunki działań 

związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym. Zarządzanie zasobem gminnym odbywa 

się w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. 

Prognoza wykorzystania zasobu gminnego dotycząca: 

1. udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu 

przewiduje: 
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1) sprzedaż działek położonych wzdłuż ulicy Reymonta w Brożcu zajętych przez osoby 

fizyczne, 

2) bezumowne korzystanie  z działek w miejscowości Brożec, 

3) sprzedaż działek lub ich części w przypadku zaistnienia możliwości udostępnienia, jeżeli 

jest to ekonomicznie uzasadnione i gdy nie są one i nie będą w przyszłości 

wykorzystywane na cele publiczne, 

4) wydzierżawienie na okres do 3 lat  działek rolnych, których umowy kończą się w okresie 

2020 -2022 roku, 

5) oddawanie w najem nieruchomości ku temu przeznaczonych 

6) nabycie działek położonych na terenie gminy Walce będących własnością Skarbu 

Państwa, pominiętych podczas komunalizacji, 

7) sprzedaż działki nr 671/2  k.m.5  użytkownikowi wieczystemu  w miejscowości   

Zabierzów o powierzchni 0,0670 ha, 

8) sprzedaż 8 mieszkań w budynku wielorodzinnym w Walcach ul. Opolska  95-97  działka 

nr 227/4, 

9) nabycie działek pod przepompownie ścieków w Kromołowie, 

10) zawarcie  umów dzierżaw  na działki  rolne, których  dotychczasowe umowy kończą się 

w roku 2020 r. 

11) zawarcie umów dzierżaw na działki rolne nr 109, 641/2, 617 w Kromołowie i 709  w 

Kamionce. 

12) nabycie działek w Walcach nr  1125/3, 1125/4, 1125/5, 1125/6, 1125/8, 

13) nabycie innych nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych 

w szczególności przeznaczone na cele publiczne lub nabycie z mocy prawa. 

2. poziomu wydatków związanych z udostępnianiem oraz nabywaniem nieruchomości 

do zasobu przewiduje w celu zapewnienia sprawnego gospodarowania zasobem 

nieruchomości zabezpieczenie finansowe w budżecie Gminy Walce na wyceny, podziały 

nieruchomości, rozgraniczenia, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, koszty notarialno 

– sądowe i realizowany będzie z wiążącymi organ wykonawczy ustaleniami zawartymi 

w uchwałach budżetowych na 2020, 2021, 2022 rok. W razie konieczności dokonania 

innych nie zaplanowanych wydatków związanych z udostępnianiem oraz nabywaniem 

nieruchomości do zasobu, ich realizacja będzie możliwa w przypadku przesunięcia 

środków na ww. zadania w ramach ogólnej kwoty.  
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3. wpływów osiąganych z opłat i czynszu przewiduje uzyskanie następujących rocznych 

kwot z tytułu: 

1) opłat za wieczyste użytkowanie: 3 855,25 zł 

2) opłat za trwały zarząd: 2 080,77 zł 

3) czynszu dzierżawnego i najmu: 75 996 zł. 

4. aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu - przewiduje się w 

sytuacji ekonomicznie uzasadnionej po uprzedniej opinii rzeczoznawcy majątkowego. 

Program zagospodarowania nieruchomości zasobu mający na celu poprawę wykorzystania 

i racjonalizacji zasobu określa następujące zasady jako priorytetowe: 

1. dążenie do jak największego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy, 

2. racjonalizacja i urealnienie opłat, czynszu oraz kosztów zarządu gminnym zasobem, 

3. racjonalne gospodarowanie środkami z budżetu gminy przeznaczonymi na utrzymanie 

gminnego zasobu, 

4. utrzymanie działek  rolnych w  zasobie jako rezerwy w ilości zasadnej do ewentualnych 

zamian nieruchomości niezbędnych dla realizacji celów publicznych, 

5. poprawa standardu dróg gminnych poprzez remonty, budowę, modernizację, 

6. poprawa standardu zasobu komunalnego gminy, 

7. realizacja programu zagospodarowania nieruchomości następować będzie zgodnie 

z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, które będą wynikały z uchwały 

budżetowej oraz zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Walce, wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 

wieloletnim programem inwestycyjnym uchwalonymi przez Radę Gminy.  

 

5.6. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 

2018 - 2022 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce na lata 2018-2022 

został przyjęty uchwałą Nr XXX/273/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. 

Dokument opracowano w celu określenia kierunków i zasad  gospodarowania  mieszkaniowym 

zasobem gminy. 

Mieszkaniowy zasób gminy w 2019 r.  stanowiły 42 lokale mieszkalne w tym 11 lokali 

socjalnych, które są zlokalizowane w miejscowościach jak niżej:  
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Lp. Miejscowość Ulica Liczba  lokali 

mieszkalnych 

Powierzchnia 

m2 

1. Walce Opolska 95-97 8 433 

2. Zamkowa 85 2 191 

3. Opolska 23A 4 211 

4. Konopnickiej 6 2 134 

5. Plac Górny 11 11 374 

6. Kromołów 51 2 123 

7. Brożec Miodowa 28 1 73 

8. Stradunia Powstańców Śląskich 32 3 138 

9. Grocholub Opolska 19 3 213 

10. Rozkochów Wiejska 19A 6 353 

 

W latach objętych programem, gmina nie planuje budowy nowych mieszkań, jak również 

pozyskiwania lokali mieszkalnych na rynku wtórnym.  

W ramach utrzymania budynków, w których znajduje się mieszkaniowy zasób gminy  w roku 

2019 wykonano termomodernizację budynku komunalnego w Straduni przy ul. Powstańców 

Śląskich 32 w którym znajdują się 3 lokale mieszkalne. Dodatkowo regularnie prowadzone 

były remonty bieżące i przeglądy, a także niezwłocznie przeprowadzano remonty wynikające 

z sytuacji losowych. Koszt wykonanej  termomodernizacji  wyniósł  771 509,11 zł natomiast 

koszty bieżących remontów wyniosły łącznie 32 852,68 zł. 

W roku 2019 Gmina nie sprzedała żadnych lokali mieszkalnych. Rozważana jest jednak 

możliwość ich sprzedaży w przypadku zainteresowania zakupem przez obecnych lokatorów 

lub w przypadkach uzasadnionych interesami gminy.  

Zasady polityki czynszowej mają zastosowanie do lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy. Zmiany stawek czynszu wprowadzane są zarządzeniem Wójta 

i nie mogą być dokonywane częściej, niż co 12 miesięcy. Stawki czynszu lub innych opłat nie 

mogą przekraczać w skali rocznej, stawek przewidzianych w przepisach ustawowych, tj. 3% 

wartości odtworzeniowej lokalu. Czynsz najmu wraz z innymi opłatami eksploatacyjnymi 

płacony jest do 20 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Walce lub na wskazany przez 

Urząd rachunek bankowy.  
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W 2019 r. nie dokonywano zmiany stawek czynszu.  

Najemca zobowiązany jest do zawarcia oddzielnych umów bezpośrednio z dostawcami 

mediów i usług związanych z eksploatacją lokalu mieszkalnego, a w szczególności energii 

elektrycznej,  wody oraz odbioru nieczystości płynnych. 

Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

pozostają w kompetencji Wójta Gminy Walce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Sprawy mieszkaniowe w Urzędzie Gminy Walce prowadzi Referat Infrastruktury i Inwestycji. 

W kolejnych latach nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym 

  

5.7.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Walce na 2019 r. 

Zadaniem Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z jej terenu. 

Do realizacji powyższego obowiązku Gmina uchwala corocznie „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce”, 

który został przyjęty uchwałą Nr V/59/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 roku 

Realizacja „Programu…” zapewniona jest poprzez umowę podpisaną z firmą PUPHW „GABI” 

z Żędowic oraz porozumienie zawarte z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie zapewnienia 

miejsca dla bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt. Zadania z zakresu opieki 

weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i tymi, które ucierpiały w zdarzeniach 

drogowych jest wykonywane w ramach umowy z Gabinetem Weterynaryjnym 

w Krapkowicach. W 2019 roku do schroniska dla zwierząt z terenu gminy trafiły 2 psy. Koszt 

realizacji wszystkich przedsięwzięć w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi w 2019 r. wyniósł 5.788,64 zł. 

5.8. Opieka nad zabytkami 

Gmina Walce posiada Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 przyjety 

uchwałą Nr XXVII/241/2017 Rady Gminy Walce z dnia 22 listopada 2017 r. Opracowanie 

zawiera charakterystykę zasobów i analizę stanu dziedzictwa krajobrazu kulturowego gminy 

Walce, w tym: wykaz zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych. Uwzględnia  

także, w oparciu o analizę szans i zagrożeń, założenia programowe dla gminy ze wskazaniem 

instrumentów prawnych, finansowych i społecznych oraz przykładowe źródła finansowania 

realizacji zadań w obszarze opieki nad zabytkami. 
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Na terenie gminy Walce znajduje się 13 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków (tabela poniżej), oraz 7 stanowisk archeologicznych. Są to jedne  

z najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego na terenie gminy. Obiekty te objęte są 

wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych, w tym 

przede wszystkim - rygorami ochrony konserwatorskiej wynikającymi z przepisów ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie działania 

podejmowane przy tego typu obiektach wymagają pisemnego pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków.  

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków gminy Walce 

Lp. Miejscowość Adres Obiekt 
Numer i data wpisu do 

rejestru zabytków 

1  Brożec ul. Reymonta 52 kościół parafialny pw. 

Wszystkich Świętych 

585/59 z dnia 01.07.1959 r. 

1064/66 z dnia 18.01.1966 r. 

2  Brożec ul. Polna/ ul. Konopnickiej,  

przy skrzyżowaniu 

kapliczka 71/2008 z dnia 06.08.2008 r. 

3  Brożec ul. Reymonta 95 spichlerz folwarczny 29/2004 z dnia 24.08.2004 r. 

4  Dobieszowice ul. Górna/ ul. Główna, przy 

skrzyżowaniu 

kapliczka (w centrum 

wsi) 

2329/94 z dnia 05.04.1994 r. 

5  Dobieszowice ul. Kozielska 10-12 dom (rządcówka) 1619/66 z dnia 20.09.1966 r. 

6  Dobieszowice ul. Kozielska 10-32 spichlerz folwarczny 1620/66 z dnia 20.09.1966 r. 

7  Dobieszowice ul. Kozielska 30-32 Dwór w 

Dobieszowicach wraz z 

budynkiem 

gospodarczym, oficyna 

oraz otoczenie 

288/2018 z dnia 30.11.2018 

8  Kromołów k. nr 83 kapliczka dzwonnica 64/2008 z dnia 28.04.2008 r. 

9  Rozkochów ul. Wiejska kościół parafialny pw. 

św. Katarzyny 

593/59 z dnia 16.10.1959 r. 

1067/66 z dnia 18.01.1966 r. 

10  Rozkochów ul. Głogowska pałac 596/59 z dnia 16.10.1959 r.  

836/64 z dnia 05.05.1964 r. 

11  Rozkochów ul. Głogowska park 184/88 z dnia 07.11.1988 r. 

12  Walce ul. Opolska kościół pw. św. 

Walentego 

158/2011 z 11.04.2011 r. 

13  Walce ul. Plac Górny 8 dwór 1009/65 z dnia 07.05.1965 r. 
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Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków gminy Walce 

Lp. Miejscowość Nr stanowiska 
Rodzaj 

stanowiska 
Bliższa chronologia Nr rejestru 

1 Grocholub 6 osada Kultura pucharów 

lejkowatych, kultura 

ceramiki sznurowej, 

średniowiecze 

A -756/87 

2 Stradunia 10 osada Neolit, późny okres 

wpływów rzymskich, 

średniowiecze 

A - 611/83 

3 Stradunia 16 osada Neolit, okres wpływów 

rzymskich, wczesne 

średniowiecze, 

średniowiecze 

A - 608/83 

4 Stradunia 19 osada Neolit (kultura pucharów 

lejkowatych) 

A - 610/83 

5 Stradunia 20 osada XI-XII, XIV-XV w. A - 700/86 

6 Stradunia 21 osada Okres wpływów rzymskich, 

średniowiecze 

A - 609/83 

7 Stradunia 7 osada Neolit (kultura pucharów 

lejkowatych), późny okres 

wpływów rzymskich 

(kultura przeworska), 

wczesne średniowiecze (IX-

XII w.), średniowiecze 

(XIV-XV w.) 

A - 615/84 

 

Ponadto na terenie gminy Walce występują obiekty wpisane do rejestru zabytków ruchomych 

woj. opolskiego. W rejestrze zabytków znajduje się wyposażenie dwóch kościołów: 

wyposażenie kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Brożcu z 1779 r. oraz 

wyposażenie kościoła św. Walentego w Walcach. Natomiast indywidualnym wpisem objęto 

rzeźbę św. Jana Nepomucena w Walcach. W 2019 r. przekazano dotację celową dla 

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Walentego w Walcach w wysokości 40.000,00 zł z 

przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego z kościoła p.w. 

św. Walentego w Walcach. 

 

Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków z terenu gminy Walce 

Lp. Miejscowość Obiekt Nr. Rejestru zabytków 

1 Brożec Wyposażenie kościoła parafialnego 

pw. Wszystkich Świętych 

Ks.B.t.VI-910/93 z 04.06.1993 r. 

Ks.B.t. II-180/10 z 08.02.2010 r. 

2 Walce Wyposażenie kościoła parafialnego 

pw. Św. Walentego 

Ks. B. t. III-189/1-35/10 z 

06.04.2010 r. 

3 Walce Rzeźba św. Jana Nepomucena Ks. B. t. I-160/59 z 22.10. 1959 r. 
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W Gminnej Ewidencji Zabytków ujętych jest 106 nieruchomości. Poza architekturą sakralną, 

układem ruralistycznym wsi Brożec, Grocholub, Stradunia, duży udział zabytków wpisanych 

w rejestrze gminnym stanowią budynki mieszkalne z XIX lub początku XX wieku.  

W większości budynki te stanowią własność prywatną. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustanowiono strefy ochrony 

konserwatorskiej, by chronić walory kulturowe. 

Gmina Walce jest właścicielem (posiada tytuł prawny) 15 obiektów zabytkowych ujętych  

w gminnej ewidencji zabytków, w tym 4 obiekty wpisane są do rejestru zabytków. Wykaz 

został przedstawiony w tabeli poniżej. W miarę możliwości gmina zobowiązuje się do 

sprawowania opieki nad tymi obiektami, poprzez utrzymywanie ich w dobrym stanie 

technicznym, finansowania i przeprowadzania remontów oraz bieżących konserwacji. Gmina 

powinna dołożyć wszelkich starań, aby stan zabytków, jak i całej przestrzeni publicznej, 

wpływał pozytywnie na jakość życia mieszkańców, a turystów zachęcać do dłuższych pobytów. 

 

Wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków stanowiących własność Gminy 

Walce 

Obiekt Miejscowość - adres 

Usytuowanie 

Nr działki - właściciel 

działki 

Kapliczka Brożec 

przy skrzyżowaniu ul. Polnej i Konopnickiej  

1291 km. 12 Gmina 

Spichlerz w zespole 

folwarcznym 

Brożec 

ul. Reymonta nr 95  

1154/17 Gmina 

Kapliczka Dobieszowice 

przy skrzyżowaniu ul. Głównej i Górnej 

87 Gmina 

Kapliczka - dzwonnica Kromołów 

pośrodku wsi, naprzeciw domu nr 83  

407 Gmina 

 

Gmina Walce posiada Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020. 

Opracowanie zawiera charakterystykę zasobów i analizę stanu dziedzictwa krajobrazu 

kulturowego gminy Walce, w tym: wykaz zabytków nieruchomych, ruchomych 

i archeologicznych.. Uwzględnia  także, w oparciu o analizę szans i zagrożeń, założenia 

programowe dla gminy ze wskazaniem instrumentów prawnych, finansowych i społecznych 

oraz przykładowe źródła finansowania realizacji zadań w obszarze opieki nad zabytkami.  

 

 

5.9. Program ochrony środowiska  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 

2024 został przyjęty uchwałą nr XXVI/230/2017 Rady Gminy Walce z dnia 4 października 

2017 r. Program obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w Gminie w odniesieniu 
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m.in. do: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, ochrony 

powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W opracowaniu znajduje się 

charakterystyka ww. zakresów, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego.  

W dokumencie tym sformułowane zostały cele nadrzędne oraz strategie ich realizacji. Na tej 

podstawie opracowano plan realizacji przedsięwzięć do roku 2020. 

Spośród zadań wymienionych w Programie Ochrony Środowiska w 2019 roku udało się 

zrealizować zadanie w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód 

powierzchniowych  i podziemnych – „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu 

działka nr 1020”, zadanie z zakresu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych  - „Budowa 

kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II” oraz z zakresu ochrony powietrza  - 

„Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”. 

Poza zadaniami fizycznie zrealizowanymi w roku 2019 r. Gmina złożyła również następujące 

wnioski na realizację zadań mających bezpośredni wpływ na ochronę otaczającego nas 

środowiska: 

 
Lp. Nazwa zadania Podmiot przyznający 

dofinansowanie 

Program 

1.  

 

Termomodernizacja Gminnego 

Ośrodka Kultury w Walcach 

 

 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 

poddziałanie 3.2.2 

Efektywność energetyczna w 

budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

2.  

Przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych relacji 

Zabierzów – Kromołów 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 

Środki budżetu Województwa 

Opolskiego w ramach 

Budowy i przebudowy dróg 

dojazdowych do gruntów 

rolnych 

3.  

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Dobieszowice – 

tranzyt 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 

„Gospodarka wodno-

ściekowa” w ramach 

poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, 

w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie 

energii” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 

4. Przebudowa budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości 

Dobieszowice 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 

„Inwestycje w obiekty 

pełniące funkcje kulturalne” 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 
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5. Termomodernizacja oraz 

organizacja zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii, a 

także zarządzanie energią w 

obiekcie budynku Przedszkola w 

Rozkochowie 

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie 

Budownictwo 

energooszczędne. Część 1) 

Zmniejszenie zużycia energii 

w budownictwie 

 

6. Zakup i montaż kotła centralnego 

ogrzewania 5 klasy z podajnikiem 

opalanym ekogroszkiem  

w budynku Publicznego 

Przedszkola w Brożcu Oddział w  

Kromołowie 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu  

„Ochrona atmosfery” 

7.  Usuwanie odpadów z folii 

rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bak 

Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie  

Program 2.8 „Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności 

rolniczej”. 

 

Po podpisaniu stosownych umów zadania te zostaną sukcesywnie realizowane w roku 2020. 

Dodatkowo szykując się do nowej perspektywy unijnej oraz do planowanych naborów  

dofinansowywanych ze środków krajowych Gmina Walce zleciła w roku 2019 wykonanie 

dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów oraz na 

przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Krzewiaki – Antoszka. 

5.10.  Plan gospodarki niskoemisyjnej  

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce została przyjęta Uchwałą 

Rady Gminy Walce nr XXII/188/17 w dniu 10 kwietnia 2017r. Plan ten jest dokumentem 

strategicznym, określającym główne kierunki przyjęte przez Gminę w zakresie działań 

inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w obszarach związanych z użytkowaniem energii  

w budownictwie, transporcie, gospodarce komunalnej oraz zarządzaniu gminą do roku 2020. 

Dokument ten został opracowany, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych  

w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji 

zużycia energii finalnej (co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej), a także poprawę jakości powietrza.  

W związku z ubieganie się w roku 2019 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.  

„Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” z Poddziałania 3.2.2. 

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej został zmieniony celem uwzględnienie efektów ekologicznych 
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wynikających z audytu energetycznego opracowanego dla ww. obiektu w „Harmonogramie 

realizacji zadań krótko i średnioterminowych w latach 2017-2020 na terenie gminy Walce”, tj. 

zmiany indywidualnej jak i sumarycznej redukcji zużycia energii finalnej oraz wielkości emisji 

dwutlenku węgla.  

Na dzień dzisiejszy spośród 4 zadań wskazanych zarówno w Programie Ochrony Środowiska, 

jak i w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń  

w budynkach komunalnych do wykonania zostało już tylko jedno pn. „Termomodernizacja 

Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”, o dofinasowanie którego Gmina stara się podobnie, 

jak to miało miejsce w przypadku Przedszkola w Straduni i Walcach, ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Podobnie wygląda 

kwestia realizacji zadań z zakresu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, gdzie do 

realizacji zostało już tylko jedno zadanie tj. skanalizowanie miejscowości Dobieszowice. 

 

5.11. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Walce na lata 2013-

2032" został przyjęty uchwałą nr XXV/168/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2013.      

W 2019 roku Gmina Walce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.: 

"Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019". 

Całkowity koszt zadania to 34.193,58 zł. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 

31.660,11 zł tj. 92,59 % kosztów całego zadania. Pozostały procent to udział środków własnych 

Dotowanych. 

W ramach zadania zlikwidowano łącznie 45,23 Mg odpadów niebezpiecznych, których 

obowiązek całkowitego usunięcia upływa z dniem 31 grudnia 2032r. i spoczywa na 

właścicielach budynków. 

Celem przedmiotowego zadania jest sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu naszej gminy oraz ich skuteczne i prawidłowe unieszkodliwianie, a co za tym idzie  

eliminacja negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców i środowisko 

naturalne. 
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5.12. Program Współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok  

Dnia 17 października 2018 r. podjęta została uchwała Rady Gminy Walce Nr XXIV/309/2018 

z w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Walce z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2019 rok. Wysokość środków na realizację zadań określona została w Uchwale Nr II/11/2018 

Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 

2019 rok, środki na realizację zadań Programu zabezpieczone zostały w kwocie 205.000,00 zł. 

Do priorytetowych zadań Gminy Walce w 2019 r., realizowanych we współpracy z sektorem 

pozarządowym należały: 

1) ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

oraz zadania wymienione w § 6 Programu Współpracy. 

Na realizację w/w zadań ogłoszono dwa konkursy ofert: 

 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zarządzeniem                                                     

Nr Or.0050.116.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 29 listopada 2018 r., z terminem składania 

ofert do dnia 21.12.2018 r., na który wpłynęła w dniu 21.12.2018 r. jedna oferta złożona 

przez Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach, która spełniła wymogi 

określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wymogi 

zawarte w ogłoszeniu konkursu. 

 z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Zarządzeniem Nr Or.0050.117.2018 

Wójta Gminy Walce z dnia 29 listopada 2018 r., z terminem składania ofert do dnia 

21.12.2018 r., na który wpłynęła w dniu  12.12.2018 r. jedna oferta Caritas Diecezji 

Opolskiej w Opolu spełniająca wymogi określone ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursu. 

W celu realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

zawarto w dniu 31.01.2019 r. umowę ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej pod nazwą 

Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach. Na zadanie to została udzielona 

dotacja w kwocie 110.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w całości. Środki przeznaczono 

m.in. na: wynagrodzenia trenerów, ekwiwalenty sędziowskie, transport, ubezpieczenie 

zawodników, opłaty dla OZPN, utrzymanie drużyn. Świadczenia wolontariuszy w 
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realizowanym zadaniu, wyrażone kwotowo, wyniosły 3.250,00 zł i pozwoliły na zachowanie 

porządku na boiskach piłkarskich, przygotowanie boisk do meczy. Wolontariusze dbali o sprzęt 

sportowy i czystość w szatniach oraz spełniali szereg innych wymogów stawianych przez 

OZPN. Dzięki dotacji w 2019 roku możliwe było szkolenie dzieci i młodzieży w klubach 

sportowych naszej gminy pod opieką wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. Drużyny 

brały udział w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez kluby przy udziale OZPN oraz 

meczach towarzyskich reprezentując Gminę Walce. Dzięki aktywności sportowej członkowie 

drużyn propagują zdrowy tryb życia wśród coraz szerszej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Dla realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej zawarto w dniu 

31.01.2019 r. umowę z Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu. Dotacja została udzielona w 

kwocie 80.000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana i rozliczona w całości. Z przekazanej 

dotacji w 2019 roku Stacja Opieki Caritas w Brożcu i Gabinet Rehabilitacyjny w Walcach 

mogły pełnić swoje zadania, takie jak: pielęgnacja osób starszych i chorych, rehabilitacja dzieci 

i dorosłych, dostarczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego  oraz wspieranie i 

edukowanie pacjentów i ich rodzin w zakresie zdrowia i pielęgnacji. Dzięki opiece personelu i 

szerokiej gamie sprzętu medyczno–rehabilitacyjnego, sprzętu do fizykoterapii i kinezyterapii 

pacjenci mogli polepszyć jakość życia w chorobie oraz skorzystać z zalecanych przez lekarzy 

zabiegów. Z otrzymanej dotacji pokryto w głównej mierze koszty wynagrodzeń  z pochodnymi                        

w kwocie 77.000,00 zł oraz koszty zakupu materiałów w kwocie 3.000,00 zł. 

W 2019 r. organizacje pozarządowe składały również oferty w trybie pozakonkursowym. 

Zawarto pięć umów w tym trybie.  

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU 

OPOLSKIM - wsparcie w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Organizacja 

Gminnego Dnia Kobiet”. 

Projekt  przyczynił się do integracji kobiet z terenu gminy Walce. Został zorganizowany 

kobietom czas wolny , który spędziły na kultywowaniu gwary  pieśni śląskiej i niemieckiej, 

wymianie poglądów i doświadczeń, podtrzymując  tożsamość kulturową. W spotkaniu wzięło 

udział 200 kobiet. Wspólne zabawy, konkursy i śpiewy pieśni regionalnych przyczyniły się do 

upowszechnienia śląskich tradycji i  zwyczajów. 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW – ODDZIAŁ 

REJONOWY W KRAPKOWICACH – wsparcie w kwocie 4.128,00 zł na realizację zadania 

pod nazwą: „Poprawa kondycji emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne”.Dzięki 

projektowi seniorzy z terenu gminy Walce aktywnie spędzili wolny czas,  zorganizowanych 
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zostało osiem wyjazdów na pływalnię w Krapkowicach, w którym uczestniczyły osoby w 

wieku emerytalnym zamieszkujące Gminę Walce. Zajęcia na basenie pozytywnie wpłynęły na 

kondycję ruchową uczestników oraz poprawę ogólnego samopoczucia.  

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI STRADUNIA – wsparcie w kwocie 1.885,60 zł na 

realizację zadania pod nazwą: „Wiosenna wycieczka emerytów śladami Jana Pawła II”. 

Poprzez realizację projektu emeryci z gminy Walce wzbogacili się kulturowo oraz duchowo 

poprzez wyjazd „w górskie okolice” podróżując śladami papieskimi oraz poznali kulturę i język 

górali. W wyjeździe brało udział 47 osób. Wyjazd przyczynił się do zaktywizowania osób w 

wieku emerytalnym,  pozwolił bliżej poznać najpiękniejsze zakątki, wsparł działania na rzecz 

upowszechniania kultury i tożsamości kulturowej, pozwolił wspólnie spędzić wolny czas. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZOWOJU WSI WALCE– wsparcie w kwocie 

2.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Aktywne i pożyteczne wakacje waleckich seniorów” 

Projekt skierowany był dla osób 55 + z terenu gminy Walce, w ramach którego  seniorzy 

aktywnie spędzili wolny czas. Zorganizowany wyjazd przyczynił się do zaktywizowania osób 

w wieku emerytalnym,  pozwolił bliżej odkryć historię śląska oraz poznać najpiękniejsze 

zakątki, a także wsparł działania na rzecz upowszechniania kultury i tożsamości kulturowej.  

Drugim etapem projektu było spotkanie integracyjno- kulturalno - edukacyjne w ramach 

którego seniorzy integrowali się oraz wymieniali poglądy i doświadczenia. 

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU 

OPOLSKIM - wsparcie w kwocie 2.350,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Gotujemy 

razem w Grocholubiu – spotkanie grup DFK”. Celem projektu było aktywizowanie                                                 

i  integracja mieszkańców gminy Walce oraz regionu, a przede wszystkim przedstawicieli kół 

DFK. Zachęcenie ich do wspólnych działań w pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów Gminy.  

Ogółem na wsparcie zadań dla organizacji pozarządowych i innych organizacji pożytku 

publicznego w 2019 r. Gmina Walce przeznaczyła kwotę 205.000.00 zł, w tym w trybie 

konkursu ofert kwotę 190.000,00 zł, a w trybie pozakonkursowym 15.000,00 zł. Kwota ta 

stanowi 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków w Uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy 

Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok. 

 
 
5.13. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (pomoc społeczna) 

Strategia została przyjęta przez Radę Gminy Walce Uchwałą Nr XXXI/224/2013 z dnia                             

27 grudnia 2013 roku. Jest dokumentem strategicznym stanowiącym materiał wyjściowy do 

opracowywania programów i projektów dotyczących polityki społecznej na szczeblu lokalnym. 
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Strategia składa się z trzech zasadniczych części: wprowadzającej, diagnostyczno – 

analitycznej i programowej. 

 W odniesieniu do raportu o stanie gminy, najistotniejsze informacje zawiera część programowa 

strategii, w której określone są cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki działań. Wskazane 

są również podmioty realizujące strategię, źródła finansowania, czas realizacji, ramy finansowe 

oraz monitoring realizacji. Działania przestawione w strategii odnoszą się do zminimalizowania 

gminnych problemów społecznych. Działania te są wyznaczone w następujących obszarach, 

określających cele strategiczne: 

1.Przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu oraz zapobieganie ich skutkom. 

2.Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

3.Utrzymanieosób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

umożliwienie im udziału w życiu społecznym. 

4.Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz wspieranie rodzin i osób 

dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 

5.Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

6.Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

W oparciu o powyższe cele, realizowane były działania ukierunkowane na rozwiązywanie 

problemów społecznych na terenie Gminy Walce. 

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Krapkowicach realizowane były prace 

społecznie użyteczne dla 6 osób bezrobotnych. Osoby realizujące prace wykonywały czynności 

porządkowe na terenie całej gminy. Za wykonywaną pracę, w wymiarze nie większym niż 40 

godzin miesięcznie, wypłacane było subsydiowane wynagrodzenie. Środki finansowe z prac 

społecznie użytecznych były znaczącym wsparciem dla bezrobotnych osób, które jednocześnie 

korzystały z pomocy społecznej. Dodatkowym pozytywnym elementem tych prac był aspekt 

związany z aktywizacją społeczną i zawodową osób zatrudnionych. 

Również w ramach przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie gminy zatrudnione były osoby w 

ramach robót interwencyjnych. Ta forma wsparcia, częściowo refundowana ze środków urzędu 

pracy, poza realizacją prostych prac gospodarczych w obiektach publicznych, miała również na 

celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. 

Elementem zmniejszającym wykluczenie społeczne i alienację mieszkańców gminy były 

działania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach. Analiza oceny zasobów 

pomocy społecznej, wskazuje, iż w 2019 roku: 

- stopa bezrobocia w gminie wyniosła niecałe 2 %. W gminie było 90 zarejestrowanych osób 

bezrobotnych, w tym 73 kobiety i 17 mężczyzn. Jest to najniższy wskaźnik w odniesieniu do 



RAPORT O STANIE GMINY WALCE 
__________________________________________________________________________________ 
 

43 
 

lat ubiegłych; 

- wsparcie z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskały 193 osoby. W stosunku do 2018 roku, 

łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 10 osób. Natomiast 

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zwiększyła się w stosunku 

do roku poprzedniego o 13 rodzin. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2019 

roku było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, ubóstwo i niepełnosprawność;  

- dominującym elementem wsparcia udzielanego z pomocy społecznej są świadczenia 

pieniężne (89%) w stosunku do świadczeń niepieniężnych (11%); 

- zdecydowaną większość, wśród korzystających z pomocy społecznej, stanowią kobiety, 

podobne proporcje zachowane są w skali powiatu i województwa; 

- najwięcej rodzin korzystających z pomocy społecznej posiada dwoje dzieci, następnie są 

rodziny bez dzieci, później z trójką dzieci, z jednym dzieckiem i czwórką i więcej dzieci; 

- w 2019 roku dla 15 osób przyznano zasiłki okresowe na kwotę 26.896 zł, dla  15 osób zasiłki 

stałe na kwotę 71.936 zł i dla 61 osób zasiłki celowe na kwotę 47.235 zł; 

- za 3 osoby pokrywany był pobyt w domu pomocy społecznej (62.044 zł); 

- dla 10 osób udzielone było dofinansowanie do posiłków w przedszkolu i szkole; 

- wypłacono również dla 3 osób dodatki mieszkaniowe na kwotę 2.947 zł oraz dla 2 osób 

dodatki energetyczne na kwotę 240 zł; 

- liczba pobierających zasiłek wychowawczy wyniosła 233 rodzin. Jest to wzrost o ponad 8% 

w stosunku do roku ubiegłego. Kwota wypłaconych zasiłków wychowawczych wyniosła 

3.392.142 zł i wzrosła o 974.891 zł do roku ubiegłego, tj. o ponad 40%; 

- zasiłek rodzinny pobierały 63 rodziny. W porównaniu do roku ubiegłego jest to spadek o 11 

rodzin, czyli o blisko 15%. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 299.851 zł i zmalała w 

stosunku do roku ubiegłego o 22.041 zł (blisko 7% ); 

- miesięcznie, średnio 63 rodziny korzystały z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami; 

- wypłacono 1.064 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 201.470 zł oraz 12 świadczeń 

alimentacyjnych na kwotę 56.400 zł; 

- świadczenie 500+ na pierwsze dziecko pobierało 117 rodzin (54%), w stosunku do 139 

pozostałych rodzin(46%); 

- na zadania z zakresu polityki społecznej w roku 2019 wydatkowano środki finansowe w 

wysokości 5.301.295 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 

1.116.417 zł (27%).W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 4.479.908 zł, co stanowi 84,5% 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna 
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wydatkowano 687.856 zł, co stanowi 13% ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 71.591 zł, co stanowi 1,4% 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja  i opieka 

wychowawcza wydatkowano 11.880 zł. Co stanowi 0,2% ogólnych wydatków w zakresie 

polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe: 

świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, zasiłki celowe i 

zasiłki okresowe. 

Wnioski: 

Wzrosła liczba i kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych. 

Wzrósł procentowy udział świadczeń rodzinnych i wychowawczych w stosunku do świadczeń 

z pomocy społecznej. 

Wzrosła liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w stosunku do ubiegłego 

roku. 

Wzrosło zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Wzrosła liczba osób, które ubiegają się o dofinansowanie pobytu w domach pomocy 

społecznej. 

Wzrosła liczba zadań nakładanych na gminę z zakresu polityki społecznej. 

Realizacja nałożonych zadań opiera się o wiele ustaw i szereg aktów wykonawczych. Prawie 

wszystkie postępowania toczą się w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego, co 

wydłuża procedurę i znacząco obciąża obsługę zadań. 

Dodatkowym obciążeniem jest konieczność koordynacji świadczeń rodzinnych                                                     

i wychowawczych ze względu na zjawisko zarobkowania poza granicami kraju. 

 

5.14. Gminny Program Wspierania Rodziny 

Rada Gminy Walce przyjęła Uchwałą nr XXI/182/2017 z dnia 15 marca 2017 r. Gminny 

Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019. Program określa działania mające na celu 

wspieranie funkcjonujących rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Program 

wyznacza cele i ich adresatów, określa również realizatorów programu i źródła finansowania. 

Organizując różne formy wsparcia na rzecz rodziny, należy przede wszystkim uwzględniać rolę 

rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, należ  ją wspierać i wspomagać, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie. 

Stąd też, głównym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 

jest wsparcie rodziny naturalnej na jak najwcześniejszym etapie pojawienia się problemów.  
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Opierając się na założeniach ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 998 ze zm.), zadania gminy w zakresie wspierania rodziny 

dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: 

- przydzielenie asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych;  

- opracowanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny; 

- finansowanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy przez rodziny wspierające; 

- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

- sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego; 

- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie 

gminy; 

- realizacja zadań dedykowanych rodzinom zlecanych przez administrację rządową; 

- przedkładanie radzie gminy rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny oraz przedstawianie potrzeb związanych z realizacją zadań; 

- uchwalanie przez radę gminy, biorąc pod uwagę potrzeb w tym zakresie, gminnych 

programów wspierania rodziny. 

W oparciu o wyznaczone cele i w ramach posiadanych zasobów na terenie Gminy Walce 

realizowano w 2019 roku działania w zakresie wsparcia rodzin w następującej formie: 

Konsultacje i porady terapeutyczne 

Wsparcie udzielane przez psychologa w zakresie problemów alkoholowych, nauki radzenia 

sobie z nawrotem choroby i utrzymywania abstynencji od spożywania napojów alkoholowych, 

motywowania i promowania trzeźwego trybu życia, budowania sieci wsparcia w 

przeciwdziałaniu choroby alkoholowej, budowania poczucia własnej wartości przez osoby z 

problemem alkoholowym, zapewnienie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

Podczas całego 2019 roku z porad psychologa skorzystało 50 osób dorosłych, w tym 2 osoby 

niepełnosprawne. Wsparciem objęto również 22 dzieci i młodzież w tym 2 niepełnosprawnych. 

W 2019 roku wydatkowano na ten cel 21.678 zł 
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Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 

W roku sprawozdawczym pokrywane były koszty pobytu dziecka z terenu naszej gminy w 

rodzinie zastępczej. Dotyczyło to dwojga dzieci umieszczonych na podstawie postanowienia 

Sądu rodzinnego w rodzinie zastępczej. Koszt realizacji zadania wyniósł 6.400 zł. 

 

Wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 

Na podstawie postanowienia Sąd wyznacza opiekuna prawego dla osoby całkowicie 

ubezwłasnowolnionej. W przypadku, gdy opiekunem jest osoba obca dla 

ubezwłasnowolnionego, na wniosek zainteresowanej strony, Sąd postanawia o wypłacie 

wynagrodzenia za sprawowaną kuratelę. W 2019 roku wypłacone wynagrodzenie dotyczyło 

jednego opiekuna nad trzema osobami, w kwocie 9.967 zł. 

Wnioski: 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych 

w Gminie Walce niezbędne jest: 

- zatrudnienie asystenta rodziny; 

- zapewnienie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z opieką                                                       

i wychowaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 

- wsparcie psychologiczne dla rodzin, w których występują problemy wychowawcze; 

- przeprowadzenie diagnozy w zakresie problemów i potrzeb społecznych. 

 

Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania                               

oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym 

Osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych w naszej gminie jest coraz więcej. 

Mają one takie samo prawo jak cała reszta społeczeństwa, do zapewnienia im możliwości 

uczestnictwa w życiu społecznym. Wypracowanie odpowiedniego modelu wsparcia 

społecznego dla jednostki, ze względu na wielopoziomową niesamodzielność, nie jest 

zadaniem prostym. Stąd konieczne jest indywidualne podejście do problemu. 

W naszej gminie wsparcie udzielane tej grupie miało charakter środowiskowy,                                      

w miejscu zamieszkania osób potrzebujących, z uwzględnieniem stanu zdrowia i zdolności 

psychofizycznych.  

Świadczone przez gminę usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspakajaniu codziennych 

potrzeb życia, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz częściowe 
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zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Łącznie w 2019 roku usługi opiekuńcze świadczone były 

dla 9 osób  w ilości 1.223 godzin. 

Wnioski:  

Ze względu na rosnącą liczbę osób niesamodzielnych, konieczne jest rozszerzenie udzielanej 

pomocy w postaci usług opiekuńczych na więcej osób, co wiązać się będzie z zatrudnieniem 

dodatkowej osoby. 

Konieczność rozszerzenie oferty udzielanego wsparcia dla mieszkańców gminy o 

specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

 

Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz wspieranie rodzin                 

i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie 

Przemoc jest zjawiskiem wszechobecnym. Występuje w różnych środowiskach i sferach życia. 

Przemoc jest definiowana, jako wszelkie i nieprzypadkowe akty godzące w osobistą wolność 

jednostki lub przyczyniające się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby, wykraczające                  

poza społeczne zasady wzajemnej relacji. Szczególną kategorią jest przemoc domowa, 

nazywana też przemocą w rodzinie. Jest to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie 

skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując 

cierpienie i szkody. Doświadczają jej kobiety, ale także dzieci, osoby starsze, chore, a czasami 

również mężczyźni. 

W gminie Walce zjawiskiem przemocy zajmuję się Zespół Interdyscyplinarny powołany                    

na podstawie Uchwały Nr VI/ 46/ 2011 Rady Gminy Walce z dnia 18 maja 2011 roku.  

Obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, jako zadania własnego gminy, wynika z 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa przedstawicieli różnych instytucji. Łącząc swoją 

wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z działalności instytucji, którą reprezentują 

oraz podejmując skoordynowane działania, przyczyniają się do niesienia pomocy osobom 

doznającym przemocy. Działania ukierunkowane są również na sprawców przemocy.  

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego m.in. należy: 

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie; 

- ocena sytuacji problemowej (diagnoza) i wypracowanie sposobu postępowania,                                    

który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań 

przewidzianych przepisami prawa; 

- zintegrowanie działań mających na celu udzielenie kompleksowej pomocy dziecku                                   
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i rodzinie, w której istnieje podejrzenie występowania przemocy; 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

- udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy; 

- kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów i instytucji; 

- monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, w szczególności przez 

wspólne działanie przedstawicieli instytucji powołanych do grup roboczych w ramach 

prowadzonych procedur "Niebieska Karta". 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 roku wpłynęło 5 formularzy A „ Niebieskiej Karty”, 

założone przez policję i pomoc społeczną. Nie odnotowano wpływu ww. formularzy 

założonych przez inne instytucje do tego ustawowo zobligowane – służby zdrowia, czy oświaty. 

Wobec osób stosujących przemoc podejmowano działania: 

- informujące o konsekwencjach społecznych i prawnych stosowania przemocy wobec 

innych; 

- motywujące do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców 

przemocy.  W 2019 roku z tego typu zajęć nie skorzystała ani jedna osoba; 

- kierujące do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                  

W 2019 roku do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

skierowano 4 osoby, z czego 1 osoba ukończyła leczenie w systemie zamkniętym,                              

wobec 1 osoby zaopiniowano o braku cech uzależnienia, wobec 2 skierowano wniosek do 

Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,                                       

1 osoba podjęła leczenie odwykowe w systemie ambulatoryjnym. 

Działania wobec osób doznających przemocy ze strony najbliższych, zarówno osób dorosłych                    

i dzieci: 

- objęcie bezpłatną pomocą psychologiczną, świadczoną stacjonarnie na terenie Gminnego 

Ośrodka Kultury w Walcach i w miejscu zamieszkania rodzin dotkniętych przemocą 

domową i dodatkowymi zjawiskami patologicznymi, które dysfunkcyjnie wpływają na 

poziom funkcjonowania rodziny. Z pomocy psychologicznej skorzystało 50 osób - 28 osób 

dorosłych  i 22 dzieci; 

- informowanie o możliwości korzystania z wszechstronnej pomocy w Specjalistycznych 

Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Opolu, czy Kędzierzynie – Koźlu                                             

(pomoc psychologiczna, prawna, bezpieczne miejsce schronienia w sytuacji zagrożenia 

życia  i zdrowia). Z tej możliwości nie skorzystała żadna osoba; 

- kierowanie do Punktu Bezpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Walce. Z tej 

możliwości skorzystały 2 osoby. 
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Praca Zespołu Interdyscyplinarnego 

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 4 

Liczba osób objętych pomocą zespołu 39 

Liczba rodzin objętych pomocą zespołu 10 

Liczba utworzonych grup roboczych 5 

Liczba posiedzeń grup roboczych 29 

Liczba osób objętych pomocą grup roboczych 16 

Liczba rodzin objętych procedurą "Niebieskiej Karty" 5 

Liczba zakończonych procedur "Niebieskiej Karty" 3 

Liczba sporządzonych formularzy "Niebieskiej Karty" – Karta C 4 

Liczba sporządzonych formularzy "Niebieskiej Karty" – Karta D 4 

Liczba zakończonych procedur "Niebieskiej Karty" 3 

Ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy 

3 

 

Obok powyższych działań członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego rozpowszechniali 

informacje o zjawisku przemocy i możliwościach uzyskania pomocy poprzez  rozprowadzanie 

ulotek w miejscach użyteczności publicznej (m.in. placówki oświatowe, placówki służby 

zdrowia i inne). 

W celu podniesienia wiedzy i kompetencji zawodowych członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu „Przemoc wobec osób starszych”                                         

oraz korzystali z indywidualnych szkoleń. 

Wnioski 

W kolejnych latach Zespół Interdyscyplinarny planuje kontynuację działań w zakresie: 

- kompleksowej pomocy rodzinom, gdzie dochodzi do przemocy (pomoc psychologiczna, 

prawna, pedagogiczna i inna); 

- edukacji przedstawicieli służby zdrowia, oświaty, Policji i innych specjalności w zakresie 

przeciwdziałania, rozpoznawania i postępowania w sytuacji występowania przemocy 

domowej; 

- współpracy z innymi instytucjami w zakresie wypracowania skutecznych procedur pomocy 
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rodzinom dotkniętym przemocą domową; 

- poszerzania wiedzy na temat zjawisk patologicznych w rodzinach, skutecznych metod 

pomagania rodzinom oraz szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej. 

Zagadnieniami dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane były przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającą w oparciu o ustawę                                                     

z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości. Realizowane zadania wynikają z 

ustalanego corocznie przez Radę Gminy, Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  Podstawowymi zadaniami komisji jest: 

- analiza problemów alkoholowych na terenie Gminy Walce oraz potrzeb lokalnego środowiska 

w zakresie pomocy w ich rozwiązaniu; 

- niwelowanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów związanych z niekontrolowanym 

spożywaniem alkoholu; 

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z uzależnień na terenie gminy; 

- wzrost zasobów koniecznych do radzenia sobie z problemem uzależnienia. 

- propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, wolnego od używek. 

 

Komisja poprzez podejmowane działania, wspiera osoby mające problem z uzależnieniem                              

i ich rodziny, kształtuje zdrowy tryb życia. Jednocześnie realizuje określone ustawowo zadania 

gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy: 

- dostęp do pomocy psychologicznej dla rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, przemocy 

domowej i innymi zjawiskami, które dysfunkcyjnie wpływają na poziom funkcjonowania  

jednostki i rodziny. Bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Gminy Walce 

świadczona była przez dwóch psychologów, którzy pracowali z rodzinami. Podczas całego 

2019 roku pomocą objętych zostało 50 osób, w tym 28 osób dorosłych i 22 dzieci. Z 

rozeznania potrzeb środowiska wynika, że istnieje dalsza konieczność pomocy terapeutycznej 

w kolejnych latach. Zadanie dofinansowao w wysokości: 21.677,80 zł; 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży                        

oraz dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii, przemocy w rodzinie; 

- promocja i propagowanie trzeźwych obyczajów, organizacja czasu wolnego, rozwijanie 

postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu. Na ten cel wydatkowano: 

11.219,36 zł; 

- podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i innych osób działających na rzecz przeciwdziałania zjawiskom 
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patologii społecznych. Członkowie komisji wzięli udział w szkoleniu "Szkolenie podstawowe 

dla członków GKRPA". Członkowie Komisji, Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach wraz 

z osobami współpracującymi z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walcach – OPS Krapkowice, 

DPS Anna wzięli udział w szkoleniu "Przemoc wobec osób starszych". Łączna ilośc osób 

biorących w szkoleniu – 14. Na szkolenie zaproszeni zostali przedstawiciele placówek służby 

zdrowia – Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach i Indywidualnej Praktyki 

Lekarskiej w Żużeli – nie wykazali zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu. Ponadto 

członkowie Komisji uczestniczyli w okresie sprawozdawczym z różnych szkoleń 

podnoszących kwalifikacje  i kompetencje. Na ten cel wydatkowano: 5.801,26 zł; 

- finansowanie konsultacji psychologa i psychiatry (opinie dla potrzeb sądowych) osób 

objętych działaniami GKPiRPA w Walcach w sprawach dotyczących nałożenia obowiązku 

leczenia odwykowego. Na ten cel wydatkowano: 863,00 zł; 

- działania wobec sprzedawców napojów alkoholowych: organizacja szkolenia dla 

sprzedawców napojów alkoholowych – uczestniczyło 11 osób; Kontrola punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych – skontrolowano 3 punkty sprzedaży napojów alkoholowych.                                             

Na ten cel wydatkowano 1.000,00 zł; 

- zakup materiałów profilaktycznych. Z zakupionych materialów profilaktycznych korzystają 

szkoły podstawowe na terenie Gminy Walce. Na ten cel wydatkowano: 399,00 zł; 

- zadania realizowane przez członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. W ramach swojej dzialalności odbyło się 13 posiedzeń. Komisja 

rozpatrywała sprawy kierowane do Komisji dotyczące 16 osób. Wydano w 2019 roku 3 opinie 

dotyczące wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Walce.                            

Na realizacje działań wydatkowano kwotę: 12.450,00 zł. 

Środki na realizację działań zawartych w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku pochodziły z opłat za 

wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące tę 

sprzedaż podmioty gospodarcze. Z ogólnej kwoty 66.740,83 zł wydatkowano na wszystkie 

powyższe zadania kwotę 62.681,42 zł.  

Zagadnienia dotyczące narkomanii, podobnie jak w odniesieniu do alkoholizmu, realizowane 

były również przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów. Komisja Realizowała 

zadania wynikające z ustalanego corocznie przez Radę Gminy, programu. Do dyspozycji 

Komisji były środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu 
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Przeciwdziałania Narkomanii. Zrealizowano zajęcia profilaktyczne o charakterze 

edukacyjnym.  Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 4.850,00 zł. 

Wnioski: 

Ze względu na potrzeby zgłaszane przez środowisko, pomoc terapeutyczna powinna                             

być kontynuowana w następnych latach. 

W celu poprawienia profilaktyki, należy przeprowadzić na terenie gminy diagnozę społeczną, 

dotyczącą występowania problemów związanych z narkomanią i alkoholizmem.   

 

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy Walce  

 

Rada Gminy Walce obradowała w roku 2019 na 13 sesjach i podjęła łącznie 121 uchwał. 

Większość uchwał dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, budżetu 

Gminy oraz spraw związanych z ochroną środowiska i oświatą.  Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 

ustawy o samorządzie gminnym Wójt  przekazał uchwały w terminie 7 dni do organów nadzoru 

jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Opolski, a w zakresie spraw 

finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Organy nadzoru w jednym przypadku 

stwierdziły nieprawidłowość w uchwale numer VI/69/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków..  

Uchwały są zgodne z prawem oraz nie naruszają właściwego gospodarowania finansami 

publicznymi. Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, 

natomiast uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.    

 

 

 

  



 

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2019 roku przez Radę Gminy Walce kadencji 2018-2023 

 

Lp. Numer uchwały Data podjęcia Tytuł Sposób wykonania 

1.  III/27/2019 

13.02.2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce 

na 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

publikacji w dzienniku Urzędowem Województwa 

Opolskiego 

2.  III/28/2019 

13.02.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

3.  III/29/2019 

13.02.2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr V/24/2011 Rady 

Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w 

sprawie zarządzenia poboru podatków i 

opłat w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego  

   

 

4.  III/30/2019 

13.02.2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady 

Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty 

targowej na terenie Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Wprowadzono i określono stawki targowe na 

terenie Gminy Walce oraz inksentów  

5.  III/31/2019 

13.02.2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Miasta Opola 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała zrealizowana zgodnie z podpisaną umową  

Nr CRU-00760/18.  

6.  III/32/2019 
13.02.2019 r. 

w sprawie przedłużenia umowy najmu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

7.  III/33/2019 
13.02.2019 r. 

w sprawie przedłużenia umowy najmu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

8.  III/34/2019 

13.02.2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielenia 

dotacji celowych z budżetu Gminy Walce 

na realizację inwestycji polegających na 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy Walce oraz BIP.  
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wymianie węglowych źródeł ogrzewania 

na ekologiczne 

Ustalono Regulamin udzielania dotacji celowych ze 

środków budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji 

polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania 

na ekologiczne. 

9.  III/35/2019 

13.02.2019 r. 

w sprawie zmiany składu Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Ośrodka Zdrowia w Walcach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwałą powołano nowa Radę Społeczną Samodzielnego 

Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach. 

10.  III/36/2019 

13.02.2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  

Określono odpłatność pobytu w ośrodkach wsparcia.   

11.  III/37/2019 

13.02.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

nienależyte wykonanie zadań przez 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Walcach.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Rada uznała skargę za niezasadną. 

12.  III/38/2019 

13.02.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce 

na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Określono 

roczny plan pracy Komisji rewizyjnej.  

13.  III/39/2019 

13.02.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Walce na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Określono roczny plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji.  

14.  III/40/2019 

13.02.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

stałych komisji Rady Gminy Walce na 

2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Określono roczny plan pracy komisji stałych Rady Gminy 

Walce na rok 2019  

15.  III/41/2019 

13.02.2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XI/87/07 Rady 

Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku 

w sprawie nadania statutu sołectwa 

Brożec  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Uchwalono zmiany w statucie sołectwa tj.: 
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§8 ust. 3 (kadencja rady), §13 ust. 2 (skład rady), §16 ust. 

2 (zebranie wiejskie). 

16.  III/42/2019 

13.02.2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XI/88/07 Rady 

Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku 

w sprawie nadania statutu sołectwu 

Ćwiercie 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Uchwalono zmiany w statucie sołectwa tj.: 

§8 ust. 3 (kadencja rady), §13 ust. 2 (skład rady), §16 ust. 

2 (zebranie wiejskie). 

17.  III/43/2019 

13.02.2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XI/89/07 Rady 

Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku 

w sprawie nadania statutu sołectwu 

Dobieszowice 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Uchwalono zmiany w statucie sołectwa tj.: 

§8 ust. 3 (kadencja rady), §13 ust. 2 (skład rady), §16 ust. 

2 (zebranie wiejskie).  

18.  III/44/2019 

13.02.2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XI/90/07 Rady 

Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku 

w sprawie nadania statutu sołectwu 

Grocholub 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Uchwalono zmiany w statucie sołectwa tj.: 

§8 ust. 3 (kadencja rady), §13 ust. 2 (skład rady), §16 ust. 

2 (zebranie wiejskie). 

19.  III/45/2019 

13.02.2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XI/91/07 Rady 

Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku 

w sprawie nadania statutu sołectwu 

Kromołów 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Uchwalono zmiany w statucie sołectwa tj.: 

§8 ust. 3 (kadencja rady), §13 ust. 2 (skład rady), §16 ust. 

2 (zebranie wiejskie). 

20.  III/46/2019 

13.02.2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XI/92/07 Rady 

Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku 

w sprawie nadania statutu sołectwu 

Rozkochów 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Uchwalono zmiany w statucie sołectwa tj.: 

§8 ust. 3 (kadencja rady), §13 ust. 2 (skład rady), §16 ust. 

2 (zebranie wiejskie). 

21.  III/47/2019 

13.02.2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XI/93/07 Rady 

Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  



RAPORT O STANIE GMINY WALCE 
__________________________________________________________________________________ 

56 
 

w sprawie nadania statutu sołectwu 

Stradunia 

Uchwalono zmiany w statucie sołectwa tj.: §8 ust. 3 

(kadencja rady), §13 ust. 2 (skład rady), §16 ust. 2 

(zebranie wiejskie). 

22.  III/48/2019 

13.02.2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XI/94/07 Rady 

Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku 

w sprawie nadania statutu sołectwu Walce 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Uchwalono zmiany w statucie sołectwa tj.: 

§8 ust. 3 (kadencja rady), §13 ust. 2 (skład rady), §16 ust. 

2 (zebranie wiejskie).  

23.  III/49/2019 

13.02.2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XI/95/07 Rady 

Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku 

w sprawie nadania statutu sołectwu 

Zabierzów 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  

Uchwalono zmiany w statucie sołectwa tj.: §8 ust. 3 

(kadencja rady), §13 ust. 2 (skład rady), §16 ust. 2 

(zebranie wiejskie). 

24.  IV/50/2019 

27.02.2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce 

na 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego  

25.  IV/51/2019 

27.02.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

26.  IV/52/2019 

27.02.2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad 

przyznawania diet przewodniczącym 

organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.   

Ustalono wysokości i zasady przyznawania diet 

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych Gminy Walce 

27.  IV/53/2019 

27.02.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w 

uchwale nr XXII/177/09 Rady Gminy 

Walce z dnia 30 stycznia 2009 r. w 

sprawie nadania statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Wprowadzono zmiany w statucie  Gminnego 

Ośrodka Kultury w Walcach.  
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28.  IV/54/2019 

27.02.2019 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Walcach 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  

29.  IV/55/2019 

27.02.2019 r. 

w sprawie wydzierżawienia gruntów 

rolnych stanowiących własność Gminy 

Walce w trwałym zarządzanie 

Samorządowego Zakładu Budżetowego 

Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

30.  IV/56/2019 

27.02.2019 r. 

w sprawie poparcia dla działań Gminy 

Gogolin oraz Gminy Krapkowice 

dotyczących nowej przeprawy na rzece 

Odrze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

31.  V/57/2019 

27.03.2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce 

na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

publikacji w dzienniku Urzędowem Województwa 

Opolskiego 

32.  V/58/2019 

27.03.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

33.   V/59/2019 

27.03.2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Walce w 2019 roku 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  

Uchwalono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Walce w 2019 roku, którego celem jest ograniczenie 

bezdomności zwierząt. 

34.  V/60/2019 

27.03.2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Walce oraz 

granice obwodów tych szkół od 1 

września 2019 roku 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego  

 



RAPORT O STANIE GMINY WALCE 
__________________________________________________________________________________ 

58 
 

35.  V/61/2019 

27.03.2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych 

wymogów raportu o stanie gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.   

36.  V/62/2019 

27.03.2019 r. 

w sprawie przekazania do zaopiniowania 

projektu regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

37.  V/63/2019 

27.03.2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Walce  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

38.  VI/64/2019 

08.05.2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce 

na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

publikacji w dzienniku Urzędowem Województwa 

Opolskiego 

39.  VI/65/2019 

08.05.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

40.  VI/66/2019 

08.05.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. "Zakup średniego 

uterenowionego samochodu pożarniczego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Walcach" 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .  

Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach 

poprzez zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup średniego 

uterenowionego samochodu pożarniczego”.  

41.  VI/67/2019 

08.05.2019 r. 

w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w 

Krapkowicach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wsparcie 

finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach 

 

42.  VI/68/2019 

08.05.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Walce do spółki pod 

nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Spółka z ograniczoną 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Gmina Walce przystąpiła do spółki pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z 
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odpowiedzialnością z siedzibą w 

Głubczycach 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Głubczycach 

43.  VI/69/2019 

08.05.2019 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczenia wody i odprowadzania 

ścieków.  

 Wyrokiem Sądu Administracyjnego w Opolu sygnatura 

sprawy I SA/Op 397/19 stwierdził nieważność 

zaskarżonej uchwał w całości  

44.  VI/70/2019 

08.05.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości stawek za zajęcie 

pasa drogowego 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Zmieniono stawki za zajęcie pasa 

drogowego. 

45.  VI/71/2019 

08.05.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia szczegółowych wymogów 

raportu o stanie Gminy Walce  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

46.  VII/72/2019 

31.05.2019 r. 

w sprawie zawarcia umowy najmu z 

dotychczasowym najemcą 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

47.  VIII/73/2019 

18.06.2019 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Walce wotum zaufania.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwalono 

wotum zaufania Wójtowi Gminy Walce.   

48.  VIII/74/2019 

18.06.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Walce na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce na 

2018 rok  

49.  VIII/75/2019 

18.06.2019 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Walce. 

50.  VIII/76/2019 

18.06.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego bilansu Gminy Walce 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 

roku 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zatwierdzono skonsolidowany bilans Gminy Walce 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku  
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51.  VIII/77/2019 

18.06.2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce 

na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

publikacji w dzienniku Urzędowem Województwa 

Opolskiego 

52.  VIII/78/2019 

18.06.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

53.  VIII/79/2019 

18.06.2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Krapkowickiemu 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

54.  VIII/80/2019  

18.06.2019 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej 

Gminie Gogolin na dofinansowanie opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 

zamieszkałych na terenie Gminy Walce  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Udzielono dotacji celowej Gminie Gogolin na 

dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

zamieszkałych na terenie Gminy Walce 

55.  VIII/81/2019  

18.06.2019 r. 

w sprawie powołania Zespołu do 

zaopiniowania kandydatów na ławników 

do sądów powszechnych 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Powołano Zespół do zaopiniowania 

kandydatów na ławników do sądów powszechnych 

56.  VIII/82/2019 

18.06.2019 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o 

wypłatę dodatku energetycznego 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego  

57.  VIII/83/2019 

24.06.2019 r. 

w sprawie zmiany treści aktualizacji 

"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Walce" 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wprowadzono zmiany w treści aktualizacji "Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce" 

58.  VIII/84/2019 

24.06.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XIV/123/2016 Rady Gminy Walce z dnia 

11 maja 2016 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Walce, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Walce, 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.   
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udostępnionych dla operatorów 

publicznego transportu zbiorowego i 

przewoźników drogowych oraz 

warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów  

59.  IX/85/2019 

24.06.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego 

Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2018  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Samodzielnego 

Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2018 

60.  IX/86/2019 

14.08.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

61.  IX/87/2019 

14.08.2019 r. 

w sprawie zmiany treści aktualizacji 

"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Walce" 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zaktualizowano treść "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Walce" 

62.  X/88/2019 

14.08.2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce 

na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

publikacji w dzienniku Urzędowem Województwa 

Opolskiego 

63.  X/89/2019 

14.08.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

64.  X/90/2019 

25.09.2019 r. 

w sprawie likwidacji jednostki 

budżetowej o nazwie Publiczne 

Gimnazjum w Walcach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Podjęto uchwałę o likwidacji  jednostki budżetowej o 

nazwie Publiczne Gimnazjum w Walcach.  

65.  X/91/2019 

25.09.2019 r. 

w sprawie ustalenia sposobu sprawiania 

pogrzebu przez Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ustalono 

metody sprawiania pogrzeby przez Gminę Walce.  

66.  XI/92/2019 

25.09.2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce 

na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

publikacji w dzienniku Urzędowem Województwa 

Opolskiego 
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67.  XI/93/2019 

25.09.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

68.  XI/94/2019 

25.09.2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/196/2013 

Rady Gminy Walce z dnia 28 sierpnia 

2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Podjęto uchwałę o treści „Całkowita spłata pożyczki 

nastąpi w 2022 roku”.  

69.  XI/95/2019 

25.09.2019 r. 

w sprawie przekazania do zaopiniowania 

projektu regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przekazano 

regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

do zaopiniowania do Wód Polskich.  

70.  XI/96/2019 

25.09.2019 r. 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Gminy Walce i nadania jej statutu 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Powołano i nadano statut Młodzieżowej 

Radzie Gminy Walce.   

71.  XI/97/2019 

25.09.2019 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu 

nadawania tytułu "Honorowy Obywatel 

Gminy Walce" 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  Uchwalono regulamin dot. nadawania 

tytułu Honorowy Obywatel Gminy Walce"   

72.  XI/98/2019 
25.09.2019 r. 

w sprawie przedłużenia umowy najmu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

73.  XI/99/2019 

25.09.2019 r. 

w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka 

w Walcach, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Walce oraz 

nadanie mu statutu 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Uchwalono uchwałę o utworzeniu  

Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu 

74.  XI/100/2019 

25.09.2019 r. 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

Publicznym Żłobkiem w Walcach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwalono 

plan  nadzoru nad Publicznym Żłobkiem w Walcach 

75.  XI/101/2019 

25.09.2019 r. 

w sprawie określenia jednostki 

obsługującej i obsługiwanych jednostek 

oświatowych, prowadzonych przez 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.,   

Uchwałą określono jednostki obsługującej i 

obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych 
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Gminę Walce oraz zakresu obowiązków 

powierzonych jednostce obsługującej w 

ramach wspólnej obsługi 

przez Gminę Walce oraz zakresu obowiązków 

powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej 

obsługi 

76.  XI/102/2019 

25.09.2019 r. 

w sprawie udzielenia dotacji 

Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi 

Zdrowia w Walcach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwalono dotację w wysokości 10.000 złotych 

Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w 

Walcach 

77.  XI/103/2019 

30.10.2019 r. 

w sprawie zmiany treści aktualizacji 

"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Walce" 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zaktualizowano „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Walce" 

78.  XI/104/2019 

30.10.2019 r. 

w sprawie zasad planowania 

przestrzennego w produkcji zwierzęcej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Uchwalono zasady planowania przestrzennego w 

produkcji zwierzęcej (co najmniej 400 metrów).  

79.  XII/105/2019 

30.10.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Publicznego Gimnazjum w 

Walcach 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Walce. 

Zakończono działalność Publicznego Gimnazjum w 

Walcach 

80.  XII/106/2019 

30.10.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego 

81.  XII/107/2019 

30.10.2019 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia 

udzielane przez Publiczny Żłobek w 

Walcach 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Ustalono opłaty za Publiczny Żłobek w 

Walcach. 6 godzin – 18 zł  

9,5 – 28 zł, Wyżywienie – 6 zł dziennie  
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82.  XII/108/2019 

30.10.2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu 

Publicznego Żłobka w Walcach, dla 

którego organem prowadzącym jest 

Gmina Walce oraz nadanie mu statutu 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.   Uchwalono statut Publicznego Żłobka w 

Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 

Walce.  

83.  XII/109/2019 

30.10.2019 r. 

w sprawie przedłużenia umowy najmu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwalono 

przedłużenie umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat   

84.  XII/110/2019 

30.10.2019 r. 

w sprawie przedłużenia umowy najmu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwalono 

przedłużenie umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat   

85.  XII/111/2019 

07.11.2019 r. 

w sprawie wydzierżawienia gruntów 

rolnych stanowiących własność Gminy 

Walce.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego  

86.  XII/112/2019 

07.11.2019 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu 

nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy 

Walce" 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Uchwalono Regulamin nadawania tytułu 

"Zasłużony dla Gminy Walce" 

87.  XIII/113/2019 

07.11.2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce 

na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

publikacji w dzienniku Urzędowem Województwa 

Opolskiego 

88.  XIII/114/2019 

07.11.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

89.  XIII/115/2019 

07.11.2019 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwalono 

dotację celową Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. 

Walentego w wysokości 40.000,00 złotych.    

90.  XIII/116/2019 

07.11.2019 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Walce. 

Powołano 5 osobowa komisje Konkursową w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na 



RAPORT O STANIE GMINY WALCE 
__________________________________________________________________________________ 

 

65 
 

wyłonienie kierownika Samodzielnego 

Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach 

wyłonienie kierownika Samodzielnego Publicznego 

Ośrodka Zdrowia w Walcach   

91.  XIV/117/2019 

18.11.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Ośrodkowi Zdrowia w Walcach 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Wprowadzono zapis w zadaniach 

Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w 

Walcach; „prowadzenie gabinetu fizjoterapii”  

92.  XIV/118/2019 

18.11.2019 r. 

w sprawie nadania tytułu Honorowy 

Obywatel Gminy Walce  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nadano tytuł 

Honorowego Obywatela Gminy Walce – Arcybiskupowi 

Nossol.    

93.  XV/119/2019 

27.11.2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce 

na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

publikacji w dzienniku Urzędowem Województwa 

Opolskiego 

94.  XV/120/2019 

27.11.2019 r. 

w sprawie ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla Samorządu Zakładu 

Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w 

Walcach na 2020 rok.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

Uchwalono stawkę dotacji przedmiotowej (0,50 zł do 1 m) 

dla Samorządu Zakładu Budżetowego Wodociągi i 

Kanalizacja w Walcach na 2020 rok.    

95.  XV/121/2019 

27.11.2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 

2020 r. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Ustalono i uchwalono wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 2020 r. 

 

96.  XV/122/2019 

27.11.2019 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2020 r. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

97.  XV/123/2019 

27.11.2019 r. 

w sprawie przyjęcia "Rocznego programu 

współpracy Gminy Walce z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 

obowiązująca od 1 stycznia 2020 r., i podlega 

wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.     

Rada Gminy Walc przyjęła Roczny program współpracy 

Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz 
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innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 r. 

98.  XV/124/2019 

27.11.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

nienależyte wykonywanie zadań przez 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Walcach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Rada Gminy Walce uznała skargę za bezzasadna.  

99.  XV/125/2019 

27.11.2019 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2020 

100.  XV/126/2019 

27.11.2019 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2020 

101.  XV/127/2019 

27.11.2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schronisku dla osób bezdomnych i w 

schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.    

Uchwalono i ustalono szczegółowe zasady ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i 

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

102.  XV/128/2019 

27.11.2019 r. 

w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za 

zbiorowe odprowadzanie ścieków dla 

gospodarstw domowych 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 

obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.  

Uchwalono dopłatę do taryfy grupowej odbiorców 

ścieków (0,50 zł do 1 m) od 01.01.2020- 31.12.2020 

103.  XV/129/2019 

27.11.2019 r. 

w sprawie zawarcia umowy najmu z 

dotychczasowym najemcą 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

104.  XV/130/2019 

27.11.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Uchwalono zmianę w załączniku nr 2 dot. 

wykazu Gminnych jednostek organizacyjnych.   
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105.  XV/131/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie udzielenia dotacji 

Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi 

Zdrowia w Walcach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Udzielono dotacji Samodzielnemu Publicznemu 

Ośrodkowi Zdrowia w Walcach w kwocie 30.000,00 zł z 

przeznaczeniem na sprzęt rehabilitacyjny.   

106.  XV/132/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie przekazania do zaopiniowania 

projektu regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przekazano do zaopiniowania projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi 

regulacyjnemu.  

107.  XVI/133/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce 

na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

publikacji w dzienniku Urzędowem Województwa 

Opolskiego 

108.  XVI/134/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

109.  XVI/135/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 

2019  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwalono wykaz wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2019 tj.: Termomodernizacja 

budynku Publicznego Przedszkola w Straduni oraz 

Budowa   

110.  XVI/136/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Walce 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

111.  XVI/137/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Walce na 2020 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i 

podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego  

112.  XVI/138/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie współdziałania z Gminą 

Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji 

obowiązku zapewnienia opieki 

bezdomnym psom wyłapywanym z terenu 

Gminy Walce w 2020 roku 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Uchwalono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Walce w 2019 roku, którego celem jest ograniczenie 

bezdomności zwierząt. 
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113.  XVI/139/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Uchwalono dostaję w wysokości 20.000,00 złotych dla 

Parafii Walce na renowację obejmującą oczyszczenie 

zabytku z wieloletnich zabrudzeń, przywrócenie wyglądu 

złoceń na poler i mat.   

114.  XVI/140/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie zaniechania realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. "Budowa garażu OSP 

w miejscowości Dobieszowice" 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwalono zaniechanie realizacji zadania „Budowa 

garażu OSP w miejscowości Dobieszowice" 

115.  XVI/141/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie zaniechania realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi 

gminnej w Brożcu na działce 1046" 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwalono zaniechania realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Brożcu 

na działce 1046" 

116.  XVI/142/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie zaniechania realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z 

przebudową budynku socjalnego 

"KAZAMAT" w Walcach - budowa 

sanitariatów" 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwalono zaniechania realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z przebudową budynku 

socjalnego "KAZAMAT" w Walcach - budowa 

sanitariatów" 

117.  XVI/143/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości stawek za zajęcie 

pasa drogowego 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  Ustalono wysokości stawek za zajęcie pasa 

drogowego w kwocie 0,20 zł za jeden dzień zajmowania 

pasa drogowego  

118.  XVI/144/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie określenia wysokości oraz 

szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania i zwrotu zasiłku celowego 

na ekonomiczne usamodzielnienie  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Uchwalono wysokości oraz szczegółowe 

warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 

ekonomiczne usamodzielnienie.  
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119.  XVI/145/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie określenia średniej ceny 

jednostek paliwa w Gminie Walce na rok 

szkolny 2019/2020 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  Uchwalono średnie ceny jednostek paliwa w 

Gminie Walce na rok szkolny 2019/2020 tj.; olej 

napędowy – 4,98 zł za litr, benzyna bezołowiowa – 4,91 

za 1 litr, gaz – 2.12 za 1 litr.    

120.  XVI/146/2019 

27.12.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walce 

na lata 2015-2022 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wprowadzono zmiany w rozdziale 3 „Założenia 

strategiczne” w Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 

2015-2022.  

121.  XVI/147/2019 

27.12.2019 r. 

W sprawie udzielenia dotacji 

Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi 

Zdrowia w Walcach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Udzielono dotacji Samodzielnemu Publicznemu 

Ośrodkowi Zdrowia w Walcach w wysokości 6,000 zł z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.  

 

 

 

  



 

Honorowy obywatel Gminy Walce  

Uchwałą XIV/118/2019 Rady Gminy Walce w dniu 18 listopada 2019 r., w Spichlerzu w 

Brożcu  podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Walce nadano tytuł Honorowego Obywatela 

Gminy Walce Arcybiskupowi  Alfonsowi Nossol. 

Abp Alfons Nossol jest osobistością, która autentycznością swojego własnego życia i swoim 

niesłabnącym zaangażowaniem na rzecz porozumienia i pojednania narodów Europy, jest dla 

przyszłych pokoleń Gminy Walce wzorem, zachętą i symbolem na przyszłość. 

To właśnie Ksiądz Arcybiskup czyni naszą Gminę miejscem sławnym. Sprowadza do nas 

znaczących ludzi z całego świata, aby pokazać im piękno Śląskiej Ziemi, zarazić ich 

optymizmem płynącym z tego miejsca i zachwycić kulturą naszego regionu. 

 

Młodzieżowa Rada Gminy Walce 

Rada Gminy Walce dnia 25 września 2019 roku podjęła uchwałę nr XI/96/2019 w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu.  

Zarządzeniem Nr.Or.0050.105A.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie  

powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce,  dnia 12 listopada 2019 r. odbyły się wybory, 

gdzie wybrano 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy Walce.  
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11 grudnia 2019 roku odbyła się pierwsza sesja, na której odbyło się ślubowanie radnych oraz  

wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego – juniora. Podczas sesji dokonano wyboru 

Przewodniczącego, którym został Aleksander – Gawlica,  Wiceprzewodniczącego oraz 

Sekretarza.     

 

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  

7.1. Aglomeracja Opolska  

Aglomeracja Opolska powstała na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji 

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

19 marca 2014 roku do członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska dołączyła gmina 

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

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

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

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

porozumienia określono następujące dziedziny  współpracy członków: planowanie strategiczne 

i przestrzenne, rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, 

transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych 

Aglomeracji, transport zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, 

ochrona przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport i turystyka.  

W strukturach Aglomeracji Opolskiej Gminę Walce reprezentuje Wójt Gminy Walce.  
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W ramach środków unijnych będących w dyspozycji Aglomeracji Gmina Walce w 2019 roku 

realizowała projekt  pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w 

Straduni” oraz złożono wnioski o dofinasowanie na zadania pn.”Termomodernizacja 

Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” oraz  „Razem wesoło – wydłużenie czasu pracy 

w przedszkolach Gminy Walce” . 

7.2. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad  

Gmina Walce aktywnie uczestniczy w działalności stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

Pradziad Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, celem którego jest 

działalność na rzecz rozwoju polsko – czeskich terenów przygranicznych w dziedzinach: 

planowania gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju 

gospodarczego, handlu i usług, turystyki, sportu i rekreacji, transportu i łączności, oświaty, 

nauki, kultury, sztuki, ochrony zdrowia, kontaktów międzyludzkich i wymiany młodzieży, 

zapobiegania przestępczości, wzajemna pomoc na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych, 

odnowa wsi i rolnictwa. 

Gmina aktywnie ubiega się o środki pomocowe w ramach Funduszu Mikroprojektów 

Euroregionu Pradziad. W 2019 roku Gmina realizowała projekt pn.:„Projekt 112”  

realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 

2014-2020  mający na celu poprawienie przygotowania merytorycznego i praktycznego w 

zakresie ratownictwa skierowany do Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Walce       i gminy 

partnerskiej Mała Morawka (Czechy).Całkowity koszt  projektu pn. „Projekt 112”  wyniósł 

97.482,70 zł. 

 

7.3. Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

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

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

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

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

krapkowickiego, strzeleckiego i opolskiego. W 2009 roku uzyskało status Lokalnej Grupy 

Działania, która zgodnie z ideą programu Leader realizuje wynikające z lokalnej strategii 

rozwoju innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne,  

a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego  

i społecznego. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczynia się  
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do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju, tym samym do 

polepszenia życia mieszkańców.  

W 2019 roku Gmina Walce złożyła wniosek  na realizację zadania pn.; „Utworzenie 

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach” 

,który otrzymał pozytywną rekomendację rady programowej i został przekazany  do Urzędu 

Marszałkowskiego celem zawarcia umowy o dofinasowanie.   

7.4. Związek Gmin Śląska Opolskiego  

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym, którego 

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

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

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

zakupowej” uczestniczyła i uczestniczy w przetargach na zakup energii elektrycznej. 

7.5.  Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe  

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe liczy 53 członków (z województwa opolskiego oraz 

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

powiaty, a na sejmiku województwa kończąc. Wójt Gminy Walce jest członkiem Śląskiego 

Stowarzyszenia Samorządowego, założonego w 1991 roku w Leśnicy.  

Stowarzyszenie zajmuje się pielęgnacją i popularyzacją wielokulturowości Śląska, twórczym 

pobudzaniem aktywności społeczno-politycznej oraz stwarzaniem warunków do podnoszenia 

poziomu kultury, sztuki i oświaty środowisk śląskich ze szczególnym uwzględnieniem ludności 

pochodzenia niemieckiego, wspiera inicjatywy kulturalne służące pielęgnowaniu tradycji 

rodzimych oraz bierze czynny udział w kreowaniu polityki regionalnej.  

Ponadto Śląskie Stowarzyszenia Samorządowe organizuje regularne spotkania, podczas 

których poruszane i dyskutowane są zagadnienia i problemy funkcjonowania lokalnych 

samorządów, co znacząco wpływa na podnoszenie jakości działań samorządowych. 

7.6.  Związek Gmin „Aqua Silesia” 

Związek działał formalnie od 1993 roku. Członkami związku były gminy: Biała, Głogówek, 

Krapkowice, Strzeleczki i Walce. Zasadniczym zadaniem tego Związku było zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę ludności w obrębie gmin uczestników Związku oraz tworzenie w tym celu 

odpowiednich warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych poprzez wspólne 

budowanie, utrzymywanie, eksploatację i modernizację obiektów i urządzeń:  ujęć wody,  
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pompowni, przepompowni i hydroforni,  stacji uzdatniania wody,  sieci tranzytowych, wraz 

ze wszystkimi elementami uzbrojenia. Uchwałą nr I/3/2019 Zgromadzenia Związku Gmin 

„AQUA SILESIA” z dniem 14 stycznia 2019 roku rozwiązano Związek Gmin „AQUA 

SILESIA” i podano likwidacji która zakończyła się dnia 31 maja 2019 r.  

 

7.7. Współpraca   międzynarodowa 

W dniu 10 maja 1997 roku reprezentanci gminy Walce oraz gminy Berg, dokonali uroczystego 

podpisania porozumienia partnerskiego. Na podstawie tego porozumienia gminy partnerskie 

zobowiązały się stać na straży stałej współpracy międzysamorządowej, wspierać wymianę 

partnerską mieszkańców oraz działać na rzecz niemiecko - polskiego porozumienia jak i 

Zjednoczonej Europy.  

 

 

 

 

 

 

 

Na przestrzeni ponad 20 lat realizowano założone cele, organizując różnorodne spotkania 

naszych mieszkańców. Dokonywała się intensywna wymiana na poziomie kulturowym, 

sportowym, szkolno-młodzieżowym itd. W tym czasie znajomości partnerskie rozszerzono  

o współpracę z gminą Mala Moravka (Republika Czeska). 

Dnia 12 lipca 2002 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie współpracy  

i wzajemnych kontaktów pomiędzy samorządami, organizacjami i mieszkańcami Gminy Walce 

i gminy Mala Moravka. Uchwała dała podstawy do podpisania w dniu  

19 października 2002 r. przez Wójta Gminy Walce oraz Starostę Gminy Mala Moravka umowy 

o współpracy pomiędzy gminami. Umowa zawiera ramowy zakres współpracy następującej 

treści: „Zobowiązujemy się do zachowania stałych stosunków między naszymi gminami, 

wzajemnego wspierania we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego  
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i kulturalnego, wymiany mieszkańców i popierania wszystkiego tego, co przyczynia się do 

utrwalenia porozumienia polsko-czeskiego i idei zjednoczonej Europy”. 

 

 

Celem współpracy partnerskiej jest rozwijanie stosunków przyjacielskich oraz utrzymywanie 

trwałej przyjaźni i współpracy między gminami. Współpraca jest realizowana dzięki 

wzajemnym odwiedzinom mieszkańców, spotkaniom grup młodzieży, drużyn sportowych  

i grup turystycznych, organizowaniu wspólnych wystaw. Z tego też względu, współpraca 

między gminami partnerskimi najintensywniej rozwija się na polu kultury, turystyki i edukacji 

oraz wymiany dzieci i młodzieży. Na przestrzeni  lat przedstawiciele gminy Walce, Berg i Mala 

Moravka przynajmniej raz w roku uczestniczą we wspólnych przedsięwzięciach kulturalnych, 

organizowanych w ramach gminnych imprez promocyjnych. W efekcie wieloletnich, 

cyklicznych spotkań powstają nowe pomysły i idee współpracy oraz zawiązują się przyjaźnie 

między mieszkańcami gmin. Dotychczas nawiązane przyjaźnie, często między całymi 

rodzinami, świadczą o autentyczności współpracy polsko-czesko-niemieckiej. Współpraca 

mobilizuje do działania młodych ludzi i ich rówieśników sąsiednich krajów. Pomaga każdemu 

zrozumieć czym jest idea wspólnej Europy. 

 

W ramach współpracy międzynarodowej w 2019 roku realizowano projekty partnerskie:  

„Projekt 112” 

Celem projektu było podjęcie wspólnych działań partnerskich gmin (Walce i Mała Morawka), 

które wpłyną na zwiększenie kontaktów między jednostkami straży pożarnej, poprawią ich 

przygotowanie merytoryczne i praktyczne w zakresie ratownictwa oraz  wzmocnią integrację 
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między partnerami. W ramach projektu został zorganizowany kurs pierwszej pomocy (KPP) 

dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych obu gmin. Bezpośrednia współpraca, wspólne 

ćwiczenia strażaków zakończone zostały zawodami strażackimi wraz ze spotkaniem 

integrującym strażaków partnerskich gmin.  

 

Spotkania i wizyty 

W roku 2019 miały miejsce  spotkania mieszkańców gminy Walce z mieszkańcami gminy Mala 

Morawka. Okazją do spotkań, głębszego poznania się, nawiązywania nowych znajomości oraz 

poznawania miejscowych tradycji i zwyczajów były : Dni Walec, Dożynki Gminne,               

Odpust w Małej Moravce, oraz Dni Malej Moravki.. 
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Wójt Gminy Walce miał również zaszczyt gościć w dniu 30 marca, grupę z partnerskiej gminy 

na uroczystym otwarciu Spichlerza w Brożcu i zaprezentować tamtejszą interesującą 

ekspozycję. 
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Koncert adwentowy w 2019 roku 

W dniach 7-8 grudnia 2019 r. grupa muzyków z gminy Walce wraz z Panem Wójtem Markiem 

Śmiech brała udział w  tradycyjnym koncercie adwentowym, który tym razem odbył się                          

w zaprzyjaźnionym mieście Berg w Austrii. 

 

Dożynki Gminne 

15 września w Brożcach odbyły się Gminne Dożynki. W kościele parafialnym pw. św. 

Wszystkich Świętych na dziękczynnej mszy świętej zebrali się rolnicy z terenu gminy, 

mieszkańcy i zaproszeni goście gmin partnerskich, aby wspólnie podziękować za tegoroczne 

plony. Dzień poprzedzający święto plonów obfitował w interesujące międzysołeckie rozgrywki 

sportowe   w „mini- piłkarzykach”. Udział w rozgrywkach oprócz sołectw gminy Walce brali 

udział sołtysi zaprzyjaźnionej Gminy Kobylnica. 
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VIII. Część analityczna  

8.1. Ochrona środowiska naturalnego  

8.1.1. Informacja na temat jakości powietrza atmosferycznego 

Na terenie Gminy Walce Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie 

zlokalizowała stacji służącej do pomiaru stężeń zanieczyszczeń. Najbliższe stacje pomiarowe 

znajdują się kolejno w Zdzieszowicach i Kędzierzynie-Koźlu. Mieszkańcy naszej gminy mogą 

śledzić codzienne raporty z obu stacji w zakładce odpowiednio Dane pomiarowe 

stacji Zdzieszowice lub Dane pomiarowe stacji Kędzierzyn-Koźle na stronie 

http://walce.pl/1794/1160/jakosc-powietrza.html.  

O ryzyku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń  

w powietrzu oraz ich faktycznych przekroczeniach informujemy mieszkańców naszej gminy  

w zakładach Komunikaty jakości powietrza oraz Zarządzanie kryzysowe znajdujących się 

na  stronie głównej Gminy Walce.  

Z uwagi na typowo rolniczy charakter naszej gminy źródłem zanieczyszczenia powietrza jest 

głównie tzw. niska emisja czyli emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. 

Zanieczyszczenia te pochodzą więc głównie z domowych pieców grzewczych  

i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób 

oraz z transportu spalinowego.  

Najczęściej emitowanymi do powietrza zanieczyszczeniami są: tlenek węgla, tlenek siarki, 

benzo(a)piren, sadza, kadm, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne(WWA) oraz 

drobne pyły PM10 i PM 2,5. 

 

Dodatkowe zadania realizowane na rzecz poprawy jakości powietrza 

W roku 2019 zakończono prace termomodernizacyjne budynku Publicznego Przedszkola w 

Straduni oraz dokonano wymiany starych węglowych kotłów zasypowych  

w trzech obiektach użyteczności publicznej tj. w budynku Publicznego Przedszkola w Brożcu 

przy ul. Miodowej 28 (kocioł V klasy opalany ekogroszkiem) o wartości 8.700,00 zł, w 

budynku Publicznego Przedszkola w Walcach  przy ul. Mickiewicza 2 (kocioł gazowy z 

systemem zabezpieczenia zasilany gazem płynnym propan-butan)o wartości 12.500,00 zł. oraz 

w Świetlicy Wiejskiej w Grocholubiu przy ul. Opolskiej 19 (kocioł V klasy opalany 

ekogroszkiem) o wartości 15.600,00 zł. 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/600
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/600
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/568
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/568
http://walce.pl/1794/1160/jakosc-powietrza.html
http://www.opole.pios.gov.pl:81/komunikaty
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Gmina Walce przyjmowała również wnioski na wymianę kotłów węglowych na mocy Uchwały 

Nr III/34/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019r w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na 

wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. 

Nabór skierowany był do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do budynków  

i lokali mieszkalnych, nie służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej 

położonych na terenie Gminy Walce. Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy 

Walce przeznaczonych w 2019 roku na dotacje celowe wynosiła 50 000,00 zł. 

Dotowaniem objęte były inwestycje polegające na instalacji jednego z niżej wymienionych 

urządzeń: kocioł opalany ekogroszkiem 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 z koszem 

zasypowym i podajnikiem, nieposiadający rusztu awaryjnego, kocioł opalany biomasą, a w 

przypadku peletu 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 z koszem zasypowym                              

i podajnikiem, nieposiadający rusztu awaryjnego, kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, 

kocioł olejowy, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne. Wysokość dofinansowania to 

odpowiednio:  1.500,00 zł  lub 2.000,00 z zależności od rodzaju wymienianego.                                            

W konsekwencji z zarezerwowanych 50 tys. złotych w roku 2019 rozpatrzono pozytywnie 10 

wniosków wypłacając łącznie kwotę 15.500,00 zł. 

Poniżej zestawienie zrealizowanych inwestycji z podziałam na poszczególne sołectwa i rodzaje 

wymienionych źródeł ogrzewania: 

 

SOŁECTWO Łączna 

liczba  

wniosków 

Kocioł na 

biomasę 

Kocioł na 

ekogroszek 

Piec 

elektryczny 

kocioł 

gazowy 

Pompa 

ciepła 

Dobieszowice 1 1     

Kromołów 1  1    

Rozkochów 1 1     

Stradunia 2  1   1 

Walce 5 3  1 1  

Razem 10 5 2 1 1 1 

 

Mając na względzie coraz powszechniej występujący problem złej jakości powietrza  

i konieczność podjęcia działań na rzecz walki ze zjawiskiem smogu Gmina Walce podtrzymała 

deklarację uczestnictwa w projekcie pn. „Wdrożenie systemu zrządzania jakością powietrza w 

samorządach województwa opolskiego”, którego partnerem koordynującym jest Województwo 

Opolskie, a środki finansowe pochodzić mają z Programu LIFE (UE) oraz Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
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Nasz udział w tym projekcie podyktowany jest przede wszystkim koniecznością  wyszkolenia 

odpowiedniej kadry specjalistów i pozyskania odpowiednich narzędzi służących zarówno 

mieszkańcom naszej Gminy, jak i jednostkom gminnym, do wyboru optymalnych rozwiązań 

służących ograniczeniu i redukcji zjawiska niskiej emisji. 

Wszystkie podjęte przez Gminę inicjatywy i zadania realizowane na rzecz ochrony powietrza 

atmosferycznego uzależnione są w głównej mierze od możliwości pozyskania bezzwrotnych 

funduszy zewnętrznych oraz środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

8.1.2.Gospodarka odpadami 

W Gminie Walce zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi od lipca 2013r. 

wykonuje Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.  

Związek wykonuje m. in. następujące zadania publiczne: 

 zapewnienia budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych;  

 obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenach gmin - członków Związku 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zapewnienie pojemników  

i worków do selektywnej zbiorki odpadów; 

 zawiera z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

 podejmuje uchwały w sprawie:  

– wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej 

opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,  

– terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,  

– wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości,  

– rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokość cen za te usługi; 

 wydaje decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

 wydaje decyzje określające wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 
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 tworzy i utrzymuje punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;  

 prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (spotkanie z dziećmi podczas ferii zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury, 

prelekcja na otwarciu wiaty w Kromołowie oraz wystawienie punktu informacyjnego 

podczas dni Walce). 

 pozyskuje środki pomocowe krajowe, zagraniczne i organizacji międzynarodowych na 

finansowanie realizacji zadań Związku;  

 opracowuje projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach – członkach 

Związku w części dotyczącej powierzonych Związkowi Międzygminnemu zadań oraz 

uchwala regulamin w tym zakresie; 

 sprawuje kontrole nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy i występuje  

z wnioskami do właściwych miejscowo komendantów Policji o pomoc niezbędną do 

przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem w zabudowie jednorodzinnej odpady gromadzone są 

w następujący sposób: 

- pojemnik czarny – zmieszane resztkowe odpady komunalne, 

- worek żółty – tworzywa sztuczne i metale, 

- worek zielony – szkło, 

- worek niebieski – papier i tektura, 

- pojemnik brązowy – odpady biodegradowalne, 

- pojemnik szary – popiół. 

W zabudowie wielorodzinnej i niezamieszkałej tj. w firmach i instytucjach odpady zbierane są 

w pojemnikach o analogicznych kolorach. 

 

W maju 2019 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą  

w Kędzierzynie-Koźlu uchwaliło nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Uchwała Nr LXVII/1/2019 z dnia 30 maja 

2019r.). Regulamin obowiązujący od 1 lipca 2019 r. wprowadził znaczące zmiany dla 

wszystkich właścicieli nieruchomości. Najważniejszą z nich i jednocześnie najtrudniejszą 

operacyjnie było ujednolicenie systemu segregacji odpadów. 
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Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (firmy, instytucje) 

zostały objęte selektywną zbiórką papieru i bioodpadów. Ze względów ekonomicznych  

i technicznych nie ma już możliwości zbierania odpadów w pojemnikach o pojemności 60 l.,  

a w przypadku niektórych frakcji również 660 l. Zmiany wymagały od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych obowiązkowego złożenia nowych deklaracji,  

o czym zostali indywidualnie poinformowani przez Związek. W związku z wprowadzeniem 

dwóch nowych frakcji, zmieniły się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla tego rodzaju nieruchomości. 

„Rewolucja odpadowa” objęła również nieruchomości zamieszkałe. Od lipca 2019 r. 

bioodpady (odpady z surowych warzyw i owoców, liście, kwiaty, gałązki) odbierane są przez 

cały rok. Nowością była wprowadzona od 1 października obowiązkowa selektywna zbiórka 

popiołu w szarym metalowym lub plastikowym pojemniku zakupionym przez właściciela 

nieruchomości. Warunkiem odbioru popiołu spod nieruchomości było wypełnienie 

odpowiedniego zgłoszenia i oznakowanie zakupionego pojemnika specjalną naklejką. 

Przedmiotowe zmiany niosły za sobą wprowadzenie nowych harmonogramów odbioru 

odpadów komunalnych.  

Zmian doczekała się także zbiórka odpadów w systemie akcyjnym organizowana przez 

Związek dla nieruchomości zamieszkałych. Począwszy od 1 lipca podczas zbiórek nie był 

odbierany już zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), jedynie odpady 

wielkogabarytowe i opony o średnicy do 56 cm. Wszystko po to, by ukrócić licznie zgłaszane 

przez mieszkańców nielegalne „rozkradanie” i rozbieranie sprzętów AGD i RTV. Od teraz 

zużyty sprzęt można dostarczyć na MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych) lub oddać w sklepie w którym kupujemy nowy sprzęt tego samego rodzaju na 

zasadzie sztuka za sztukę. Zbiórka tego sprzętu prowadzona jest w placówkach oświatowych, 

które uczestniczą w konkursie „Segreguj.pl” organizowanym przez Związek.      

W nowym regulaminie doprecyzowano definicję odpadów wielkogabarytowych odbieranych 

podczas zbiórek. Są to przede wszystkim stoły, krzesła, łóżka, tapczany, szafy, fotele, sofy, 

dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, rowery, ramy okienne bez szkła. Co ważne, nie 

zalicza się do nich zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, komunalnych odpadów 

budowlanych (gruzu, odpadów z ceramiki itp.) oraz odpadów zielonych (np. choinek, tuj) – te 

należy dostarczać do MPSZOK. 
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8.2. Infrastruktura techniczna  

8.2.1. Infrastruktura drogowa   

Siec dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).na terenie Gminy Walce stanowią drogi następującej 

kategorii: 

Drogi krajowe – o długości ok 2,6 km droga krajowa nr 45 przebiegająca przez miejscowość 

Stradunia  

Drogi powiatowe – o długości ok 50 km (droga nr 1810 O DW 416 –Twardawa, droga nr 1210 

O Głogówek –Żużela, droga nr 1447 O Grocholub –Stradunia, droga nr 1464 O Walce –

Rozkochów, droga nr 1465 O Kromołów –Walce, droga nr 1445 O Ćwiercie –Walce, droga nr 

1408 O Zdzieszowice –Walce, droga nr 1470 O Pokrzywnica –Dobieszowice, droga nr 1260 O 

Rozkochów –DK 40, droga nr 1459 O Rozkochów –Stare Kotkowice, droga nr 1446 O 

Kromołów –Jarczowice).  

Drogi gminne – o długości ok 13,313 km 

L.p. Numer drogi Nazwa ciągu drogi 

1. 107503 O 
Rozkochów – Siemierdzice – od DP 1459 O do granicy 

Gminy Głogówek 

2. 107505 O Stradunia, ul. Diamentowa 

3. 107506 O Walce, ul. Zamkowa 

4. 107508 O Walce, ul. Krzywa  

5. 107509 O Stradunia, ul. Plebiscytowa 

6. 107501 O Stradunia, ul. Łąkowa 

7. 107502 O Stradunia, ul. Sienkiewicza 

8. 107504 O Stradunia, ul. Konopnickiej 

9. 107507 O Stradunia, ul. Kwiatowa 

10. 107510 O Grocholub, ul. Leśna 

11. 107511 O Grocholub, ul. Łąkowa 

12. 107512 O Grocholub, ul. Dolna 

13. 107513 O Dobieszowice, ul. Dolna 

14. 107514 O Dobieszowice, ul. Górna 

15. 107515 O Brożec, ul. Miodowa 
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16. 107516 O Brożec, ul. Lipowa 

17. 107517 O Brożec, ul. Ogrodowa 

18. 107518 O Brożec, ul. Kwiatowa 

19. 107519 O Brożec, ul. Zielona 

20. 107520 O Walce, ul. Lipowa 

21. 107521 O Walce, ul. Podgórna 

22. 107522 O Walce, ul. Konopnickiej 

23. 107523 O Walce, ul. Studzienna 

24. 107524 O Walce, ul. Kościelna 

25. 107525 O Walce, ul. Urbana 

26. 107526 O Kromołów, bez nazwy dz. nr 443 

27. 107527 O Walce, ul. Hauptmanna 

28. 107528 O Walce, ul. Reymonta 

29. 107529 O Walce, ul. Sienkiewicza 

30. 107530 O Walce, ul. Słoneczna 

31. 107531 O Brożec, ul. Leśna  

 

Pozostałe drogi stanowią drogi wewnętrzne  

W roku 2019 przeprowadzono remonty cząstkowe dróg gminnych za kwotę 49.316,85 zł oraz 

w ramach wydatków  na remonty dróg gminnych wykonano remontu koryta drogowego ul. 

Leśnej w miejscowości Brożec  za kwotę 13.530,00 zł  i  remont  drogi wraz z wymianą                                

i regulacją studzienek kanalizacji deszczowej w Rozkochowie  za kwotę9.999,90 zł, 

W ramach zimowego utrzymania dróg poniesiono wydatki w kwocie 24.169,86 zł. 

Dokonano utwardzenia dróg transportu rolnego kamieniem oraz dróg wewnętrznych na terenie 

Gminy Walce za kwotę 158.690,75 zł. Wykonano m.in. powierzchnie asfaltowe  w Brożcu na 

ul. Podgórnej o powierzchni 245 m2, ul. Nowej o powierzchnia 180 m2 oraz dojeździe do ul. 

Kwiatowej o powierzchni 550 m2, na drodze wewnętrznej w Walcach (Fachel – Plac Górny) o 

powierzchni 400 m2 , ul. Zielona o powierzchni 900 m2 oraz na drogach wewnętrznych w 

Rozkochowie: Plebania – Przedszkole o powierzchni 258 m2 oraz plac przy przedszkolu o 

powierzchnia 210 m2.  Ponadto dokonano remontów dróg transportu rolnego, w tym z funduszu 

sołeckiego wsi Ćwiercie, Grocholub, Stradunia, Rozkochów, Walce, Zabierzów w kwocie 

35.734,22 zł,  
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8.2.2. Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy Walce w 2019 roku obejmowało 563 punkty 

świetlne. 

W celu optymalizacji kosztów kosztów zakupu energii elektrycznej Gmina Walce zrzeszona 

jest w Grupie Zakupowej Związku Gmin Ślaska Opolskiego. Uczestnictwo w grupie zakupowej 

polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyboru dostawcy energii. Wybór dostawcy 

dokonywany jest corocznie w przetargu nieograniczonym, przeprowadzanym w imieniu gmin 

zrezeszonych w Grupie Zakupowej przez Urząd Miasta w Strzelcach Opolskich. Z dostawcą 

energii elektrycznej wyłonionym w przetargu Gmina zawiera umowę sprzedaży energii 

elektrycznej. W przypadku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dzięki bardzo 

dużemu zapotrzebowaniu odbiorców końcowych zrzeszonych w grupie zakupowej stawka 

1kWh jest dużo niższa niż ta którą można by uzyskać w postępowaniu samej gminy  

i podległych jej jednostek. 

Utrzymanie i serwis oświetlenia ulicznego świadczy TAURON Dystrybucja Serwis S.A. 

wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach świadczonych 

usług usługodawca zapewnia pełną sprawność techniczną opraw ulicznych wraz z ich 

osprzętem. W roku 2019 w ramach ww. usługi dokonywano napraw opraw oświetleniowych 

oraz osprzętu oraz zamontowano 6 nowych punktów świetlnych.   

Całkowity koszt utrzymania oświetlenia ulicznego w 2019 r wyniosł 66.993,06 zł. 

8.2.3.Utrzymanie zieleni 

Na utrzymanie zieleni sklada się: 

– koszenie zielonych terenów komunalnych w tym skwerów oraz terenów nieużytkowanych 

boisk, poboczy dróg itp., 

– utrzymanie drzewostanu - w tym ciecia pielęgnacyjne i wycinka drzew suchych, chorych 

itp., 

– utrzymywanie klombów, rabat, dokonywanie nasadzeń kwiatów. 

Koszenie zieleni zlecone było podmiotowi wyłonionemu w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Całkowity koszt utrzymania zieleni wyniósł 52 721,93 zł. 
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8.2.4. Place zabaw (rekreacja i sport)  

Na terenie gminy jest 7 placów zabaw znajdujących się na terenie miejscowości: Walce, 

Zabierzów, Dobieszowice, Grocholub, Stradunia , Brożec, Ćwiercie. Na terenie pozostałych  

2 miejscowości (Rozkochów i Kromołów) place zabaw zlokalizowane są na terenie 

funkcjonujących tam przedszkoli. Co roku na wszystkich placach zabaw Gmina przeprowadza 

kontrole w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowanuia. Urządzenia zabawowe są na bieżąco 

utrzymywane przez firmę która na zasadzie otrzymania zlecenia wykonuje bieżące remonty. 

Koszt remontów urządzeń zabawowych w 2019 r. wyniosł 4 292,70 zł. W zakres utrzymania 

placów zabaw wchodzi też koszenie trawników co jest dokonywane przez firmę wyłonioną w 

toku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Place zabaw są też w miarę potrzeb 

doposażane o nowe urządzenia zabawowe – w 2019 r. koszt doposażenia wszystkich placów 

zabaw wyniósł 15 596,31 zł. Przy placach zabaw w miejscowościach Walce, Brożec, 

Grocholub i Dobieszowice znajdują się urządzenia siłowni zewnętrznych. 

8.2.5. Komunikacja 

Gmina realizowała obowiązek komunikacyjny na terenie gminy poprzez zapewnienie 

komunikacji w granicach administracyjnych gminy, który świadczyło przedsiębiorstwo 

GTVBUS POLSKA Sp. z o.o. dwóch linii regularnych: nr 34 odługości 17 km, i nr 38 o 

dlugości 10 km zapewniającej głównie dowóz dzieci i młodzieży  

do szkół i przedszkoli. Pozostałe przewozy linii regularnych stonowiące połączenie wsi gminy 

z ościennymi miastami (Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice ) były realizowane  

w ramach linii regularnych dla których organizatorem sa Starostwa Powiatowe bądż Marszałek 

Województwa. Sieć komunikacyjna obejmuje wszystkie miejscowości gminy. Na jej terenie 

znajdują się 25 przystanki komunikacyjne z czego na 20 przystankach znajdują się wiaty dla 

pasażerów. Gmina na bieżąco dba o utrzymanie wiat przystankowych. Gmina w 2019 roku 

dofinansowała funkcjonowanie przewozów regularnych osób w kwocie 8 839,54 zł. 

8.3. Gospodarka wodno – ściekowa  

Za gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy Walce odpowiada Samorządowy Zakład 

Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach powołany uchwałą nr XIII/62/95 z dnia 

18.12.1995 r. Rady Gminy Walce. Zakład swoją działalność wykonuje zgodnie z ustawą o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z aktualnymi 

pozwoleniami wodno-prawnymi. Ilość podpisanych umów z odbiorcami – 1 610. 
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8.3.1 Gospodarka wodociągowa 

Na terenie gminy znajduję się jedna Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Rozkochów 

przy ulicy Głogowskiej. Wodę pozyskuje się z dwóch studni głębinowych, po uzdatnieniu 

(usuwanie żelaza, manganu oraz napowietrzanie) jest dostarczana do odbiorców. Jakość wody 

jest zgodna z obowiązującymi wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 

dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Analizy 

badania wody są publikowane na BIP. Woda jest monitorowana zgodnie z harmonogramem 

zaakceptowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krapkowicach. 

Stan sieci wodociągowej oraz ilość produkcji wody: 

Długość: - sieć   – 52 162  m, 

     - przyłącza   – 29 238 m  

    - sieć tranzytowa  – 21 881 m (przejęta od związku AQUA SILESIA). 

Produkcja wody: 

 2018 2019 

pobór wody z studni 241 306 m3 205 235 m3 

zakup wody 3 486 m3 2 235 m3 

woda do celów technol 6 625 m3 5 716 m3 

woda do celów ppoż 140 m3 170 m3 

 

 

Okres obowiązywania taryfy 29.05.2019 r. – 28.05.2020 r. Cena wody za 1 m3 wynosi:  

1. gospodarstwa domowe: - cena wody   - 2,76 zł/netto, 

  - opłata abonam. - 1,50 zł/netto. 

2. Pozostali odbiorcy:  - cena wody   - 2,83 zł/netto, 

    - opłata abonam. - 2,46 zł/netto. 

Ilość hydrantów na terenie gminy Walce wynosi – 265 szt. (w tym 261 naziemnych i 4 

podziemne).      

Najważniejsze inwestycje, remonty wykonane w 2019 roku: 

Przeniesienie hydrantu oraz sieci w miejscowości Zabierzów. 

Ponadto wykonano szereg remontów, konserwacji bieżących oraz na bieżąco usuwano awarie. 
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8.3.2 Gospodarka ściekowa 

Ścieki z terenu gminy Walce są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach. Na 

terenie gminy sieć kanalizacyjna wykonana jest w następujących miejscowościach Stradunia, 

Walce, Grocholub, Zabierzów, Rozkochów oraz Brożec. W miejscowości Walce znajduję się 

Punkt zlewczy do którego ścieki są dowożone samochodem  asenizacyjnym przez uprawniony 

podmiot gospodarczy. 

Stan sieci kanalizacyjnej oraz ilość ścieków: 

Długość: - sieć   – 54 612  m, 

     - przyłącza   – 12 149 m  

    - ilość przyłączy  – 1 200 szt.  

 

Ścieki: - dostarczono do oczyszczalni  – 94 966 m3, 

 - ścieki dowożone    – 934 m3.  

 

Okres obowiązywania taryfy 29.05.2019 r. – 28.05.2020 r. Cena za 1 m3 ścieków wynosi:  

1. gospodarstwa domowe: - cena za odpr. ścieków - 7,41 zł/netto, 

  - opłata abonam.  - 0,00 zł/netto. 

 

W 2019 roku gmina Walce dopłacała do 1 m3 odprowadzanych ścieków  do grupy taryfowej 

gospodarstwa domowe 1,00 zł zgodnie z uchwałą nr II/12/2018 z dnia 19.12.2018 r.  

 

2. Pozostali odbiorcy:  - cena za odpr. ścieków - 7,41 zł/netto, 

    - opłata abonam.  - 0,00 zł/netto. 

 

Najważniejsze inwestycje, remonty wykonane w 2019 roku: 

1. Budowa sieci kanalizacyjnej Brożec II etap zadanie realizowane przez Gminę Walce. 

2. Remont studni Ks 1000 w miejscowości Walce. 

Ponadto wykonano szereg remontów i konserwacji bieżących. 

8.4. Oświata i wychowanie  

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół 

podstawowych oraz gimnazjów należy do zadań własnych gminy.     

Na terenie Gminy Walce w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało 10 placówek 

oświatowych do których uczęszczało łącznie 604 uczniów. Uchwałą nr X/90/2019 z dnia                            

14 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum 

w Walcach z mocy prawa z dniem 31 sierpnia 2019 r. zlikwidowano Publiczne Gimnazjum                   

w Walcach. 
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Dla jednej placówki oświatowej tj. Szkoły Podstawowej w Straduni  organem prowadzącym  

jest  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia. 

 

8.4.1.Wychowanie przedszkolne 

Wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 200  dzieci uczęszczających do sześciu 

placówek przedszkolnych z liczbą dzieci i oddziałów wg poniżej przedstawionej tabeli. 

 

Lp. Placówka Liczba 

dzieci Oddział 

1 Publiczne Przedszkole w Walcach  ul. Konopnickiej 50 2 

2 Oddział Przedszkolny w Walcach ul. Mickiewicza 50 2 

3 Oddział Przedszkolny w Rozkochowie 14 1 

4 Oddział Przedszkolny w Straduni 46 2 

5 Publiczne Przedszkole w Brożcu ul. Miodowa 24 1 

6 Oddział Przedszkolny w Kromołowie 16 1 

 R a z e m 200 9 

8.4.2. Edukacja szkolna 

 

W ubiegłym roku szkolnym do trzech szkół podstawowych, dwóch publicznych i jednej 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i jednego gimnazjum, którego działalność 

wygasła,  uczęszczało łącznie 404 uczniów nauczanych w 30 oddziałach szkolnych. 

 

Lp. Placówka  Liczba 

Ucznniów Oddział 

1 Publiczne Gimnazjum w Walcach 46 2 

2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach 230 14 

3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu 79 7 

4 Szkoła Podstawowa w Straduni 49 7 
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Demografia urodzeń w gminie Walce, za lata 2009 – 2019:  

 

8.4.3. Struktura zatrudnienia 

W roku szkolnym 2018/2019 w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Walce 

było zatrudnionych  80  nauczycieli,  w  tym 40 w pełnym   wymiarze czasu pracy.  

Pod względem uzyskanego stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli zatrudnionych w 

placówkach prowadzonych przez gminę Walce sytuacja wygląda następująco: 

 

Lp. Liczba nauczycieli wg awansu zawodowego 

Ogółem Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplom. 

1. 80 2 13 11 54 

 

Liczba   etatów  pracowników  nie  będących  nauczycielami  zatrudnionych w placówkach 

oświatowych gminy Walce; 

- Publiczne Gimnazjum w Walcach                       - 3,93 etatu 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach         - 6,05 etatu 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu           - 3,38 etatu 

- Publiczne Przedszkole w Walcach                       - 9,88 etatu 

- Publiczne Przedszkole w Brożcu                         - 3,50 etatu 

Miejscowość   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Walce 14 25 18 18 23 18 15 16 15 13 16 

Zabierzów 1 2 2 1 1 2 1 0 1 4 1 

Dobieszowice 1 3 7 6 5 3 3 3 3 2 2 

Grocholub 3 2 2 6 1 5 5 5 5 3 6 

Rozkochów 5 2 2 6 2 4 5 2 8 1 3 

Ćwiercie 1 2 1 1 - 1 1 0 1 - 1 

Brożec 7 2 5 4 8 9 7 7 5 5  8 

Kromołów 2 1 1 3 3 3 3 5 2 3 3 

Stradunia 7 9 13 13 6 11 13 5 15 12 9 

Ogółem: 41 46 53 57 49 56 53 43 55 43 49 
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Do ogólnej liczby 26,74 etatów zaliczają się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ; 

sekretarki, sprzątaczki, kucharki, woźnego,  palacza c o  i opiekuna przy dowozie uczniów do 

szkół. 

8.4.4. Finansowanie placówek  

Realizacja zadania oświatowego pod względem finansowym stanowi bardzo dużą pozycję w 

budżecie gminy Walce. Wydatki budżetowe na prowadzone przez gminę placówki oświatowe 

w roku 2019 były następujące: 

      

        

Dodatkowo w 2019 r.  Gmina Walce  udzieliła dotację  Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Stradunia 

na prowadzenie w 2019 r. Szkoły Podstawowej w Straduni  w wysokości 895.413,00 zł.                                                                                                         

Innymi wydatkami   związanymi  z  zadaniem  oświatowym   poniesionymi w 2019 roku są: 

1. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego pracowników 

młodocianych  -  wydano 17 decyzji na kwotę    101.910,00 zł, 

2. fundusz zdrowotny nauczycieli  3.900,00 zł,  

3. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 46.749,00 zł, 

4.„dotacja podręcznikowa” 33.037,00 zł.                     

Wysokość subwencji oświatowej  na rok 2019 wyniosła 5.320.520,00 zł. 

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

na 2019 rok wyniosła 196.420,00 zł. 

 

Placówka Wydatki  w  2019 r. 

 Publiczne Gimnazjum  w Walcach 631.007,00 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach 2.749.696,00 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu 1.114.471,00 

Szkoły  4.495.174,00 

Publiczne Przedszkole  w  Walcach 1.278.342,00 

Publiczne Przedszkole w Brożcu 452.825,00 

Przedszkola 1.731.167,00 
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8.4.5. Dowóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli  

W 2019 roku koszt poniesiony z tytułu dowozu dzieci i uczniów do szkól i przedszkoli na 

terenie Gminy Walce, a także uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej 

wyniósł  236.709,00 zł. 

8.4.6. Informacja  o  wykonanych   zadaniach  gospodarczych w  placówkach  oświatowych  

w  2019  roku 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach wykonano remonty na kwotę 216.124,00 zł                           

w ramach, których wykonano: remont pokoju nauczycielskiego, remont pomieszczeń kuchni, 

remont instalacji elektrycznej i instalacji wod-kan, zakupiono wyposażenie stołówki szkolnej, 

przystosowano pomieszczenia na bibliotekę oraz naprawiono dach.                                                                                   

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu zrealizowano remonty na kwotę  21.161,00 zł                

w ramach, których wykonano: remont oświetlenia na sali sportowej  naprawiono dach, założono 

piłko-chwyty na boisku.                                                                                                                                 

Publiczne Przedszkole w Walcach remonty na kwotę 63.659,00 zł w ramach, których 

wykonano: naprawę dachu  oraz urządzeń ogrodowych, wykonano przyłącze gazowe (ul. 

Mickiewicza ), remont podłogi (Stradunia) oraz remont inst. wod-kan. (ul. Mickiewicza).                                                                                                                                                       

Publiczne Przedszkole w Brożcu remonty na kwotę 23.872,00 zł w ramach, których 

wykonano: wymianę pieca c.o., remont inst. wod. kan. oraz wymianę okien w części piwniczej 

– oddział Kromołów. 

 

8.5. Kultura  

Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XXII/177/09 Rady Gminy Walce z dnia 30 stycznia 

2009 r. za zaspakajanie potrzeb społeczności gminy Walce w dziedzinie kultury odpowiedzialna 

jest Instytucja Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Walcach. 

Do podstawowych zadań tej Instytucji należy między innymi: 

 rozpoznawanie,  rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa 

poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności 

artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, 

 tworzenie warunków do rozwoju oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego  

poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie warsztatów,  

organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów, 
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 prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,w tym 

nauki języków obcych, 

  organizowanie różnorodnych form rekreacji i wypoczynku, edukacji kulturalnej                                         

i wychowania przez sztukę, 

 rozwijanie kultury artystycznej i filmowej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej,        

a także dzieł krajowej i światowej kinematografii, 

 wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury           

i sztuki, wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku, 

 współpraca, w tym również międzynarodowa, z instytucjami, stowarzyszeniami,  

 społecznym ruchem artystycznym i twórcami indywidualnymi, 

  działalność na rzecz Programu Odnowy Wsi, i rozwoju obszarów wiejskich oraz innych 

programów i inicjatyw mających na celu lokalny rozwój, 

 współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna, 

 prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej, 

 organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i naukowych o zasięgu  

lokalnym i krajowym, w tym wszelkiego rodzaju stacjonarnych i wyjazdowych 

specjalistycznych szkoleń, warsztatów, konferencji, 

 gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, udostępnianie oraz sprzedaż dóbr 

kultury, dzieł sztuki, artykułów użytku kulturalnego, 

  inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii  

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

 

Instytucja Kultury, którą w przypadku naszej gminy jest GOK w Walcach realizuje wspomniane 

zadania za pomocą instrumentów określonych w Statucie nadanym przez Radę Gminy Walce. 

Na dzień 01.01.2019 w GOK w Walcach zatrudnionych na umowę o pracę było 7 pracowników 

w pełnych etacie. Do prowadzenia grup zainteresowań zatrudniamy na umowy zlecenie 

instruktorów w różnym wymiarze godzin, zależnie od ilości uczestników danych grup, tj. studio 

wokalne, zajęcia taneczne zespołu Przecinek, mażoretki, nauka gry na instrumentach 

klawiszowych i gitarze, chór Brosci Chorus. Pozostałe grupy zainteresowań, tj. nauka gry na 

instrumentach dętych, zajęcia taneczne zespołu Exit i MiniEXIT prowadzone są w oparciu o 

umowy z firmami specjalizującymi się w prowadzeniu takich zajęć. 

W pomieszczeniach GOK w Walcach swoją siedzibę mają: Orkiestra Dęta Gminy Walce, Rada 

Sołecka, TSKN koło Walce, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Walcach, Zarząd Koła 

Emerytów, Posterunek Policji oraz lokale użytkowe (Zakład Fryzjerski, Studio Urody, 
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Kancelaria Euro, Biuro projektowe, i inne) 

GOK w Walcach czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 

15:30. Większość zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych jest w godzinach 

popołudniowych. Twórczość artystyczna, jaką prowadzi GOK w Walcach to ważny kierunek 

edukacji kulturalnej szczególnie dzieci i młodzieży. Dużą wagę przywiązujemy do prac 

wszystkich zespołów artystycznych służąc pomocą i instruktażem. 

W okresie sprawozdawczym tzn. od 1.01.2019 do 31.12.2019 przy GOK działały następujące 

grupy zainteresowań: 

 Studio piosenki (instruktor Paulina Magosz- pierwszy semestr, Andrea Hampel- drugi 

semestr) – w okresie od stycznia do grudnia 2019 do grupy należało 18 dzieci w wieku 

od 5 do 12 lat. Realizowany program miał na celu rozwijanie uzdolnień muzycznych 

dzieci i młodzieży. Zwracano szczególną uwagę na dykcję, artykulację oraz poprawną 

emisję głosu. Grupa ze Studia Wokalnego występowała podczas imprez 

organizowanych przez GOK: Dni Walec, Zakończenie Roku Kulturalnego oraz Wigilia 

dla Samotnych. 

 Zespół taneczny Exit i MiniEXIT (instruktor Katarzyna Kozłowska) – do grupy 

należało około 29 dzieci z Walec i okolic. Dziewczynki ćwiczą na co dzień  pod okiem 

Katarzyny Kozłowskiej poznając różne style taneczne i przede wszystkim dobrze się 

bawiąc. Uczestniczki zajęć tanecznych występowały podczas imprez organizowanych 

przez GOK Walce: Dni Walec, Zakończenie Roku Kulturalnego, Dożynki Gminne w 

Walcach. 

 Zajęcia taneczno-artystyczne Mażoretki (instruktor Karolina Dreszer) – grupa powstała 

jesienią 2019 roku. Należały do niej 24 osoby w wieku od 4 do 13 lat. 

 Nauka gry na gitarze (instruktor Krzysztof Groński-pierwszy semestr, instruktor Artur 

Przybylski – drugi semestr) – do grupy zainteresowań należało 15 osób. Realizowany 

program miał na celu rozwijanie zdolności artystycznych oraz pasji do muzyki. Podczas 

zajęć uczniowie mieli okazję zaznajomić się zarówno z utworami klasycznymi jak i z 

utworami muzyki rozrywkowej. Grupa brała udział w Zakończeniu Roku Kulturalnego. 

 Nauka gry na instrumentach klawiszowych (instruktor Stefania Bujak)- grupa w ciągu 

roku liczyła 9 osób. 

 Nauka gry na instrumentach dętych drewnianych (saksofon, klarnet) (instruktor 

Kornelia Kőhler- pierwszy semestr, Żaneta Ostrowska- drugi semestr)- grupa w ciągu 

roku liczyła 9 osób. Zajęcia nauki gry na poszczególnych instrumentach przygotowują 

ich uczestników do występów podczas imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek 
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Kultury w Walcach. Uczniowie należący do tych grup dostają się bez problemu do 

szkoły muzycznej. 

 Nauka gry na instrumentach dętych blaszanych (puzon, trąbka) (instruktor Łukasz 

Ostrowski) – grupa liczyła 2 osoby w wieku 8 i 12 lat. 

 Zajęcia plastyczne (instruktor Beata Sowik) – grupa liczyła ok. 27 osób, z tego 

regularnie uczestniczących było około 20 dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Uczestnicy 

zajęć wykazywali się umiejętnością praktycznego wykorzystywania wiedzy i 

doświadczeń zdobytego podczas zajęć kółka plastycznego oraz chętnie uczestniczyli w 

wydarzeniach artystycznych różnego rodzaju.  

 Zespół „Walczanki” (kierownikiem zespołu jest Maria Żmija-Glombik) – grupa liczy 

ok. 20 kobiet. Zespół folklorystyczny „Walczanki” w swej karierze zdobył wiele 

znaczących nagród, pucharów, wyróżnień i dyplomów, biorąc udział w przeglądach. Co 

roku biorą udział w Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości 

Niemieckiej w Walcach, zajmując czołowe miejsca lub zdobywając wyróżnienia.  

 Orkiestra Dęta Gminy Walce występuje na imprezach gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich, krajowych oraz zagranicznych. Próby odbywają się raz w tygodniu w 

Domu Kultury w Walcach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jako GOK przywiązujemy dużą wagę do tego typu działań i rozwoju twórczości ludowej. 

Zawsze wspieramy i wspierać będziemy w różnych formach sztukę ludową i talenty twórcze. 

Ośrodek Kultury sprawuje opiekę nad twórczością regionalną i ludową w gminie. 

Pracownicy GOK w Walcach w okresie sprawozdawczym w pełni byli zaangażowani w 

organizację koncertów, przeglądów oraz festynów. Każda taka impreza wymaga opracowania 

odpowiedniego scenariusza, dekoracji, reklamy, zabezpieczenia finansowego oraz sprawnego 

przeprowadzenia i rozliczenia. 

Warto wspomnieć, iż pracownicy ośrodka kultury współorganizują imprezy z innymi 

podmiotami. Wymienić można Maibaum oraz Oktoberfest organizowany wraz z DFK Walce 

oraz Radą Sołecką Walec. 

Do najważniejszych imprez, które zostały zorganizowane w okresie sprawozdawczym zaliczyć 

można: Gala Noworoczna, WOŚP, Dni otwarte podczas ferii zimowych, Wyjazd do Filharmonii 

Opolskiej, Kabaret Młodych Panów, Babski Comber, Warsztaty kroszonkarskie, Kino 

Objazdowe, Koncert zespołu Nocna Zmiana Bluesa, Konkurs Kroszonkarski, Maraton Fitness, 

Maibaum, Warsztaty Orkiestrowe, Dzień Dziecka, Dni Walec, Zakończenie Roku Kulturalnego, 

Dni Otwarte w GOK Walce 2019, Dożynki Gminne w Brożcu, Oktoberfest, XXVIII Festiwal 

Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach, Mikołaj, Kino 
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Objazdowe, Wyjazd na Jarmark Świąteczny do Wrocławia, Wigilia dla samotnych, Koncert 

kolęd w kościele w Walcach. 

Gminny Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym realizował projekt MUZYKA 

INTEGRUJE NARODY, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, dzięki któremu zrealizowano 

imprezy plenerowe Dni Walec oraz Dożynki Gminne w Brożcu. 

Wraz z Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Walce realizowaliśmy projekt Fundacji PZU, dzięki 

któremu dzieci z gminy Walce uczestniczyły w wyjazdach do Filharmonii Opolskiej oraz do 

Teatru w Opolu. Projekt był kontynuowany w roku 2020. 

Organizujemy wycieczki w ramach akcji letniej oraz proponujemy ciekawe spotkania na 

miejscu, np. z twórcami ludowymi, z tancerzami lub z policjantem.                           

Wszystkie wydarzenia kulturalne dokumentowane są serwisem fotograficznym oraz 

zapisywane w kronice wydarzeń i bieżącej dokumentacji. Staramy się na bieżąco informować 

mieszkańców naszej gminy o wszystkich wydarzeniach kulturalnych poprzez: plakaty w prasie, 

plakaty rozwieszone na słupach oraz za pośrednictwem Internetu – strony internetowe, 

Facebook. 

W GOK w Walcach oprócz proponowanej działalności kulturalnej odbywają się narady, 

szkolenia, zebrania, spotkania, itp. za odpłatnością wg cennika zatwierdzonego przez dyrektora 

ośrodka. 

Przy organizacji imprez w zależności od rodzaju i charakteru ośrodek współpracuje z radami 

sołeckimi, stowarzyszeniami, LZS Walce, dyrektorami szkół i przedszkoli oraz z Ochotniczymi 

Strażami Pożarnymi gminy Walce. 

 

8.6. Biblioteki  

Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną  

do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając działalność 

statutową oraz podejmując działania niestandardowe  Gminna Biblioteka niezmiennie służy 

mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność 

informacyjną oraz kulturalno – oświatową.  

Na terenie Gminy Walce działa Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Walcach  oraz trzy 

filie Biblioteczne : Filia w Rozkochowie, Filia w Straduni, Filia w Brożcu. 
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8.6.1. Zbiory Biblioteczne 

Gminna Biblioteka Publiczna  jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w 

pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozbiorze. 

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. 

Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym  beletrystykę polską i obcą, 

literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, 

literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. Księgozbiór biblioteki 

jest dostępny dla wszystkich. 

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar od 

innych czytelników . Ze środków własnych biblioteka w Walcach zakupiła 477 woluminów za 

10.650,00 zł. Biblioteka pozyskała dodatkowo środki finansowe z Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego – w ramach Programu  Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek”. W 2019 roku ogółem zakupiono 700  nowości książkowych za 

kwotę 14.898,13złotych . 

Wykaz zakupionych książek na poszczególne placówki:  

GBP Walce - w ciągu roku wpłynęło 412 wol. na kwotę 8.914,52 zł 

Filia w Straduni - w ciągu roku wpłynęło 104 wol. na kwotę 1.976,68 zł 

Filia w Rozkochowie – w ciągu roku wpłynęło 96 wol. na kwotę 2.056,87 zł 

Filia w Brożcu – w ciągu roku wpłynęło 88 wol. na kwotę 1.950,06 zł 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców  wynosi 12,91. 

Ogółem w roku 2019 przybyło 849  książek o wartości 15.759,26zł w tym:  

- ze środków własnych 477 książek o wartości  10.650,13 zł; 

- ze środków ministerialnych 223książek o wartości  4.248,00 zł; 

- z Instytutu Śląskiego w ramach DKK przyjęto 25 książek o wartości 485,13 zł; 

- od pisarki Teresy Zielińskiej przyjęto 6 książek o wartości  190,00 zł; 

- od czytelników przyjęto 118 książek o wartości  186,00 zł. 

Biblioteki mają łącznie   42 358  książek: 

- w Walcach   21 298 woluminów, 

- w Straduni   5 600 woluminów, 

- w Rozkochowie  8 998 woluminów, 

- w Brożcu  6 462 woluminów. 
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8.6.2. Czytelnictwo  

W 2019 roku w Bibliotece Gminnej zarejestrowano 910 czytelników w tym.  

Ze zbiorów biblioteki skorzystało 5884 czytelników.  

Wypożyczono ogółem  18 210. 

Udostępnianie księgozbioru  w 2019 roku przedstawiało się następująco: 

- liczba czytelników zarejestrowanych             910 

- liczba odwiedzin łącznie z zajęciami                  13.378 

- liczba wypożyczeń na zewnątrz          18.210 

- liczba odwiedzin w czytelniach           2.987 

- liczba udzielonych informacji                                                   6.140 

- liczba udostępnionych czasopism              365 

Czytelnicy na 100 mieszkańców  w 2019 r.- 16,7 tj. 15 miejsce na 73 bibliotek w województwie, 

a wypożyczenia na 100 mieszkańców  w 2019r.-  414,2tj.  

13 miejsce w województwie na 73 bibliotek . 

Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę  aby skorzystać z 

dostępnych źródeł informacji. W roku  2019  w czytelni udostępniliśmy 4312 książek. 

Udzielono  6140 informacji. 

Czytelnie Internetowe na terenie Gminy Walce  

Z pracowni komputerowych w 2019 skorzystało 1229 osób.  Użytkownikami Internetu są w 

dużej mierze dzieci i młodzież szkolna, ale korzystają z niego również osoby poszukujące 

pracy, chcące napisać pracę lub CV, poszukać wiadomości. Dopuszcza się także możliwość 

korzystania ze stanowisk komputerowych w celach rozrywkowych. Funkcjonowanie pracowni 

komputerowej określa regulamin, z którym użytkownicy muszą się zapoznać  i go przestrzegać. 

Do dyspozycji czytelników jest także telewizor.   

Obecnie Internet jest bardzo atrakcyjnym środkiem przekazu informacji. Staramy się o tym 

pamiętać dlatego regularnie uzupełniamy stronę internetową. Strona biblioteki jest źródłem 

informacji o działaniach biblioteki, jej zbiorach , nowościach,  informuje o wydarzeniach. 

W roku 2019 odwiedzin na stronie było 3197 . 

Biblioteka pracują w systemie bibliotecznym SOWA. Systematycznie wprowadzane są zbiory 

do bazy bibliotecznej. Do chwili obecnej  GBP wprowadziła do bazy zbiorów 79% ogółu 

księgozbioru. Czynimy starania  aby jak najszybciej zbiory były wprowadzone i okodowane , 

co da możliwość wypożyczania zbiorów komputerowo. 
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Upowszechnianie Czytelnictwa 

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie 

księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną. Biblioteka w zakresie popularyzacji 

książki prowadzi następujące formy pracy :wystawy nowych książek jako forma informacji o 

książkach, promowanie najnowszych publikacji, mini konkursy czytelnicze, wycieczki  i lekcje 

biblioteczne, praca indywidualna z czytelnikiem ( np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze 

słowników, encyklopedii, wyszukiwaniu informacji w Internecie, w zakładaniu skrzynek 

mailowych), dyskusje na temat nowo zakupionej literatury, zajęcia plastyczne z 

wykorzystaniem różnych technik, współpraca ze Szkołami – Podstawowymi oraz Gimnazjum. 

Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania z jej 

zbiorów. 

 

8.7. Bezpieczeństwo publiczne 

Gmina Walce należy do jednych z najbezpieczniejszych gmin na terenie województwa i kraju.  

Przestępczość w gminie Walce za 2019 r. przedstawia się następująco: 

Przestępstwa ogółem – 36 w tym nietrzeźwi kierujący 2. 

Przestępstwa o charakterze kryminalnym kształtują się następująco: kradzież mienia – 4, 

rozboje i wymuszenia – 1, uszkodzenie mienia – 1,  kradzieże samochodu, kradzieże z 

włamaniem, bójki i pobicia, uszczerbki na zdrowiu oraz  przestępstwa narkotykowe w roku – 

2019 na terenie gminy Walce nie wystąpiły.  

Wykroczenia w kategorii szczególnie uciążliwych  System Elektronicznej Sprawozdawczości 

Policji nie ewidencjonuje odrębnie dla gminy Strzeleczki i Walce, w związku z tym dane są 

podane zbiorczo łącznie z Krapkowicami i kształtują się następująco: zakłócanie spokoju i ciszy 

nocnej – 338, przeciwko obyczajności publicznej – 105, utrudnianie korzystania z urządzeń 

użytku publicznego – 15, zaśmiecanie – 144, zniszczenie mienia – 34, kradzież mienia o 

wartości do 500 zł – 323, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – 497. 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w gminie Walce za rok 2019 kształtuje się następująco: 

kolizje – 26.  

W 2019 roku gmina Walce przekazała dodatkowe środki na rzecz komendy Powiatowej Policji 

w Krapkowicach w kwocie 10 000 - na dodatkowe służby.  
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8.7.1 Bezpieczeństwo pożarowe 

Na terenie gminy  funkcjonuje 8 jednostek OSP, z których  OSP Stradunia  wchodzi w skład 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).  

Stan remiz jednostek OSP na terenie gminy Walce przedstawia się bardzo dobrze. W gminie 

działa też duża liczba – 102 przeszkolonych strażaków, którzy systematycznie podnoszą swoje 

kwalifikacje, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach. 

W 2019 r. na terenie gminy Walce zanotowano ogółem 55 zdarzenia tj.:pożary – 15, miejscowe 

zagrożenia – 37 oraz alarmy fałszywe – 3. 

Do najpoważniejszego zdarzenia w 2019 r. Gminy Walce pożar budynku kurnika w dniu                            

14 lutego 2019 r. w miejscowości Brożec. W działaniach brało udział 19 zastępów straży 

pożarnej. Straty oszacowano na kwotę 2 mln zł. 

 

 

Zestawienie wyjazdów do działań jednostek OSP z terenu Gminy Walce za rok 2019 

Jednostki OSP Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Razem 

Stradunia 9 13 1 22 

Brożec 4 2 0 6 

Dobieszowice 0 0 0 0 
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Grocholub 2 0 0 2 

Kromołów 5 3 1 8 

Rozkochów 4 8 0 12 

Walce 11 17 2 30 

Zabierzów 3 2 0 5 

Ilość zdarzeń  w Gminie 

Walce ogółem 
15 37 3 55 

Ilość zdarzeń w powiecie 

krapkowickim ogółem 
193 528 36 757 

 

 

Zestawienie ilości wyszkolonych strażaków OSP z terenu gminy Walce uprawnionych do 

działań ratowniczo  - gaśniczych 

GMINA WALCE 

Jednostka OSP Dowódcy OSP Strażacy ratownicy Rat. techniczne 

Stradunia 0 0 0 

Brożec 0 4 7 

Dobieszowice 0 5 1 

Grocholub 2 1 3 

Kromołów 0 3 0 

Rozkochów 0 0 0 

Walce 2 8 0 

Zabierzów  0 0 0 

Ogółem 4 21 11 

 

Wartość  średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Walcach wyniosła 829.881,00 zł tego: dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie: 

105.000,00 zł; dotacja ze środków WFOŚiGW w Opolu : 25.000,00 zł; dotacja z MSWiA: 

280.000,00 zł; dotacja celowa z Gminy Walce: 409.881,00 zł oraz środki własne OSP: 

10.000,00 zł. 

Natomiast jednostka OSP Stradunia otrzymała przekazany z KP PSP w Krapkowicach 

samochód GLBARt 1/1 Iveco Daily. 

W 2019 roku jednostka OSP Walce pozyskała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 

4,3/16 Mercedes-Benz Atego. 
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Ponadto zostały wycofane  z eksploatacji samochód  pożarniczy należących do OSP Stradunia  

oraz samochód pożarniczy należący do OSP Walce. Ze sprzedaży wycofanych samochodów  

pozyskano  kwotę 26.753,00 zł. 

 

Jednostki Ochotniczych Straży pożarnych zostały doposażone w: aparat powietrzny dla 

OSP Stradunia, radiotelefon dla OSP Dobieszowice i OSP Kromołów, defibrylator dla OSP 

Kromołów, prądownicę dla OSP Walce – zakup defibrylatora  i prądownicy został 

dofinansowany ze środków dotacji celowej udzielonej przez Powiat Krapkowicki 

W ramach funduszu sołeckiego wsi Walce wydatkowano kwotę 7.000,00 zł na zakup agregatu 

prądotwórczego oraz dwóch aparatów tlenowych.  

 

8.8. Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy – fundusz sołecki  

Administracyjnie Gmina Walce składa się z  dziewięciu sołectw: Brożec, Ćwiercie, 

Dobieszowice, Rozkochów, Grocholub, Kromołów, Stradunia, Walce i Zabierzów  

o zróżnicowanym obszarze i zaludnieniu. Informacje na temat działalności sołectw (jednostki 

OSP, Odnowa Wsi, oświata i inne) znajdują się w wielu punktach niniejszego raportu. Poniżej 

przedstawiono informację dotycząca wykorzystania środków funduszu sołeckiego w Gminie 

Walce w roku 2019 roku. 
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W Gminie Walce nieprzerwanie od 2012 w budżecie gminy wyodrębnione są środki  

w ramach funduszu sołeckiego,  które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców 

gminy. Jest wyodrębniony w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią.  

O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw  

na zebraniach wiejskich. 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone są we wniosku, 

muszą one jednak dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy 

warunki: 

 służyć poprawie życia mieszkańców, 

 należeć do zadań własnych gminy, 

 być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów  

(w ramach środków określonych dla danego sołectwa). 

Sołtysi wszystkich miejscowości gminy Walce, w terminie do 31 lipca 2018 r. poinformowani 

zostali przez Wójta Gminy Walce o wysokości środków przypadających danemu sołectwu  

w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r.  

Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski na 2019 r. przedłożyli sołtysi Wójtowi  

w ustawowym terminie tj. do 30 września 2019 r. W trakcie 2019 r. pięć sołectw 

tj. Ćwiercie, Dobieszowice, Kromołów, Walce i Zabierzów zdecydowały się na zmianę 

zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć lub ich zakresu. Zmiany te nie doprowadziły do 

przekroczenia pierwotnie przyznanych sołectwom kwot i zostały przyjęte zgodnie z procedurą 

jak przy uchwalaniu wniosku (ponowne uchwalenie przez zebranie wiejskie). 

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 

Lp. Sołectwo 
Przedsięwzięcie Plan na 

2019 r. 

Wykonanie % 

1. Brożec 

Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej 

10.000,00 9.938,56 99,38 

Zakup sprzętów sportowych 17.000,00 16.992,33 99,95 

Promocja i poprawa estetyki wsi 5.543,10 5.538,37 99,91 

2. Ćwiercie 

Promocja wsi 1.000,00 1.000,00 100,00 

Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem 1.000,00 984,00 98,40 

Poprawa estetyki wsi 3.000,00 2.999,50 99,98 
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Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych 

3.396,12 3.396,12 100,00 

3. Dobieszowice 

Upiększanie wsi 6.800,00 6.785,98 99,79 

Rozbudowa placu zabaw za Domem Spotkań 

przy ul. Głównej 22 

13.385,56 13.384,58 99,99 

Przekazanie wsparcia finansowego na 

doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Dobieszowicach  

500,00 500,00 100,00 

Promocja wsi 500,00 499,77 99,95 

4. Grocholub 

Poprawa estetyki wsi poprzez kwietniki i 

skwery wiejskie 

744,83 744,40 99,94 

Wykonani chodnika z kostki brukowej przy 

budynku świetlicy wiejskiej 

4.000,00 4.000,00 100,00 

Remont pomnika ofiar I wojny światowej przy 

ul.  Opolskiej 

10.000,00 10.000,00 100,00 

Zakup kamienia na drogi polne 4.000,00 4.000,00 100,00 

5. Kromołów 

Inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

18.500,00 18.499,50 100,00 

Poprawa estetyki wsi 1.969,61 1.968,62 99,95 

6. Rozkochów 

Wyposażenia placu zabaw – zakup ławek 3.000,00 3.000.00 100,00 

Doposażenie wozu strażackiego konnego – 

wykonanie siedziska 

2.000,00 2.000,00 100,00 

Poprawa estetyki wsi-zakup kwiatów 2.431,03 2.430,46 100,00 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu 

przy przedszkolu 

5.000,00 5.000,00 100,00 

Zamontowanie lamp na ul. Wiejskiej i ul. 

Polnej 

1.000,00 1.000,00 100,00 

Dokończenie remontu pobocza na ul. Wiejskiej 5.000,00 5.000,00 100,00 

Budowa drogi na ul. Wiejskiej( od plebania do 

przedszkola) 

5.000,00 5.000,00 100,00 

7. Stradunia 

Inwestycje w sołectwie 26.500,00 26.456,32 99,70 

Promocja miejscowości i drobne remonty w 

sołectwie 

6.043,10 6.043,10 100,00 

8. Walce 

Podniesienie estetyki i atrakcyjności 

miejscowości 

6.000,00 5.999,29 99,99 

Zakup sprzętu dla OSP Walce  7.000,00 7.000,00 100,00 

Promocja miejscowości poprzez organizowanie 

imprez oraz wydanie materiałów promocyjnych 

3.500,00 3.500,00 100,00 

Poprawa infrastruktury sportowej 7.000,00 7.000,00 100,00 

Poprawa infrastruktury drogowej 9.043,10 9.043,10 100,00 
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9. Zabierzów 

Organizacja 90-lecia OSP Zabierzów 2.000,00 2.000,00 100,00 

Remont dróg polnych 5.000,00 5.000,00 100,00 

Remont i odbudowa krzyża wiejskiego  na dz. 

428 

3.934,48 3.919,69 99,62 

Ogółem 200.790,93 200.623,69 99,92 

 

Jak wynika z przedstawionej tabeli, wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego na 2019 r. zostały wykonane. 

Podsumowując należy zwrócić uwagę, iż  Fundusz Sołecki był wykorzystywany racjonalnie z 

uwzględnieniem potrzeb  lokalnych społeczności , na co dowodem jest nagroda Sołectwa 

Brożec za zajęcie I-go miejsca w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” 

organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego za projekt pn. : „ Stodoła - 

nowoczesność z nutą tradycji”.  Sołectwo Brożec za zajęcie I– go miejsca otrzymało nagrodę 

w wysokości  5.000,00 zł.  
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IX. Podsumowanie  

 

Gmina Walce, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła trudnemu wyzwaniu 

poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych 

z  mieszkaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, 

pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, rozwojem społecznym, podniesieniem 

atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas. Równolegle ze 

wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie 

dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

mieszkańców.  Szczególnie ważnym  przy dzisiejszej walce ze smogiem, jest gazyfikacja. W 

2019 roku została podpisana umowa z zakładem gazowniczym dotycząca  przyłączenia do sieci 

gazowej Rozkochów-Walce do maja 2022 roku. Dużą wagę przywiązujemy do sportu i bazy 

sportowej. W działaniach wspierają gminę stowarzyszenia, osoby prywatne, przedsiębiorcy, 

społecznicy. Ok. 40% budżetu gminy przeznaczane jest corocznie na oświatę. Jako, że jest to 

inwestycja w przyszłość naszych dzieci, nie można na niej oszczędzać. 

W 2019 r. zrealizowaliśmy kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi zachętę 

dla mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. 

Krok po kroku zagospodarowywane są miejsca, które wcześniej były zaniedbane lub po prostu 

nie były dostatecznie wykorzystane. Dzięki temu w wioskach powstają atrakcyjne skwery, 

parki, miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu itp. 

Zorganizowaliśmy wiele różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom 

szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców.  

Na terenie gminy Walce dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do odwiedzania stron 

internetowych prowadzonych przez Urząd Gminy Walce  www.walce.pl                                                         

i www.bip.walce.pl  oraz śledzenia naszego profilu na Facebooku.  

Roku 2019 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy 

postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe 

plany i koncepcje na kolejne lata.  

Wyzwania gminy Walce są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe.                       

W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie 

pamiętać o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej Gminy. 

 

http://www.walce.pl/
http://www.bip.walce.pl/

