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I. Wstęp 
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy Reńska Wieś przedstawia raport o stanie Gminy za 2019 rok. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta Gminy w roku 2019, a jego celem jest 

uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Reńska Wieś. 
Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane o różnych aspektach funkcjonowania Gminy 
w roku 2019, zgodnie ze wskazaniami Rady Gminy Reńska Wieś wyrażonymi w uchwale nr 
V/46/19 z 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie 
gminy. Dodatkowym elementem dodanym do raportu za rok 2019, którego nie było w raporcie 
za rok 2018, jest zestaw danych dotyczących finansów gminy. 
 

II.   Sytuacja demograficzna Gminy Reńska Wieś 
 

W 2019 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 48 osób i 31 grudnia 2019 r. wynosiła 8206 
osób, w tym 4252 kobiety i 3954 mężczyzn. 
 

Rok 
 

2017 
mieszkańcy: 8284 

2018 
mieszkańcy: 8258 

2019 
mieszkańcy: 8206 

Pobyt 
stały 

Pobyt 
czasowy 

Pobyt 
stały 

Pobyt 
czasowy 

Pobyt 
stały 

Pobyt 
czasowy 

Bytków 81 1 85 3 81 1 

Dębowa 180 5 176 4 173 5 

Długomiłowice 1286 31 1291 21 1268 27 

Gierałtowice 337 19 335 8 323 12 

Kamionka 187 1 193 4 193 2 

Komorno 395 3 392 2 392 5 

Łężce 617 7 613 10 606 9 

Mechnica 759 21 763 26 754 15 

Naczysławki 148 1 151 3 152 1 

Poborszów 489 10 488 10 488 9 

Pociękarb 141 3 143 3 135 0 

Pokrzywnica 805 12 787 9 778 7 
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Radziejów 137 5 141 2 141 3 

Reńska Wieś 1541 37 1523 34 1534 35 

Większyce 1000 25 1020 24 1037 20 

Razem 8103 181 8101 157 8055 151 

 
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 547, a liczba 
mieszkańców 588 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15–59 lat) wynosiła 2661, a liczba 
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15–64) wynosiła 2850 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej) wynosiła 1044, a liczba 
mieszkańców (w wieku 65 i więcej) 516. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bytków 0 0 3 0 1 2 1 3 2 

Dębowa 3 3 1 1 1 1 2 1 0 

Długomiłowice 9 10 12 11 13 8 11 11 5 

Gierałtowice 1 3 4 4 1 1 3 4 4 

Kamionka 1 2 1 1 2 2 3 3 2 

Komorno 5 4 4 1 3 1 1 3 0 

Łężce 2 2 4 4 5 8 4 7 8 

Mechnica 7 3 9 6 7 8 12 8 8 

Naczysławki 0 0 2 3 1 1 0 0 3 

Poborszów 3 3 4 6 5 6 7 5 6 

Pociękarb 2 2 0 0 0 1 2 1 0 

Pokrzywnica 4 7 2 7 6 2 9 3 7 

Radziejów 1 0 1 1 2 1 3 0 2 

Reńska Wieś 18 11 15 14 16 21 14 12 14 

Większyce 6 5 7 11 10 9 15 5 11 

Razem 62 55 69 70 73 72 87 66 72 
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W 2019 r. urodziło się w gminie 72 dzieci, w tym 33 dziewczynki i 39 chłopców, a zmarły 
104 osoby, w tym 48 kobiet i 56 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. wyniósł 
32 (tyle samo co w 2018 r.). Najczęstsze przyczyny zgonów to wyniszczenie nowotworowe 
i niewydolność krążeniowo-oddechowa. 

Poza teren gminy wymeldowało się z pobytu stałego 106 osób, a zameldowało się 
w naszej gminie na pobyt stały 189 osób spoza naszej gminy. 

W tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 56 małżeństw, w tym 25 
„konkordatowych”, 25 cywilnych i 6 transkrypcji małżeństw zawartych poza gminą. 
 
 

III. Funkcjonowanie Urzędu Gminy Reńska Wieś 
 

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi na koniec 2019 r. wynosiło 27 osób 
w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba w wymiarze ¾ etatu i 1 osoba w wymiarze ½ etatu. 

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 2 799 813,24 zł, tj. 89,36% 
planu finansowego, który wynosił 3 133 323,00 zł. Pieniądze przeznaczono m.in. na: 
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 842 771 zł  
– zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, olej opałowy 
   – 92 390 zł 
– zakup energii, wody – 14 702 zł 
– usługi telekomunikacyjne – 11 129 zł 
– wszelkie inne usługi oraz usługi remontowe – 454 597 zł 
– podróże służbowe – 18 256 zł 
– szkolenia pracowników – 16 916 zł. 
 
Wydane decyzje 

1. Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska 
• Decyzje o warunkach zabudowy – 41, w tym 19 decyzji na budowę budynków mieszkalnych. 
Odwołań brak. Średni czas oczekiwania 45 dni. 
• Decyzje zatwierdzające podział nieruchomości – 40. Odwołań brak. Średni czas oczekiwania 
– na bieżąco. 
• Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 12. Odwołań brak, czas 
oczekiwania 65 dni. 
• Gmina posiada 13 planów zagospodarowania przestrzennego. 
• Nadano 28 numerów porządkowych nowym budynkom mieszkalnym. 
• Decyzje zezwalające na usunięcie drzew/krzewów – 17, czas oczekiwania do 2 miesięcy. 
• Rozpatrzenie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew – 59, realizowane na bieżąco. 
• Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 1 oraz 
dodatkowo 1 decyzja wszczęta w 2019 r. jest obecnie w toku. 
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• Decyzje umarzające postępowanie w całości wobec przedmiotowości (dot. wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) 
– 1. 
• Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego (dot. wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) 
– 1. 
• Zezwolenie (decyzja) na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną – 1. 
 
2. Referat podatków 

Ogółem 4246 wydanych decyzji, w tym: 
•        decyzje wymiarowe – 3504 
•        decyzje o zwrocie podatku akcyzowego – 332 
•        decyzje o umorzeniu podatku (uznaniowe) – 31 
•        decyzje zmieniające wymiar podatku w ciągu roku – 366 
•        decyzje o zwolnieniu z tytułu kupna gruntu – 11 
•        decyzja o uldze inwestycyjnej – 2. 

Odwołań od decyzji i skarg do sądu w 2019 r. nie było. 
Wnioski przetworzone przez UG w Reńskiej Wsi w 2019 r. CEDIG (ogółem 114): 
 założenie działalności gospodarczej: 15 
 zmiany w działalności gospodarczej: 71 
 zmiany w działalności gospodarczej z zawieszeniem działalności: 13 
 zmiany w działalności gospodarczej ze wznowieniem działalności: 7 
 zakończenie działalności gospodarczej: 8. 

 
3. Urząd Stanu Cywilnego 

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wyniósł na dzień 1 stycznia 
2019 r. 17 dni, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 23 dni. 

Decyzje wydane w 2019 r.: 
1. Decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego – 12. 
Odwołania do Wojewody Opolskiego – 0. 
Przeciętny czas prowadzonego postępowania wyjaśniającego – 2 miesiące. 
2. Decyzja o zmianie imion i nazwisk – 11. 
Czas oczekiwania – 2–4 dni. 
 
4. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych: 49 
A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 19 
B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 16 
C – powyżej 18% zawartości alkoholu – 14 
 

Skargi na funkcjonowanie urzędu i jednostek podległych 
W 2019 r. skarg nie było. 
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Uchwały Rady Gminy 
 

W 2019 r. Rada Gminy podjęła 98 uchwał. Zrealizowano 88 uchwał. Dwie uchwały 
(VII/58/19, IX/70/19 – obie w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę 
Reńska Wieś) zostały uchylone. Jedna uchwała (XIV/104/19 – w sprawie uzgodnienia 
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody) straciła 
moc w związku z § 5 Uchwały nr XV/125/2020 Rady Gminy Reńska Wieś z 29 stycznia 2020 r. 
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za 
pomniki przyrody. 7 uchwał realizowanych jest w roku 2020. 

Rada Gminy w Reńskiej Wsi w 2019 r. obradowała na jedenastu sesjach, w tym na dwóch 
zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Odbyły się 22 posiedzenia komisji rady, w tym: 
– 10 posiedzeń Komisji Wspólnych 
– 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
– 4 posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej 
– 4 posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej. 
 

IV. Finanse Gminy 
Dochody gminy ogółem na koniec 2019 r. zamykały się kwotą 35 533 119,00 zł, w tym: 

1. Dochody bieżące – 32 802 862,06 zł 
 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –  

6 592 694,00 zł 
 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –  

231 453,95 zł 
 podatki i opłaty – 6 271 285,78 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3 022 283,46 zł 
 z subwencji ogólnej – 11 389 172,07 zł  
 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8 318 256,26 zł. 
2. Dochody majątkowe – 2 730 256,94 zł, w tym: 

– ze sprzedaży majątku 1 487 942,48 zł 
– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 242 314,46 zł. 

 

0,00 zł
5 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł
15 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
25 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
35 000 000,00 zł
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Dochody ogółem Wydatki ogółem Przychody

Rozchody Dochody z PIT Wydatki majątkowe



Strona | 8  
 

Wydatki gminy ogółem zamknęły się kwotą 35 840 439,91 zł, w tym: 
1. Wydatki bieżące – 28 134 955,77 zł 
2. Wydatki majątkowe – 7 505 484,14 zł. 
Przychody budżetu zamknęły się kwotą 5 186 600,91 zł, w tym: 

1. Nadwyżka z lat ubiegłych – 5 001 700,91 zł 
2. Inne przychody – 184 900,00 zł. 
Zadłużenia na koniec 2019 r. gmina nie miała. 

 
Wskaźnik G (dochody podatkowe w przeliczeniu na liczbę mieszkańców) w 2019 r. wyniósł 

1499,56 i w ostatnich latach prezentował się następująco: 
 

Rok 
Wskaźnik G 
dla Gminy 

Reńska Wieś 

Min. 
wskaźnik  
w kraju 

Max. 
wskaźnik  
w kraju 

Wskaźnik G  
dla kraju 

2005 451,72 163,08 29 514,11 747,12 

2006 490,11 164,08 30 404,61 793,43 

2007 550,18 183,92 29 596,01 866,72 

2008 580,87 197,93 30 152,85 954,74 

2009 685,69 230,40 29 966,14 1 119,20 

2010 846,24 281,25 31 113,75 1 210,61 

2011 897,95 258,73 33 455,43 1 180,20 

2012 893,51 254,30 38 483,64 1 195,67 

2013 1 000,87 283,36 33 123,99 1 276,32 

2014 1 172,49 343,59 33 560,89 1 358,98 

2015 1 232,89 343,97 37 119,57 1 435,18 

2016 1 274,76  387,47 35 179,45 1 514,27 

2017 1 338,49 424,77 34 825,79 1 596,67 

2018 1 356,36 390,29 31 962,75 1 668,68 

2019 1 413,38 406,76 31 910,49 1 790,33 

2020 1 499,56 454,97 31 028,40 1 956,15 
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V. Mienie Gminy, inwestycje, ochrona środowiska 
 

Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia 
się następująco: 
 
Grunty ogółem 
– 468,8716 ha, wartość 5 562 871,91 zł 
w tym: 
– rowy – 33,3510 ha, wartość 137 364,91 zł 
– drogi – 221,2117 ha, wartość 2 444 409,43 zł 
– pozostałe – 214,3089 ha, wartość 2 981 097,57 zł. 

Poza ww. gruntami Gmina użytkuje – zarządza nieruchomością stanowiącą las i użytek 
rolny o powierzchni 12,7800 ha, położoną w Dębowej. Użytkowana jest przez Gminę na 
podstawie umowy użyczenia zawartej z Nadleśnictwem Kędzierzyn-Koźle na czas 
nieokreślony. 
 
Budynki i lokale stanowiące własność Gminy 

Ogółem budynki i lokale: 82 szt. o wartości 23 339 201,63 zł, w tym: 
– budynki mieszkalne 
– budynki szkolne 
– lokale w budynkach ośrodków zdrowia 
– budynki dworców 
– budynki gospodarcze 
– garaże 
– biurowiec Urzędu Gminy 
– Gminny Ośrodek Kultury 
– przedszkola 
– świetlice wiejskie 
– remizy strażackie 
– stanica WOPR przy akwenie Dębowa 
– szatnie na boiskach sportowych 
– budynki stacji uzdatniania wody 
– pompownie wody. 

 
Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 14 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 

57 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2915,46 m2. 
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Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
 

Lp. Adres budynku 
Powierzchnia 
lokali łącznie 

(w m2) 

Liczba lokali 

ogółem 

w tym z:  

instalacją 
wodną 

WC łazienką CO 

1. Długomiłowice ul. Główna 57 220,31 7 7 2 2 0 
2. Długomiłowice ul. Stara 14 124,58 3 3 3 3 0 
3. Gierałtowice ul. Strażaków 13 64,00 1 1 1 1 1 
4. Gierałtowice ul. Główna 14* 231,16 7 7 7 7 0 
5. Gierałtowice ul. Główna 5 216,50 4 4 4 4 0 
6. Kamionka ul. Szkolna 2 64,57 1 1 1 1 0 
7. Komorno ul. Harcerska 1 122,63 2 2 2 2 2 
8. Pokrzywnica ul. 1 Maja 12 146,40 2 2 2 2 0 
9. Reńska Wieś ul. Kozielska 12 172,00 3 3 3 3 0 

10. 
Reńska Wieś  

ul. Pawłowicka 6 
218,34 3 3 3 3 3 

11. Reńska Wieś ul. Fabryczna 3 545,85 9 9 9 9 0 
12. Reńska Wieś ul. Kolejowa 2 160,63 2 2 2 2 0 
13. Większyce ul. Kozielska 36 473,77 10 10 10 10 0 
14. Większyce ul. Szkolna 4 154,72 3 3 3 3 3 

 Ogółem: 2 915,46 57 57 52 52 9 

 

 lokale socjalne 

 
 

Infrastruktura drogowa 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. długość dróg wynosiła 79,715 km, w tym: 
– dróg klasy Z – 5,755 km 
– dróg klasy L – 47,258 km 
– dróg klasy D – 26,702 km, 
w tym o nawierzchni ulepszonej (bitumiczne, betonowe, kostki) – 67,067 km, nieulepszonej – 
0,310 km, gruntowej (wzmocnione żwirem, żużlem, naturalne) – 12,338 km. 

Na terenie gminy na początku 2019 r. funkcjonowało ok. 5 km ścieżek rowerowych (wokół 
akwenu Dębowa). W 2019 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z inwestycją „Ścieżki 
pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”, której celem jest wybudowanie ok. 8 km dróg 
dla rowerów oraz wyznaczenie ok. 0,039 km ścieżek rowerowych. Zakończenie zadania 
planuje się na rok 2020. Zadanie finansowane jest ze środków RPOWO w kwocie ok. 4 mln. 
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Sieć wodno-kanalizacyjna 
 

Gmina jest w stu procentach zwodociągowana. Ewentualny przyrost sieci wodociągowej 
w danym roku wiąże się głównie z dobudową sieci w związku z rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego. W 2019 r. dobudowano ok. 200 m.b. sieci wodociągowej.  

Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej 1 stycznia 2019 r. wyniosła 91,131 km, zaś 
długość przyłączy to 26,493 km. 31 grudnia 2019 długość sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 
91,279 km, zaś przyłączy kanalizacyjnych 26,558 km. W 2019 r. do kanalizacji sanitarnej 
podłączyło się 52 posesje (głównie w sołectwie Łężce). 
 

  Stan  
31.12.2018 r. 

Przyrost  
w 2019 r. 

Stan  
31.12.2019 r. 

drogi 79,715 km 0,000 79,715 km 
wodociągi wiejskie: 
– długość sieci rozdzielczej 
– długość przyłączy  

15 szt. 
119,313 km 
68,464 km 

 
0,162 km 
0,084 km 

15 szt. 
119,475 km 
68,548 km 

oczyszczalnia ścieków 0 szt.  0 
kanalizacja sanitarna: 
– długość sieci  
– długość przyłączy 

 
91,131 km 
26,493 km 

 
0,148 km 
0,065 km 

 
91,279 km 
26,558 km 

boiska sportowe   9 szt. - 9 szt. 
boiska o nawierzchni syntetycznej 
(sztuczna trawa) 

4 szt. - 4 szt. 

boiska „Orlik” 1 szt. - 1 
boiska dla dzieci i młodzieży 3 szt. - 3 szt. 
place zabaw + otwarte strefy 
aktywności 

14 szt. 3 szt. 17 szt. 

 
Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej, tj. studni, przepompowni, ujęć wodnych, 

sieci wodociągowej, kanalizacji burzowej, kanalizacji sanitarnej, dróg i innych, wynosi 
129 834 457,00 zł.  
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Wartość mienia przyjętego w 2019 r. do ewidencji mienia komunalnego 

Lp. Nazwa Wartość w zł 

1.  
Sieć wodociągowa, przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej w Reńskiej 
Wsi 

15 400,00 

2.  Budowa ulicy Pogodnej w Większycach 20 273,80 

3.  Budowa ulicy Tęczowej w Większycach 74 052,43 

4.  
Budowa ulicy Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej 
Wsi, tj. budowa drogi na działce nr 943 i 946/19 

162 957,44 

5.  Budowa odcinka ulicy Wrzosowej w Większycach 47 435,85 

6.  Zakup zbiorników retencyjnych 123 000,00 

7.  Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi 935 666,48 

8.  Budowa drogi dojazdowej do działki nr 1151/4 w Reńskiej Wsi  69 952,98 

9.   Przebudowa ulicy Lipowej w Naczysławkach 115 888,85 

10.  Przebudowa ulicy Nowy Dwór w Radziejowie 222 511,94 

11.  Drogi wewnętrzne osiedlowe – ulicy Przyjaciół w Mechnicy 39 188,01 

12.  
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łężcach – od drogi 
krajowej nr 38 do ulicy Kozielskiej 

525 291,51 

13.  
Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Zielonej  
w Radziejowie 

148 833,94 

14.  
Wykonanie 3 otwartych stref aktywności: Reńska Wieś, 
Długomiłowice, Pokrzywnica 

399 215,43 

15.  
Przebudowa drogi gminnej nr 107690 O tereny inwestycyjne  
w sołectwie Pociękarb i Bytków 

3 068 315,95 

16.  Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi  952 759,33 

17.  
Projekt i wykonanie oświetlenia chodnika obok kościoła – 
Gierałtowice 

15 993,94 

18.  
Projekt i wykonanie przejścia i oświetlenia ulicy Kozielskiej  
w Większycach 

27 678,94 

19.  Przebudowa przyłącza wodociągowego w Większycach 20 295,00 

 Ogółem 6 985 496,41 

 
Gmina w 2019 r. powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości: 

a) nabyte z mocy prawa – ustawa o drogach publicznych: 
 działka nr 595/1 o pow. 0,0093 ha obręb Długomiłowice 
 działka nr 595/2 o pow. 0,0104 ha obręb Długomiłowice 
 działka nr 115/3 o pow. 0,0656 ha obręb Łężce 
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 działka nr 200/2 o pow. 0,4996 ha obręb Łężce 
 działka nr 245/1 o pow. 0,0419 ha obręb Łężce 
 działka nr 266/1 o pow. 0,1611 ha obręb Łężce 
 działka nr 275/8 o pow. 0,4357 ha obręb Łężce 

b) nabyte z mocy prawa decyzją podziałową: 
 działka nr 407/1 o pow. 0,0205 ha obręb Długomiłowice 
 działka nr 407/2 o pow. 0,1833 ha obręb Długomiłowice 
 działka nr 407/3 o pow. 0,0162 ha obręb Długomiłowice 
 działka nr 273/1 o pow. 0,0089 ha obręb Większyce 
 działka nr 368/5 o pow. 0,0404 ha obręb Większyce 
 działka nr 768/25 o pow. 0.2766 ha obręb Większyce 
 działka nr 619/6 o pow. 0,0319 ha obręb Większyce 
 działka nr 703/1 o pow. 0,0193 ha obręb Reńska Wieś 
 działka nr 704/1 o pow. 0,0156 ha obręb Reńska Wieś 
 działka nr 791/1 o pow. 0,0485 ha obręb Pokrzywnica 
 działka nr 1084/11 o pow. 0,1854 ha obręb Większyce 
 działka nr 274/1 o pow. 0,0027 ha obręb Większyce 
 działka nr 81/22 o pow. 0,0004 ha obręb Radziejów 

c) nabyte w formie zakupu:  
 działka nr 447/8 o pow. 0,0036 ha obręb Większyce. 

 
Gmina w 2019 r. sprzedała mienie komunalne: 

a) W formie przetargowej: 
 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 164/4  

o powierzchni 1,0023 ha położoną w obrębie Większyce za kwotę 57 000,00 zł 
 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1618  

o powierzchni 1,4231 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę 86 860,00 zł 
 nieruchomość zabudowaną dworkiem oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 31/36 

o powierzchni 5,1982 ha położoną w obrębie Komorno za kwotę 303 000,00 zł 
 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 796/4  

o powierzchni 0,0382 ha położoną w obrębie Większyce za kwotę 25 250,00 zł 
 nieruchomość zabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 345/8, 345/9, 

345/10, 345/11, 345/12 o powierzchni 7,5007 ha położoną w obrębie Pociękarb za 
kwotę 1 199 880,00 zł. 

Łączna wartość mienia sprzedanego w formie przetargowej – 1 671 990,00 zł. 
b) W formie bezprzetargowej: 

 5/8 udziałów w prawie własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 181 o powierzchni 0,1670 ha i nr 473 o powierzchni 0,1100 
ha położonej w obrębie Dębowa za łączną kwotę 8 835,00 zł 
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 5/8 udziałów w prawie własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie 
jako działki nr 279 i 280 o łącznej powierzchni 0,2100 ha położonej w obrębie Reńska 
Wieś za kwotę 25 050,00 zł 

 nieruchomość zabudowaną – lokal mieszkalny – oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 
1167 o powierzchni 0,0373 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę 16 000,00 zł 

 nieruchomość zabudowaną – lokal mieszkalny – oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 
1167 o powierzchni 0,0373 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę 15 370,00 zł 

 nieruchomość zabudowaną – lokal mieszkalny – oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 
1167 o powierzchni 0,0373 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę 16 668,00 zł 

 nieruchomość zabudowaną – lokal mieszkalny – oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 
1167 o powierzchni 0,0373 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę 20 760,00 zł 

 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1151/7  
o powierzchni 0,0020 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę 3 550,00 zł 

 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 396/9 i 396/10 
łącznej powierzchni 0,0213 ha położoną w obrębie Gierałtowice za kwotę 8673,80 zł 

 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 586/2 i 612/1  
o łącznej powierzchni 0,0841 ha położoną w obrębie Długomiłowice za 7160,40 zł 

 nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 15 i 17/2 
o łącznej powierzchni 0,4110 ha położoną w obrębie Naczysławki za 30 942,00 zł 

 nieruchomość zabudowaną – użytkowanie wieczyste, oznaczoną geodezyjnie jako 
działka nr 1248/11 o powierzchni 0,8682 ha położoną w obrębie Reńskiej Wsi za kwotę 
47 490,00 zł. 

Łączna wartość mienia sprzedanego w formie bezprzetargowej – 200 499,20 zł. 
 

Gmina w 2019 r. dokonała zamiany nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 745/6 o powierzchni 0,0048 ha położonej w obrębie Łężce na 
działkę nr 735/2 o powierzchni 0,0032 ha położoną w obrębie Łężce za dopłata. 
 

Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu oraz z tytułu użytkowania 
wieczystego w 2019 r.: 
• dochód uzyskany z tytułu najmu i dzierżawy – 319 725,84 zł 
• dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego – 9169,28 zł. 
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Nakłady poniesione na zadania inwestycyjne w 2019 r. 

Dział 
Nazwa zadania  Wydatki w zł 

Rozdział 
010 Rolnictwo i łowiectwo 143 295,00 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 143 295,00 
1 1 Przebudowa przyłącza wodociągowego w Większycach 20 295,00 
2 2 Zakup zbiorników retencyjnych 123 000,00 

600 Transport i łączność 4 343 162,76 
60016 Drogi publiczne gminne 3 654 849,83 
3 1 Budowa ul. Pogodnej w Większycach 20 273,80 

4 2 
Przebudowa drogi gminnej nr 107690O – tereny inwestycyjne  
w Pociękarbiu-Bytkowie 

3 068 315,95 

5 3 
Budowa ulic: Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej  
w Reńskiej Wsi 

162 957,44 

6 4 Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Sportowej 14 698,50 
7 5 Przebudowa ul. Lipowej w Naczysławkach 110 968,85 

8 6 
Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Raciborskiej  
w Reńskiej Wsi 

11 992,50 

9 7 Przebudowa ul. Nowy Dwór w Radziejowie 218 206,94 
10 8 Budowa odcinka ul. Wrzosowej w Większycach 47 435,85 
11 9 Przebudowa ul. Lipowej w Większycach 0,00 
60017 Drogi wewnętrzne 688 312,93   

12 1 Budowa drogi dojazdowej do działki nr 1151/4 w Reńskiej Wsi 65 647,98 
13 2 Budowa ul. Tęczowej w Większycach 74 052,43 

14 3 
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – od drogi 
krajowej 38 do ul. Kozielskiej w Łężcach 

513 483,51 

15 4 Drogi wewnętrzne osiedlowe – ul. Przyjaciół w Mechnicy  25 289,01 

16 5 
Budowa drogi wewnętrznej w Większycach, ul. Pawłowska – 
opracowanie dokumentacji 

9 840,00 

630 Turystyka 214 591,23 
63095 Pozostała działalność 214 591,23 

17 1 Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej 214 591,23 
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 600,00 

70095 Pozostała działalność 6 600,00 

18 1 Termoizolacja budynku – Łężce 6 600,00 

754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 21 344,00 
75412 Ochotnicze straże pożarne 21 344,00 

19 1 Dotacja celowa 21 344,00 
801 Oświata i wychowanie 2 108 719,44 
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80101 Szkoły podstawowe 2 042 642,44 

20 1 
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej 
Wsi 

923 969,31 

21 2 Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi 952 759,33 

22 3 
Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej  
w Pokrzywnicy 

165 913,80 

80104 Przedszkola 66 077,00 
23 1 Opracowanie projektu budowy przedszkola w Mechnicy 0,00 
24 2 Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Większycach 49 077,00 
25 3 Budowa nowego, w pełni atestowanego placu zabaw dla dzieci  17 000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 158 109,95 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 158 109,95 

26 1 
Budowa kanalizacji sanitarnej – Poborszów, Mechnica, Kamionka 
– projekt 

0,00 

27 2 
Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zielonej  
w Radziejowie 

148 833,94 

28 3 
Budowa kan. sanitarnej i sieci wodociągowej w Większycach  
ul. Pawłowska – opracowanie dok. 

6 109,41 

29 4 Zakup gruntu 3 166,60 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 75 652,88 

30 1 Projekt przejścia i oświetlenia ul. Głogowska 46 w Większycach 5 535,00 

31 2 
Projekt i wykonanie oświetlenia chodnika obok kościoła – 
Gierałtowice 

15 993,94 

32 3 
Projekt i wykonanie przejścia i oświetlenia ul. Kozielska  
w Większycach 

27 678,94 

33 4 Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Większycach  14 145,00 

34 
5 

Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia  
ul. Kasztanowej w Większycach  

7 995,00 

35 6 
Dobudowa oświetlenia ul. Stroma – Kolejowa w Reńskiej Wsi – 
opracowanie dokumentacji 

4 305,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 793,45 
92109 Pozostała działalność 34 793,45 

36 1 Remont Gminnego Ośrodka Kultury 12 618,45 

37 
2 

Wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej – 
Poborszów 

22 175,00 

926 Kultura fizyczna 399 215,43 
92695 Pozostała działalność 399 215,43 

38 1 
Wykonanie 3 otwartych stref aktywności – Reńska Wieś, 
Długomiłowice, Pokrzywnica 

399 215,43 

  Razem 7 429 831,26 
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Ochrona środowiska  
Realizowane są zadania przewidziane dla Gminy Reńska Wieś w Programie Ochrony 

Powietrza dla strefy opolskiej. W obecnym „Programie ochrony powietrza dla strefy opolskiej 
i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10  
i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu  
i benzenu dla strefy opolskiej” przyjętym Uchwałą nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. określono konieczne poziomy redukcji poszczególnych 
zanieczyszczeń dla gmin strefy opolskiej. Dla Gminy Reńska Wieś określono konieczną 
redukcję zanieczyszczeń do 2025 r.: 
 ładunek pyłu zawieszonego PM10: 8,61 Mg  
 ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 8,48 Mg 
 ładunek B(a)P: 0,004 Mg. 
 

Do najważniejszych przedsięwzięć prowadzonych w 2019 r. można zaliczyć:  
– przebudowę i budowę dróg  
– budowę ścieżek pieszo-rowerowych (na zamkniętej linii kolejowej): 8,84 km (rozpoczęcie 
i zakończenie zadania 2016–2020) 
– termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi. 
   

W 2019 r. 36 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Reńska Wieś złożyło wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach 
programu „Czyste Powietrze” – dot. m.in. wymiany źródła ogrzewania. Spośród ww. wniosków 
14 otrzymało decyzję pozytywną, 2 – decyzję negatywną, 20 otrzymało odpowiedź: „wniosek 
jest w trakcie weryfikacji” (informacja z WFOŚiGW w Opolu, stan na 6 lutego 2020 r.). 
 

W 2019 r. Gmina Reńska Wieś uczestniczyła w akcji proekologicznej „Listy dla Ziemi 2019”, 
prowadzonej przez Fundację Ekologiczną ARKA (akcja dot. przeciwdziałania niskiej emisji 
i gospodarki odpadami). Zaangażowane w akcję placówki oświatowe to: Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Reńskiej Wsi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy, Społeczna Szkoła 
Podstawowa w Mechnicy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Większycach oraz Zespół 
Gimnazjalno-Szkolny w Długomiłowicach. Ponadto 4 placówki oświatowe (Zespół Szkół 
w Komornie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Większycach oraz Szkoła Podstawowa w Reńskiej Wsi) uczestniczyły w akcji pn. „Dzień 
Czystego Powietrza”, prowadzonej przez Fundację Ekologiczną ARKA, której celem jest dbanie 
o czyste powietrze poprzez niepalenie śmieci w piecach. 
 

W 2019 r. na terenie Gminy Reńska Wieś (w poszczególnych sołectwach – w ramach 
funduszu sołeckiego) posadzono 126 szt. drzew i 40 szt. krzewów. Uchwałą nr XXXI/196/17 
Rady Gminy Reńska Wieś z 28 września 2017 r. został przyjęty Program ochrony środowiska 
dla Gminy Reńska Wieś na lata 2017–2020 z perspektywą na lata 2021–2024. Zasadniczym 
zadaniem Programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji na terenie 



Strona | 18  
 

Gminy związanych z ochroną środowiska, za których realizację odpowiedzialne są władze 
Gminy w ramach zadań własnych. Zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) wójt co dwa lata przedstawia raport 
z realizacji Programu ochrony środowiska. Raport za lata 2017–2018 został opracowany 
w kwietniu 2019 r. i przedstawiony Radzie Gminy w maju 2019 r. 
 
Gospodarka odpadami 

Gmina Reńska Wieś realizuje zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
wynikające m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz rozporządzeń wykonawczych. Gmina od 1 stycznia 2013 r. należy do Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Związek wykonuje 
w imieniu Gminy zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Mieszkańcy Gminy 
uiszczają Związkowi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast związek 
gospodaruje środkami z pobieranych od mieszkańców opłat.  

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Reńska Wieś w 2019 r. zorganizowana 
była w oparciu o podział na poszczególne frakcje odpadów: 
 odpady suche (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) 
 papier 
 szkło 
 odpady biodegradowalne 
 popiół (od 1 października) 
 pozostałe zmieszane odpady komunalne; 
ponadto zbierane były: 
 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony 

o średnicy do 56 cm – zbiórka dwa razy do roku w systemie akcyjnym zgodnie z ustalonym 
harmonogramem 

 zużyte baterie – zbiórka do specjalnych pojemników ustawionych w placówkach 
oświatowych i Urzędzie Gminy 

 przeterminowane leki – zbiórka do specjalnych pojemników ustawionych w trzech 
aptekach na terenie gminy (w Długomiłowicach, Reńskiej Wsi i Poborszowie). 

 
Uzupełnieniem systemu selektywnej zbiórki był Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (MPSZOK) – funkcjonujący dwa razy do roku, do którego mieszkańcy 
mogli dostarczać odpady. Ponadto mieszkańcy Gminy Reńska Wieś mogli korzystać ze 
stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kędzierzynie-
Koźlu przy ul. Naftowej. 

Nakłady poniesione przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r., w tym m.in. odbiór i zagospodarowanie 
odpadów, przedstawia poniższa tabela. 
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Zadanie 

 
Poniesione nakłady [zł] w 2019 r. 

 
Gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów 

Składka członkowska – Związek Międzygminny 
„Czysty Region” 

57 603,00 

Odbiór odpadów z terenu Gminy – umowa z firmą 
Remondis Sp. z o.o. 

48 263,49 

 
 
 
 

Ilość i rodzaj odpadów odebranych z terenu gminy Reńska Wieś w 2019 r.  
(dane otrzymane od Związku Międzygminnego „Czysty Region”) 

 

 Rodzaj zebranych odpadów Masa zebranych odpadów 
[Mg] 

Zmieszane  1873,87 
Tworzywa sztuczne i metale 214,79 
Papier 28,75 
Szkło 140,73 
Bio 673,30 
Gabaryty  179,52 
Odpady budowlane 14,13 
Popiół 233,50 
Opony 10,98 
OGÓŁEM  3369,57 

  
Odpady zawierające azbest, jako odpady niebezpieczne, wymagają szczególnego sposobu 

postępowania, dlatego powinny być objęte programem likwidacji azbestu i odpadów 
zawierających azbest. Uchwałą nr XXV/154/12 Rady Gminy Reńska Wieś z 30 października 
2012 r. został przyjęty „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Reńska Wieś na lata 2012–2032”. Uzupełnieniem powyższego było wykonanie 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy.  

 
Usuwanie azbestu 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2019 r. ogłosił 
nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 
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Gmina Reńska Wieś przystąpiła do ww. konkursu, w ramach którego zostało zrealizowane 
zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś – 
w roku 2019” na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w Opolu 4 października 2019 r. 

Dofinansowanie netto ze środków WFOŚiGW w Opolu wyniosło 11 275,49 zł (34,90%), 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 11 275,49 (34,90%), 
natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wyniosło 9757,02 zł 
(30,20%). 

W 2019 r. na terenie Gminy Reńska Wieś (w ramach ww. programu) zdemontowano 
i poddano unieszkodliwieniu 38,7 Mg wyrobów azbestowych. 

 
 

Gospodarka wodno-ściekowa 
 

Podstawowe parametry sieci wodociągowej w gminie Reńska Wieś w 2019 r. 

Parametr j.m. 2019 

Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) km 119,4 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym tys. m3 268,3 

Przyłącza do budynków szt. 2167 

 
Gmina Reńska Wieś ma wskaźnik skanalizowania 80,03% (wyliczony na podstawie liczby 

osób posiadających dostęp do kanalizacji). Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
w 2019 r. wyniosła 91,36 km. 

 
Sieć kanalizacyjna w Gminie Reńska Wieś – w 2019 r. 

Parametr j.m. 2019 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej ogółem km 91,36 

Przyłącza do budynków tys. m3 1777 

Ścieki komunalne odprowadzone ogółem szt. 168,4 
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Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej na teren Gminy 
Reńska Wieś jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie (wodociąg Większyce) 
oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu 
(wodociąg Kędzierzyn-Koźle). Podmioty te są jednocześnie odpowiedzialne za jakość wody 
dostarczanej z wymienionych wodociągów. 

Wodociąg Większyce zaopatruje w wodę następujące miejscowości na terenie Gminy 
Reńska Wieś: Większyce, Komorno, Pokrzywnica, Łężce, Bytków, Radziejów, Pociękarb, 
Poborszów, Mechnica, Kamionka. 

Wodociąg Kędzierzyn-Koźle zaopatruje w wodę następujące miejscowości na terenie 
Gminy Reńska Wieś: Dębowa, Reńska Wieś, Długomiłowice, Naczysławki, Gierałtowice. 

 
Uchwałą nr XXII/127/16 Rady Gminy Reńska Wieś z 24 sierpnia 2016 r. przyjęto Plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Reńska Wieś (PGN). Jest to dokument strategiczny 
wyznaczający główne cele, kierunki działań oraz plany i harmonogram ich realizacji w zakresie 
podnoszenia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym również gazów 
cieplarnianych. W planie zdefiniowano cele dla Gminy Reńska Wieś w kontekście gospodarki 
niskoemisyjnej do roku 2020. W ramach realizacji przedsięwzięć oraz zadań w ramach ww. 
programu (w tym rozpoczętych i zrealizowanych w 2019 r.) Gmina sukcesywnie dokonuje 
zmiany wskaźników redukcji CO2. Realizowane są zadania wyszczególnione w harmonogramie. 
Do najważniejszych z nich zalicza się przebudowa i budowa dróg, budowa ścieżki pieszo-
rowerowej na terenie Gminy Reńska Wieś (na zamkniętej linii kolejowej) oraz termo-
modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi. 
 

Uchwałą nr V/39/19 Rady Gminy Reńska Wieś z 27 marca 2019 r. przyjęto Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Reńska Wieś w 2019 roku. W budżecie Gminy Reńska Wieś corocznie przeznacza się 
odpowiednią kwotę na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz 
m.in. opieki weterynaryjnej nad zwierzętami. W 2019 r. na ten cel przeznaczono kwotę 18 460 
zł. W ramach realizacji ww. programu w 2019 r. poniesiono następujące nakłady finansowe: 
 

Zadanie Poniesione nakłady finansowe w 2019 r. 
[zł] 

Utrzymanie bezdomnych zwierząt 
w schronisku 

5176,00 

Usługi weterynaryjne wykonane 
bezdomnym zwierzętom 

2927,00 
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VI. Oświata i wychowanie 
 
Po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy Prawo oświatowe (od 1 września 2017 r.) 

obowiązek szkolny jest spełniany w 8-klasowej szkole podstawowej, natomiast obowiązek 
nauki jest zgodnie z ustawą spełniany poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej 
szkoły ponadpodstawowej lub realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy. 

Kształcenie w dotychczasowych gimnazjach (Komorno i Długomiłowice) zostało 
zakończone 31 sierpnia 2019 r. 
 

Gmina Reńska Wieś jest organem prowadzącym szkół podstawowych od 1996 r. oraz 
gimnazjów i przedszkoli od 1 września 1999 r. Natomiast na mocy porozumienia z Zarządem 
Powiatu została przekazana Gminie szkoła ponadgimnazjalna w Komornie (2012 r.). 
 

Placówki oświatowe prowadzone przez gminę 
1. Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Długomiłowicach, w którego skład wchodzą: 
* Publiczna Szkoła Podstawowa (8-klasowa) 
* Gimnazjum (wygaszenie 31.08.2019 r.) 
* Publiczne Przedszkole (3 oddziały) 
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reńskiej Wsi, w którego skład wchodzą: 
* Publiczna Szkoła Podstawowa (8-klasowa) 
* Publiczne Przedszkole (3 oddziały) 
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy, w którego skład wchodzą: 
* Publiczna Szkoła Podstawowa (8-klasowa) 
* klasy I–III w Łężcach 
* klasy IV–VIII w Pokrzywnicy 
* Publiczne Przedszkole (Łężce – 1 oddział, Pokrzywnica 1 oddział) 
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Większycach, w którego skład wchodzą: 
* Publiczna Szkoła Podstawowa (8-klasowa) 
* klasy I–IV w Poborszowie 
* klasy V–VIII w Większycach 
* Publiczne Przedszkole (Poborszów 1 oddział, Większyce 2 oddziały) 
5. Publiczne Przedszkole w Mechnicy (1 oddział) 
6. Zespół Szkół w Komornie, w którego skład wchodzą: 
* Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki 
* Publiczne Gimnazjum (wygaszenie 31.08.2019 r.). 
 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa w Mechnicy, dla 
której organem prowadzącym jest stowarzyszenie.  
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Dla porównania: w roku szkolnym 2018/2019 uczniów w szkołach podstawowych na 

terenie Gminy było 536, oddziałów również 39, a średnia liczba uczniów na oddział wynosiła 
13,74. 

 
 

Liczba dzieci w placówkach przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 
 

Lp. Przedszkola 
Liczba  
 2–3-

latków 

Liczba  
4-latków 

Liczba  
5-latków 

Liczba  
6-latków 

 
Razem 

1. ZSP 
PP w Większycach 12 14 7 6 

39 
2 oddziały  

64 
PP w Poborszowie 5 6 7 7 

25 
1 oddział 

2. ZSP PP w Reńskiej Wsi 21 19 21 15 
76 

3 oddziały 

3. ZSP 
PP w Pokrzywnicy 5 9 8 3 

25 
1 oddział  

48 
PP w Łężcach 6 3 7 7 

23 
1 oddział 
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4. ZSP PP w Długomiłowicach 12 7 13 15 
47 

3 oddziały 

5. PP w Mechnicy 1 6 9 9 
25 

1 oddział 

 RAZEM 62 64 72 62 260 

 
W porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019 liczba dzieci w przedszkolach wzrosła o 4. 
 
Wydatki i dochody 
 

Koszty utrzymania jednego ucznia w jednostkach oświatowych Gminy Reńska Wieś  
stan na dzień 31.12.2019 r. (szkoły, gimnazja, technikum) 

Lp. Nazwa jednostki Wykonanie 
budżetu 

Liczba 
uczniów 

Koszt w przeliczeniu 
 na 1 ucznia 

1. ZGS Długomiłowice (szkoła 
podstawowa) 1 656 940,22 

122 
13 581,48 zł 

2. ZGS Długomiłowice 
(gimnazjum) 311 705,52 39 7 992,45 zł 

3. ZSP Reńska Wieś 1 554 651,49 116 13 402,17 zł 
4. ZSP Pokrzywnica 1 430 839,99 78 18 344,10 zł 
5. ZSP Większyce 1 519 614,54 98 15 506,27 zł 
6. ZS Komorno (gimnazjum) 333 331,07 21 15 872,91 zł 
7. ZS Komorno (technikum) 617 588,22 17 36 328,72 zł 
 Razem wydatki 7 424 671,05 491 15 121,53 

 

8 SSP w Mechnicy 1 780 289,76 127 14 018,03 
I. RAZEM wydatki  9 204 960,81   

II. Subwencja oświatowa   9 089 668,00 zł 
III. Pozostałe dochody      165 627,42 zł 

(dzierżawa, czynsz, programy) 
IV. Razem dochody (II + III):  9 255 295,42 zł 
V. Różnica (IV – I):       + 50 334,61 zł 
VI. Wydatki majątkowe:   2 042 642,47 zł  

(termomodernizacja i przebudowa ZSP Reńska Wieś,  
remont dachu w ZSP Pokrzywnica) 

VII. Dotacja na wydatki majątkowe:      342 370,46 zł (RPO WO)  
Różnica (V – VI + VII):              – 1 649 937,40 zł 
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Koszty utrzymania 1 dziecka w jednostkach oświatowych Gminy Reńska Wieś  
stan na dzień 31.12.2019 r. (przedszkola) 

Lp. Nazwa jednostki 
Wykonanie 

budżetu 
Liczba 

uczniów 
Koszt w przeliczeniu 

na 1 ucznia 
1. PP Mechnica 335 874,07 25 13 434,96 
2. ZGS Długomiłowice 406 919,54 47 8 657,86 
3. ZSP Reńska Wieś 772 667,07 76 10 166,67 
4. ZSP Pokrzywnica 538 131,43 48 11 211,07 
5. ZSP Większyce 545 459,52 64 8 522,81 

I. Razem wydatki 2 599 051,63 260 9996,35242 
II. Dotacja z budżetu państwa                            269 376,00 zł 
III. Pozostałe wpływy (czesne, wyżywienie)      354 490,79 zł 
IV. Razem dochody (II + III)                                  623 866,79 zł 
V. Różnica (IV – I)                –1 975 184,84 zł 
VI. Wydatki majątkowe                       66 076,97 zł 

(projekt dot. przedszkola w Większycach, 
plac zabaw w Pokrzywnicy) 

Różnica (V – VI): – 2.041.261,81 zł 
 

Pozostałe wydatki 

1. Dowożenie uczniów (230 uczniów) 223 455, 80 
2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 55 404,97 
3. Fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele emeryci) 93 843,00 
4. Fundusz zdrowotny (nauczyciele emeryci) 2 100,00 
5. Koszty wychowania przedszkolnego dzieci poza gminą 131 835,62 
6. Partycypowanie w kosztach zarządu ZNP 4324,02 
7. Pozostałe 4722,75 
 Razem pozostałe wydatki 515 686,16 

 
RAZEM WYDATKI OŚWIATOWE 
Szkoły                         11 247 603,28 zł 
Przedszkola                 2 559 772,37 zł 
Pozostałe wydatki         515 686,16 zł 
                                    14 428 418,04 zł 
 
RAZEM WPŁYWY       9 597 665,88 zł (szkoły) 
                                         689 943,76 zł (przedszkola) 
            10 287 609,64 zł 
 
Koszty pokryte ze środków własnych gminy:  4 140 808,40 zł 
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Zrealizowane projekty edukacyjne 
1. Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” 

Uczestniczące szkoły: 
 ZSP Reńska Wieś 
 ZSP Pokrzywnica  

Razem uczniów: 81 (Reńska Wieś – 43, Pokrzywnica – 38). 
Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 165 zł za 1 ucznia x 81 uczniów = 13 365 zł – MSiT 
 165 zł za 1 ucznia x 81 uczniów = 13 365zł – wkład własny Gminy. 

2. Projekty edukacyjne oraz programy realizowane w gminnych placówkach edukacyjnych 
 „Piękna Nasza Polska Cała” 
 „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 
 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 
 „Dwujęzyczna Opolszczyzna” 
 „Segreguj.pl” 
 Przedszkole i Szkoła promująca zdrowie pod hasłem „Żyję zdrowo, więc kolorowo” 
 „Ratujemy i uczymy ratować”– pod patronatem WOŚP 
 „Czytam z klasą” – ogólnopolski 
 „Kangur matematyczny” – ogólnopolski konkurs matematyczny 
 „Lepsza szkoła” – ogólnopolski 
 „Owoce w szkole” 
 „Mleko w szkole” 
 „Mamo, tato, wolę wodę” 
 „Dzieciaki mleczaki” 
 „Narodowe czytanie” 
 „Serce na klamerce” – zbiórka karmy dla zwierząt (wolontariat) 
 „Okulary dla Afryki” – zbiórka okularów używanych i nowych (wolontariat) 
 „Szkoła pamięta” – opieka nad grobami 
 Zbiórka nakrętek 
 „Jeden naród ponad granicami” – pomoc materialna w formie paczek żywnościowych 

dla Polaków, kombatantów mieszkających na Kresach 
 Akademia Aquafresh – profilaktyka higieny jamy ustnej (przedszkole) 
 Kids & Sport „Zdrowo i Sportowo” – program edukacyjny (przedszkole) 
 „Trzymaj formę” – program edukacyjny (szkoła) 
 „Mamo, tato, wolę wodę” – program edukacyjny (przedszkole) 
 „Program dla szkół” – dostawa mleka, warzyw i owoców (szkoła) 
 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program edukacyjny (przedszkole) 
 Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”, czyli bajkowa podróż do 

krainy wartości i dziecięcej wyobraźni (przedszkole) 
 Projekt „Dwujęzyczna Opolszczyzna” (przedszkole) 
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 Program profilaktyczny „Pomyśl, zanim spróbujesz” (szkoła) 
 „Ratujemy i uczymy ratować” – program WOŚP (szkoła)  

3. Program mPotęga „Odkrywcy Tajników Matematyki” – dofinansowanie 4763 zł (ZSP 
Pokrzywnica) 

4. Program „#SuperKoderzy” Fundacji Orange – dofinansowanie do zakupu sprzętu 
komputerowego 2000 zł (ZSP Większyce) 

5. Program „Każdy potrafi się bawić” – dofinansowanie 1000 zł (ZSP Pokrzywnica) 
6. Literatura obcojęzyczna dla dzieci – dofinansowanie 1612,33 zł (ZSP Pokrzywnica) 
7. Pomoce dydaktyczne z 0,4% rezerwy subwencji ogólnej – 19 018,00 zł (ZSP 

Pokrzywnica) 
 
 

VII. Pomoc społeczna i polityka zdrowotna 
 
Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy. 
 

I. Świadczenia z pomocy społecznej 
W ramach świadczeń z pomocy społecznej w 2019 r. pomoc uzyskało 255 osób (w 104 

rodzinach), co stanowiło 3,11% wszystkich mieszkańców gminy. 
Przyczynami trudnej sytuacji życiowej, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 

społeczną w 2019 r. były: bezrobocie (63 rodziny), ubóstwo (23 rodziny), długotrwała lub 
ciężka choroba (27 rodzin), niepełnosprawność (33 rodziny), bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (8 rodzin), bezdomność 
(5 rodzin), alkoholizm (2 rodziny), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego (2 rodziny), zdarzenie losowe (11 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (9 rodzin). 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. liczba osób bezrobotnych w gminie wyniosła 242, 
w tym 152 kobiety i 90 mężczyzn. Z prawem do zasiłku dla osób bezrobotnych było 19 osób, 
w tym 11 kobiet. 

 
Formy pomocy 

1. Zasiłek stały – zadanie finansowane z budżetu państwa, przysługuje pełnoletniej osobie 
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest 
niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701 zł) bądź dla osoby 
w rodzinie (528 zł). Z tej formy pomocy w 2019 r. skorzystało 21 osób, którym wypłacono 
zasiłki w łącznej kwocie 116 320,72 zł. 
2. Zasiłek okresowy – zadanie finansowane z budżetu państwa, przysługuje w szczególności 
ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania 
lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Z tej 
formy pomocy skorzystało 47 rodzin, zasiłki wypłacono im w łącznej kwocie 145 133,37 zł. 
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3. Zasiłek celowy – zadanie finansowane ze środków własnych. Przyznawany jest w celu 
zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany na zakup żywności, leków, 
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów codziennego użytku. Zasiłek celowy może zostać 
również przyznany w związku ze zdarzeniem losowym. Z tej formy pomocy skorzystały 74 
rodziny. Na wypłatę zasiłków celowych w 2019 r. przeznaczono 67 776,84 zł. 
4. Schronienie – zadanie finansowane ze środków własnych. Udzielenie schronienia następuje 
przez przyznanie miejsca w noclegowni albo w schronisku dla osób bezdomnych. Tą formą 
pomocy w 2019 r. objętych były 4 osoby. Na realizację tego zadania wydano 11 529,00 zł. 
5. Domy pomocy społecznej – w 2019 r. w domach pomocy społecznej przebywało 17 osób 
z terenu gminy Reńska Wieś. Na realizację tego zadania wydano 361 752,11 zł. 
6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania to program rządowy, w którym GOPS w Reńskiej 
Wsi od wielu lat bierze udział. Z programu finansowany jest zakup gorącego posiłku dla dzieci 
oraz zakup żywności. Jest on częściowo finansowany ze środków budżetu państwa. W 2019 r. 
Gmina Reńska Wieś otrzymała z budżetu państwa 27 562,50 zł, natomiast ze środków 
własnych przeznaczyła na to zadanie 18 394,20 zł. W 2019 r. pomocą w formie zakupu 
gorącego posiłku objętych zostało 59 dzieci, natomiast w formie zasiłku celowego na zakup 
żywności – 39 rodzin. 
7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – jest to zadanie 
zlecone z zakresu administracji rządowej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi 
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne, z wyjątkiem przypadku, gdy dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. W 2019 r. tą formą pomocy zostało 
objęte jedno dziecko. Ogółem zrealizowano 208 godzin usług za kwotę 12 480,00 zł. Zadanie 
było w całości sfinansowane z budżetu państwa, natomiast zgodnie z obowiązującymi 
przepisami rodzina była zobowiązana do częściowego ponoszenia odpłatności za świadczenie 
ww. usług. 
8. Praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom 
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających 
temu celowi. Pracownicy socjalni podejmują działalność skierowaną na pomoc osobom oraz 
rodzinom w odbudowie, umacnianiu oraz kształtowaniu zdolności do funkcjonowania 
w społeczeństwie. W 2019 r. pracą socjalną objęto ogółem 169 osób w 69 rodzinach. 

 
II. Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej 

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2019 r. zatrudniony 
był jeden asystent rodziny na ½ etatu, obejmując swoją asystenturą 10 rodzin. 

W ramach tej samej ustawy opłacono pobyt 7 dzieci, które zostały umieszczone w pieczy 
zastępczej. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 21 722,14 zł. 
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III. Dodatki mieszkaniowe 
Zadanie finansowane jest ze środków własnych. Ta forma pomocy przewidziana jest dla 

osób, które posiadają tytuł prawny do lokalu. Powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 
powierzchni normatywnej przewidzianej w ustawie, tj. dla 1 osoby jest to 35 m², dla 2 osób – 
40 m², dla 3 osób – 45 m², dla 4 osób – 55 m², dla 5 osób – 65 m², dla 6 osób i więcej – 70 m².  

Kryterium dochodowe to dla gospodarstwa jednoosobowego 175% najniższej emerytury 
i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy. Dodatku 
nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. Z tej formy 
pomocy skorzystało 8 rodzin. W 2019 r. dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone na kwotę 
12 488,20 zł.  
 
IV. Świadczenia rodzinne 

Zadanie finansowane z budżetu państwa. Łączna kwota wypłaconych świadczeń 
rodzinnych w 2019 r. wyniosła 1 152 225,83 zł. Do świadczeń rodzinnych zaliczamy: 
1. Zasiłek rodzinny. Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki: z tytułu 

urodzenia się dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku 
szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Kryterium 
uprawniające do pobierania zasiłku stanowi kwota 674,00 zł, w przypadku gdy dziecko 
posiada orzeczoną niepełnosprawność, to kwota 764,00 zł. 

2. Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie powyżej 16. roku 
życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, 
która ukończyła 75 lat, a także osobom powyżej 16. roku życia posiadającym orzeczenie 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność ta powstała 
do 21. roku życia. Zasiłek wypłacany jest niezależnie od dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny 
od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł. W 2019 r. wypłacono 1449 świadczeń. 

3. Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje osobom, które rezygnują bądź nie podejmują 
pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Za ww. osoby 
ośrodek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Świadczenie jest wypłacane 
niezależnie od dochodu rodziny. Jego wysokość w 2019 r. wyniosła 1583,00 zł i zostało 
przyznane 15 rodzinom. Wysokość tego świadczenia jest co roku waloryzowana i w 2020 
r. wynosi 1830,00 zł. 

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek 
alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia 
w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Kryterium dochodowe stanowi kwota 764,00 zł. Wysokość 
specjalnego zasiłku opiekuńczego to 620,00 zł. Zostało przyznane 7 rodzinom. 

5. Zasiłek dla opiekuna – przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy 
z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych 
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ustaw z dniem 1 lipca 2013 r. Wysokość tego świadczenia wynosi 620,00 zł miesięcznie. 
Z tego świadczenia skorzystał w 2019 r. jeden opiekun osoby niepełnosprawnej. 

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – kryterium dochodowe stanowi 
kwota 1922,00 zł. Przysługuje do ukończenia przez dziecko 1. roku życia. Wysokość 
świadczenia wynosi 1000,00 zł. W 2019 r. to świadczenie zostało wypłacone 45 osobom. 

7. Świadczenie rodzicielskie – zadanie finansowane jest również z budżetu państwa. 
Przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu w przypadku objęcia opieką 
dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, rodzinie zastępczej, osobie, która 
przysposobiła dziecko. Przewidziane jest dla osób, które nie mają prawa do zasiłku 
macierzyńskiego (nie pozostawały w stosunku pracy), osób bezrobotnych. Przysługuje 
przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 65 tygodni w przypadku 
urodzenia dwojga dzieci, 67 – w przypadku urodzenia trojga dzieci, 69 – czworga dzieci, 71 
tygodni – pięciorga i więcej dzieci. Świadczenie wynosi 1000 zł miesięcznie. Nie stosuje się 
kryterium dochodowego. Świadczenie rodzicielskie wypłacono 20 osobom, na łączną 
kwotę 111 957,80 zł. 
 

V. Fundusz alimentacyjny 
Zadanie finansowane z budżetu państwa. Przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 

18. roku życia albo w przypadku kontynuacji nauki w szkole lub szkole wyższej do 25. roku 
życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – 
bezterminowo. Skierowane do osób mających zasądzone alimenty, gdzie egzekucja jest 
bezskuteczna w okresie ostatnich dwóch miesięcy oraz dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego, tj. kwoty 800,00 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje 
w wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł. Świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego wypłacono 27 osobom uprawnionym. Wypłacona kwota świadczeń to 
118 950 zł. 
 
VI. Świadczenie wychowawcze – 500+ 

Zadanie finansowane z budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest 
częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim 
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze 
przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wypłacane jest bez względu na 
dochód. Kwota świadczenia to 500,00 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze wypłacono 
647 rodzinom (9913 świadczeń). Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 4 944 940,18 zł. 
VII. „Dobry start” 

Zadanie finansowane z budżetu państwa. Świadczenie wypłacane jest raz w roku, 
niezależnie od dochodu rodziny i przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Kwota 
świadczenia to 300,00 zł. „Dobry start” wypłacono 589 rodzinom (817 świadczeń) na łączną 
kwotę 244 950,00 zł. 
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VIII. Zespół Interdyscyplinarny 
Główne cele Zespołu to: 

1. Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów związanych z występowaniem 
zjawiska przemocy w rodzinie. 
2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego 
problemu. 
3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 
w środowisku lokalnym w sytuacji wystąpienia przemocy. 

W 2019 r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Reńskiej Wsi wpłynęło 
19 tzw. niebieskich kart, z czego 4 zostały założone przez GOPS Reńska Wieś, natomiast 15 – 
przez policję. Ponadto kontynuowano 16 procedur „niebieskiej karty”, które wpłynęły do 
Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2016–2018. Zwołano 6 posiedzeń Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz 153 posiedzenia grup roboczych. 
 
IX. Prace społecznie użyteczne 

Prace społecznie użyteczne wykonywane są na podstawie porozumień zawartych 
pomiędzy Starostą Kędzierzyńsko-Kozielskim, reprezentowanym przez Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy, a Gminą Reńska Wieś, reprezentowaną przez Wójta Gminy. Prace 
społecznie użyteczne kierowane są przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych, 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji zawodowej i materialnej. Ideą prac społecznie 
użytecznych jest zwiększenie aktywności społecznej i poprawa sytuacji finansowej osób 
długotrwale bezrobotnych. Od 1 lutego do 30 listopada 2019 r. prace społeczno-użyteczne na 
terenie Gminy Reńska Wieś wykonywały 4 osoby. Poniesione wydatki na ten cel to 12 066,40 
zł. 
 
X. Świadczenie „za życiem” 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie 
w wysokości 4000 zł. Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie 
potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione 
przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przysługuje 
bez względu na dochód. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod 
opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. W 2019 r. w ramach ustawy 
„Za życiem” wypłacono jedno takie świadczenie. 
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XI. Karta Dużej Rodziny 
W 2019 r. złożono 75 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 192 karty. 

 
XII. Klub Senior+ 

Od stycznia 2019 r. w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej działa Klub Senior+. Klub czynny jest trzy razy w tygodniu w godz. 9.00–15.00. 
W zajęciach Klubu w 2019 r. łącznie uczestniczyły 33 osoby. Osoby te brały udział w różnym 
czasie z różnych form zajęć (niektóre z osób zrezygnowały z uczestnictwa w zajęciach). 
Pracownik socjalny odpowiedzialny za funkcjonowanie Klubu Senior+ organizował między 
innymi zajęcia w formie warsztatów kulinarnych, przeprowadzał liczne gry i zabawy, zajęcia 
artystyczne, zajęcia edukacyjne, świadczył pracę socjalną. Seniorzy mieli do dyspozycji kącik 
biblioteczny i telewizyjny, wyposażoną kuchnię. Od lutego do grudnia 2019 r. przez godzinę 
dziennie były przeprowadzane zajęcia fizjoterapeutyczne.  

W trakcie realizacji projektu zorganizowano m.in.: kurs komputerowy, kurs pierwszej 
pomocy, spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu, prelekcję 
pt. „Świadomy i bezpieczny senior”, rejs statkiem, wycieczkę do zoo i Muzeum Wsi Opolskiej, 
wyjazdy na basen, warsztaty psychologiczne, warsztaty florystyczne, organizację spotkania 
opłatkowego, zajęcia pt. „Refleksologia – klucz do długiego i zdrowego życia”, zajęcia pn. 
„Wspieranie leczenia chorób przewlekłych i cywilizacyjnych metodami naturalnymi”. 

Koszt zadania to 59 202,32 zł, z czego 22 986,65 zł to otrzymana dotacja. 
 
XIII. Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

W gminie świadczona była także pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów 
socjalnych na zakup podręczników i przyborów szkolnych, którą objętych było 21 dzieci z 10 
rodzin. W 2019 r. stypendium zostało wypłacone na łączną kwotę 21 671,02 zł, z czego 20% 
stanowią środki własne gminy. 
 
 
Polityka zdrowotna 

 
Ochrona zdrowia publicznego jest jednym z zadań własnych realizowanych przez gminę. 

Ochrona zdrowia – w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym – służy 
zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. 
 
I. Możliwość uzyskania przez mieszkańców dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej 

Na terenie Gminy funkcjonują: 
– 3 ośrodki zdrowia wraz z aptekami w Długomiłowicach, Reńskiej Wsi i Poborszowie 
– gabinet stomatologiczny w Długomiłowicach w ośrodku zdrowia 
– gabinety prywatne w Długomiłowicach i w Reńskiej Wsi 
– gabinet rehabilitacyjny (usługi prywatne oraz finansowane przez NFZ) w Reńskiej Wsi. 
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II. Prowadzenie w szkołach i przedszkolach profilaktyki z zakresu higieny 
Na terenie Gminy Reńska Wieś profilaktyka z zakresu higieny w szkołach i przedszkolach 
prowadzona była poprzez: 
1. udział placówek w programach profilaktyki zdrowotnej 
2. promocję zdrowego stylu życia i zachowań ekologicznych 
3. szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
4. współpracę szkolnej pielęgniarki z rodzicami, nauczycielami oraz dyrektorami placówek 
oświatowych 
5. realizację programów profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii 
6. współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i terapeutami. 
 
Przykłady podjętych i zrealizowanych działań profilaktycznych: 

 Propagowanie zdrowego stylu życia oraz życia bez nałogów 
 „Bezpieczne wakacje i ferie” oraz „Szkoła bez barier” 
 Higiena jamy ustnej oraz „Bieg po zdrowie” 
 „Trzymaj formę” 
 „Śniadanie daje moc” oraz „Owocowy dzień w szkole” 
 Pogadanka z rodzicami na zebraniu dotycząca czystości rąk, włosów i przyprowadzania 

chorych dzieci do przedszkola oraz „Dzień Higieny Velvet” 
 „Dlaczego i jak dbamy o higienę rąk” – pogadanki z dziećmi, zajęcia praktyczne, jak 

właściwie myć ręce zgodnie z podaną instrukcją 
 „Mądrze korzystam z komputera, telewizji” 
 „Dbamy o swoje zdrowie, wygląd i higienę” oraz „Jemy zdrowo kolorowo” 
 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zajęcia ruchowe oraz „Sport to zdrowie – dbamy 

o kondycję fizyczną” oraz „Skuteczne mycie rąk” – ćwiczenia praktyczne. 
 

III. Roczny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  
W ramach tego programu zrealizowano następujące zadania: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu 
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
4. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież 
5. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii w zakładach 
lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji 
6. Współpraca z policją, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, Zespołem Interdyscypli-
narnym, służbą zdrowia 
7. Dofinansowanie wypoczynku (ferie zimowe i letnie). 
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W ramach tegoż programu w 2019 r. sfinansowano wydatki za łączną kwotę 111 401,94 
zł, w tym: 
1. zakupy, m.in. gry do świetlic, materiały na zimowisko, artykuły spożywcze na zimowisko, 
materiały na warsztaty profilaktyczne – 31 809,10 zł 
2. usługi, w tym wyżywienie (firma zewnętrzna) podczas ferii zimowych, zajęcia na pływalni, 
bilety wstępu na pływalnię i do kina, transport na pływalnię i do kina, wkład własny do projektu 
„Umiem pływać” – 53 063,99 zł 
3. nagrody książkowe w konkursach, turniejach i projektach – 14 779,57 zł 
4. umowy-zlecenia dla opiekunów ferii zimowych, organizatorów Gminnych Turniejów 
Szachowych – 11 749,28 zł. 
 
IV. Udostępnianie mieszkańcom obiektów i urządzeń sportowych 
1. Zajęcia na boisku typu „Orlik” w Reńskiej Wsi prowadzone przez animatora dla całej 

społeczności gminy, turnieje, zawody sportowe – propagowanie zdrowego stylu życia, 
zachęcanie do aktywnego spędzania czasu 

2. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 
Uczestniczące szkoły: ZSP Reńska Wieś i ZSP Pokrzywnica. 
Razem uczniów: 81 (Reńska Wieś – 43, Pokrzywnica – 38). 
Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
• 165 zł za 1 ucznia x 81 uczniów = 13 365 zł – MSiT 
• 165 zł za 1 ucznia x 81 uczniów = 13 365 zł – wkład własny Gminy. 
 
V. Zadanie z zakresu ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

Na powyższe zadanie ogłoszony został otwarty konkurs ofert, wpłynęła 1 oferta. Oferta 
została rozpatrzona pozytywnie, wobec czego została przyznana dotacja dla Stacji Diecezji 
Opolskiej „Caritas” w kwocie 30 000 zł. Zakres świadczenia usług w ramach dotacji – m.in.: 
1. pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych, 
starszych 
2. poradnictwo w sprawach medycznych, higieny odżywiania 
3. wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego 
4. opieka paliatywna 
5. usługi zabiegowe 
6. działalność edukacyjno-profilaktyczna. 

Pielęgniarki objęły opieką pielęgniarską 58 osób (606 wizyt domowych). 
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VIII. Kultura, sport i rekreacja 
 
Gminny Ośrodek Kultury 

Gminny Ośrodek Kultury realizuje samodzielnie lub we współpracy ze szkołami, 
przedszkolami, Radą Sołecką, DFK Reńska Wieś, organizacjami i innymi środowiskami 
kilkadziesiąt wydarzeń rocznie. Są to koncerty, festyny, festiwale, spotkania integracyjne, 
biesiady kulturalne, przeglądy artystyczne. 

Gminny Ośrodek Kultury jest także współorganizatorem corocznych wydarzeń, takich jak: 
Święto Herbowe, Dożynki Gminne, Dzień Seniora, Jarmark Bożonarodzeniowy, Wigilia dla 
Samotnych z terenu całej Gminy itd. 

Ponadto zespoły reprezentujące GOK biorą udział rocznie w kilkudziesięciu przeglądach, 
koncertach oraz występach poza siedzibą ośrodka, reprezentując Gminę Reńska Wieś 
w powiecie, województwie, kraju, a także poza jego granicami. 

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są 4 osoby na ½ etatu, w tym: dyrektor, 
instruktor kulturalno-oświatowy, księgowa, sprzątaczka. Palacz zatrudniony jest sezonowo.  
 

W Gminnym Ośrodku Kultury w 2019 r. organizowane były zajęcia następujących 
zespołów i grup: 
1. Zespoły wokalne: Gwiazdeczki, Poezja, Długomiłowiczanki. Zajęcia prowadzi Krystyna 
Przezdzienk-Grzybek. 
2. Zespoły taneczne: Baby Perełki, Mini Perełki, Midi Perełki, Perełki, Perełki Juniors. Treningi 
odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy. Zajęcia z akrobatyki prowadzone są w soboty. 
Trenerem jest Dominika Marzec-Chodyniecka. 
3. Zajęcia fitness dla kobiet. Odbywają się w poniedziałki i środy, prowadzi je Ewelina Dziaduch. 
4. Świetlica socjoterapeutyczna. Czynna od poniedziałku do piątku. Wyposażona jest w stół do 
ping-ponga, bilard, piłkarzyki, sprzęt muzyczny, gry planszowe, materiały plastyczne. 
Jednocześnie w świetlicy socjoterapeutycznej udziela się pomocy w nauce dzieciom mającym 
trudności w nauce. 

 
Osiągnięcia zespołów tanecznych Akademia Tańca Perła w 2019 r.: 

1. Midi Perełki – wyróżnienie II stopnia: Ogólnopolski Festiwal Taneczny w Sosnowcu 
2. Perełki – wyróżnienie I stopnia: Ogólnopolski Festiwal Taneczny w Sosnowcu 
3. Perełki Juniors – wyróżnienie II stopnia: Ogólnopolski Festiwal Taneczny w Sosnowcu 
4. Perełki – wyróżnienie II stopnia: Ogólnopolski Festiwal Taneczny w Czerwionce-Leszczynach 
5. Perełki Juniors – wyróżnienie III stopnia: Ogólnopolski Festiwal Taneczny w Czerwionce-
Leszczynach 
6. Midi Perełki – wyróżnienie III stopnia: Ogólnopolski Festiwal Taneczny w Żorach 
7. Perełki – wyróżnienie II stopnia: Ogólnopolski Festiwal Taneczny w Żorach 
8. Perełki Juniors – wyróżnienie II stopnia: Ogólnopolski Festiwal Taneczny w Żorach 
9. Mini Perełki – wyróżnienie: Taneczne Mistrzostwa Polski w Kluczborku 
10. Midi Perełki – 4. miejsce: Taneczne Mistrzostwa Polski w Kluczborku 
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11. Perełki – 2. miejsce i tytuł wicemistrza Polski: Taneczne Mistrzostwa Polski w Kluczborku 
12. Midi Perełki – II miejsce: Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych na Górze św. 
Anny 
13. Perełki – III miejsce: Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych na Górze św. Anny 
14. Perełki Juniors – III miejsce: Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych na Górze św. 
Anny 

 
Zespoły taneczne uświetniają swoimi występami imprezy lokalne, powiatowe 

i wojewódzkie, takie jak jarmarki, dni matki, dni dziecka, festyny szkolne, Święto Herbowe, 
dożynki, festiwale orkiestr. 
 

Osiągnięcia solistów i zespołów wokalnych w 2019 r.: 
1. Kinga Strzyż 
– I miejsce: Przegląd Piosenki Religijnej w Opolu 
– I miejsce: IV Festiwal Piosenki DoReMi w Ozimku 
– wyróżnienie: XX Jubileuszowy Wojewódzki „Liść Dębu” w Dąbrowie 
2. Rafał Wieczorek 
– II miejsce: Ogólnopolski Konkurs na interpretację utworów Agnieszki Osieckiej 
w Niemodlinie 
– II miejsce: VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Pokutnej i Pasyjnej w Skarbimierzu 
– II miejsce: Przegląd Piosenki Religijnej w Opolu 
– III miejsce: XVIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Niemieckiej w Raciborzu 
– III miejsce: XXI Przegląd Piosenki Religijnej w Azotach 
3. Wiktoria & Angela Semmler 
– III miejsce: XVIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Niemieckiej w Raciborzu 
– III miejsce: XXX Jubileuszowy Festiwal „Liść Dębu” w Dąbrowie 
4. Długomiłowiczanki – brązowe pasmo: Przegląd Zespołów Mniejszościowych w Walcach 
5. Poezja – III miejsce: XXVIII Przegląd Zespołów Mniejszościowych na Górze św. Anny 
6. Gwiazdeczki – I miejsce: XXVIII Przegląd Zespołów Mniejszościowych na Górze św. Anny 
  
Gminna Biblioteka Publiczna 

Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych 
i kulturalnych mieszkańców, zgodnie z zapisami ustawy o bibliotekach. Wyrównuje szanse 
edukacyjne i tworzy więzi współpracy. Aktywizuje lokalną społeczność do aktywności 
i rozwoju. 

Do podstawowych zadań biblioteki należą: 
1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych 
2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 
działalności informacyjnej. 
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W ramach działalności merytorycznej biblioteka organizuje, konkursy, spotkania 
autorskie, wystawy, akcje promocyjne i popularyzujące czytelnictwo, lekcje biblioteczne, 
warsztaty rękodzielnicze, spektakle, wizyty studyjne, wycieczki. 

Księgozbiór biblioteki w 2019 r. powiększył się o 796 woluminów i na koniec 2019 r. liczył 
ogółem 21 175 woluminów. Dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kupiono 
225 szt. za kwotę 6505 zł, za dotację własną 12 380,06 zł – 541 szt. 
 

Reńska Wieś Oddział dla dzieci Filia Długomiłowice 
371 szt. 95 szt. 330 szt. 

 
Literatura  

dla dzieci i młodzieży 
Literatura  

dla dorosłych 
Literatura  

popularnonaukowa 
130 szt. 651 szt. 15 szt. 

  
Biblioteka prenumeruje 12 czasopism, za które zapłaciła 1338 zł, czasopisma te są 

przekazywane także do klubów seniora. 
Liczba czytelników w obu placówkach to 1348 osób (830 kobiet, 518 mężczyzn). Liczba 

wypożyczeń w ciągu całego roku – 18 265, w tym 9139 to wypożyczenia na zewnątrz, a 9126 
to udostępnienia na miejscu. 

Biblioteka obsługuje biblioteki szkolne, w których mieszczą się placówki biblioteki 
gminnej, oraz współpracuje ze szkołami w Reńskiej Wsi i Długomiłowicach. W szkołach 
zakupiono w 2019 r. ogółem 899 szt. podręczników za kwotę 15 784,30 zł. W 2019 r. 
ubytkowano w szkołach ogółem 3831 szt. podręczników o wartości 48 354,43 zł. 

W bibliotece pracują 4 osoby – ogółem 2,5 etatu, w tym księgowa. 
W ciągu roku zorganizowano w bibliotekach 74 imprezy o różnym charakterze (spotkania 

autorskie, wycieczki, warsztaty, lekcje biblioteczne, wystawy itp.). 
Szczegółowe informacje o bibliotece zawarte są na stronach: 
 http://renskawies.e-bp.eu/ 
 https://www.facebook.com/gminna.biblioteka.3 

 

Dotacje 
W 2019 r. Gmina Reńska Wieś w ramach otwartego konkursu ofert wspierała realizację 

zadania publicznego pt. „Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego”, realizowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu. W ramach dotacji w wysokości 7000 zł zrealizowanych 
zostało 8 inicjatyw promujących kulturę mniejszości niemieckiej i podtrzymujących tożsamość 
narodową członków mniejszości niemieckiej. 

 Działanie 1. DFK Mechnica. Grudniowe spotkanie integracyjne w Mechnicy 
 Działanie 2. DFK Reńska Wieś. Jarmark Urbanowy w Reńskiej Wsi 
 Działanie 3. DFK Poborszów. Dzień Dziecka, Matki i Ojca. Spotkanie kulturalne 

Mniejszości Niemieckiej w Poborszowie 
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 Działanie 4. DFK Długomiłowice. Generationstreffen – Spotkanie Pokoleń 2019 
 Działanie 5. DFK Łężce. Wizyta studyjna we Wrocławiu 
 Działanie 6. DFK Kamionka. Grudniowe spotkanie integracyjne w Kamionce 
 Działanie 7. DFK Pokrzywnica. Dzień Świętego Marcina, spotkanie pokoleń 
 Działanie 8. DFK Większyce. Spotkanie integracyjne pt. „Listopadowe opowieści 

w Większycach”. 
W 2019 r. zgodnie z uchwałą nr VI/53/19 Rady Gminy Reńska Wieś z 24 kwietnia 2019 r. 

została udzielona z budżetu gminy dotacja w wysokości 10 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. św. Jakuba Apostoła w Mechnicy na prace konserwatorskie i restauratorskie architektury 
ołtarza głównego, w ramach konkursu „Sfinansowanie prac konserwatorskich, restaurator-
skich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”. 
 

Sport 
W Gminie Reńska Wieś jest 8 pełnowymiarowych boisk piłkarskich, z czego 6 to boiska 

wraz z szatniami i urządzeniami sportowymi przekazane na podstawie umów użyczenia 
Ludowym Klubom i Zespołom Sportowym. Sportowcy mają do dyspozycji w Reńskiej Wsi 
pełnowymiarową (400 m) 4-torową bieżnię pokrytą sztuczną nawierzchnią, skocznię w dal 
oraz wzwyż. Również do dyspozycji klubów sportowych i mieszkańców jest boisko „Orlik” 
w Reńskiej Wsi, a także 4 wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią (Długomiłowice, 
Mechnica, Większyce, Pokrzywnica). Pieczę nad działalnością obiektu „Orlik” sprawuje lokalny 
animator sportu, finansowany przez Gminę Reńska Wieś (1/2 etatu) oraz ministerstwo sportu. 

W 2019 r. na obiekcie w Reńskiej Wsi odbył się ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt 
„Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna, byłego prezesa OZPN w Opolu. 
W zawodach wzięło udział 14 reprezentacji wojewódzkich – około 150 dziewcząt. Impreza 
o tak szerokim zasięgu była świetną promocją naszej Gminy. 

Na terenie Gminy funkcjonują sale gimnastyczne, które są wykorzystywane za zajęcia 
treningowe przez kluby sportowe oraz przez zorganizowane grupy mieszkańców. Sale 
sportowe znajdują się w Długomiłowicach, Reńskiej Wsi, Komornie i Mechnicy. 

Rekreacji i turystyce dobrze służy akwen Dębowa, wraz ze ścieżką dla amatorów 
spacerów, biegów czy chodzenia z kijkami, a także dla rowerzystów. W 2019 r. odbyły się tam 
dwa ważne wydarzenia sportowe: Bieg Herbowy (reaktywacja imprezy towarzyszącej Świętu 
Herbowemu Gminy) oraz V Cross-Triathlon Koziołków. Na akwenie co roku odbywają się 
zawody wędkarskie o różnej randze: gminne, krajowe oraz międzynarodowe. 

Na terenie Gminy funkcjonują też ośrodki jeździeckie, w tym np. Koenig Western Ranch 
w Większycach (specjalizujący się w jeździectwie) oraz KJ Piaff Equestrian w Reńskiej Wsi, 
specjalizujący się w skokach przez przeszkody. 

 
W Gminie aktywnie działa 7 klubów sportowych, w formie organizacji pozarządowych: 

1. LKS Śląsk Reńska Wieś – 7 drużyn piłkarskich, w tym III liga kobiet (wycofana z rozgrywek), 
klasa A seniorów, 2 drużyny juniorskie, 3 drużyny dziecięce, sekcja tenisa stołowego, sekcja 
lekkoatletyczna 
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2. LKS Po-Ra-Wie Większyce – 2 drużyny piłkarskie – IV liga oraz klasa A 
3. LZS DFK Łężce (1 drużyna klasa B – piłka nożna) 
4. LZS Pokrzywnica (1 drużyna klasa B – piłka nożna) 
5. LZS Gierałtowice (1 drużyna orlików – piłka nożna) 
6. LZS Inter Mechnica (1 drużyna klasa A – piłka nożna) 
7. KJ Piaff Equestrian (skoki przez przeszkody) 
 

W 2019 r. uruchomiona została w Długomiłowicach, staraniem pani dyrektor ZSP 
Długomiłowice Jolanty Belko i Koła Mniejszości Niemieckiej w Długomiłowicach, 
niemieckojęzyczna szkółka piłkarska Miro Deutsche Fuβballschule, w której pod okiem dwóch 
trenerów ćwiczy ponad 20 młodych adeptów piłki nożnej. 

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Większycach funkcjonuje, dzięki staraniom pani 
dyrektor Aleksandry Wrazidło, piłkarska Akademia Przedszkolaka, prowadzona wolontariacko 
przez pana Kamila Stachurę. 
 

W 2019 r. ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania „Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży” przeznaczono kwotę 150 000 zł. 
 

Lp. Klub 
Liczba 

drużyn/sekcji 
Dotacja 

w 2019 r. 
Udział dotacji w całkowitym 
koszcie realizacji zadania % 

1. LKS Śląsk Reńska Wieś 9 62 000 48,50% 

2. LKS Po-Ra-Wie Większyce 2 33 000 88,95% 

3. LZS DFK Łężce 1 12 000 94,44% 

4. LZS Pokrzywnica 1 13 000 86,38% 

5. LZS Gierałtowice 1    7 000 87,50% 

6. LZS Inter Mechnica 1 17 000 94,44% 

7. 

KS Koziołek Kędzierzyn-Koźle 
a) IV Cross Triathlon 

Koziołków 
b) Bieg Herbowy dla Miłosza 

-   6 000 17,59% 

 

 
Ludowy Klub Sportowy Śląsk Reńska Wieś w ramach ogłoszonego otwartego konkursu 

ofert na rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania 
sportu dzieci i młodzieży pozyskał 10 000 zł z programu „Klub” ogłoszonego przez Ministra 
Sportu i Turystyki. Pozyskane dodatkowe środki finansowe wsparły działalność zwłaszcza 
drużyn młodzieżowych. 
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IX. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 
 

Na terenie Gminy Reńska Wieś funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, 
w tym 2 jednostki (OSP Większyce oraz OSP Mechnica-Kamionka) w ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Czynnie działa w nich 380 osób, z czego 141 uprawnionych 
jest do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
 

Jednostka Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Ćwiczenia Razem 

OSP Reńska 
Wieś 

1 0 0 0 1 

OSP 
Długomiłowice 

2 6 1 0 9 

OSP 
Gierałtowice 

3 3 0 2 8 

OSP Mechnica-
Kamionka 

8 21 1 5 35 

OSP 
Większyce 

32 45 5 3 85 

OSP 
Poborszów 

4 4 0 0 8 

OSP Łężce 
 

0 0 0 0 0 

OSP 
Pokrzywnica 

2 1 1 0 4 

Razem 51 80 8 10 149 
 

W dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej w 2019 r. wykonane zostały następujące zadania: 
1. Sprzętowe doposażenie OSP 
 Dotacje celowe  

o OSP Większyce – zakup 2 kompletów aparatów powietrznych przy współudziale 
środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Rolników, wartość 
zakupu 11 000 zł, kwota dofinansowania Gminy 2800 zł 

o OSP Gierałtowice – zakup motopompy pożarniczej przy współudziale Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, wartość zakupu 40 344,00 zł, kwota dofinansowania Gminy 
21 344,00 zł. 

2. Wyposażenie osobiste podnoszące bezpieczeństwo członków OSP uczestniczących 
w akcjach ratowniczych, w tym: hełmy, buty specjalne, ubrania specjalne itd. – wartość 
zakupów przekroczyła 40 000 zł 

3. Poprawa warunków pełnienia służby – remonty i modernizacje 
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 termomodernizacja remizy OSP Poborszów 
 rozbudowa radiowego systemu alarmowania 

4. Zakup sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego – plandeki potrzebne do 
zabezpieczania dachów budynków mieszkalnych w razie wystąpienia na terenie gminy 
silnego wiatru bądź tornad 
Dodatkowo wszystkie jednostki z terenu Gminy otrzymały dotacje celowe z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych na zakup sprzętu szkoleniowego bądź ratownictwa medycznego 
w kwocie łącznej 40 000 zł – każda z 8 jednostek z terenu naszej Gminy otrzymała 5000 zł. 
 

Statystyka przestępstw w 2019 r. 
Na terenie Gminy w 2019 r. popełniono 66 przestępstw, w tym 40 wykryto, z tego m.in.: 
 16 przestępstw w ruchu drogowym – wszystkie wykryte (12 spowodowanych w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego) 
 16 oszustw (7 wykrytych) 
 6 włamań (1 wykryte) 
 8 kradzieży (2 wykryte). 
Nie stwierdzono przestępstw z kategorii bójka i pobicie. W 2019 r. odnotowano łącznie 

108 zdarzeń drogowych (w tym 4 wypadki). Odnotowano 757 interwencji policji, w tym 114 
to były interwencje domowe. 
 
 
 

X. Fundusz sołecki 
 

Podstawą prawną funkcjonowania funduszu sołeckiego jest Ustawa z 21 lutego 2014 r. 
o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301). Środki funduszu przeznacza się na realizację 
przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia 
mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

O tym, na co przeznaczone zostały środki, zadecydowali mieszkańcy konkretnego 
sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. W budżecie gminy Reńska Wieś w 2019 r. 
wyodrębniono na ten cel kwotę 318 818,76 zł. Sołectwa wykorzystały środki w wysokości 
311 620,36 zł, co stanowi 97,74% planu. 
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Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 

Lp. Sołectwo 
Środki 

przyznane 
Środki 

wykorzystane 

% 
wykorzystania 

środków 
Przykładowe zadania 

1. Bytków 9 314,54 zł 9 031,05 zł 96,96% 

Utrzymanie terenów zielonych. 
Podtrzymywanie i promowanie 
tradycji kulturowych wsi. 
Utrzymanie, wyposażenie, 
konserwacja i modernizacja 
terenów gminnych. 
Remont drogi gminnej. 

2. Dębowa 12 419,39 zł 12 342,38 zł 99,38% 

Utrzymanie terenów zielonych. 
Podtrzymanie i promowanie 
tradycji kulturowych wsi. 

Modernizacja ogólnodostępnych 
obiektów gminnych. 

3. Długomiłowice 32 682,60 zł 26 507,35 zł 81,11% 

Zakup urządzeń do świetlicy 
wiejskiej. 
Wyposażenie placu zabaw. 
Utrzymanie terenów zielonych. 
Dofinansowanie występów 
artystycznych. 
Zakup lustra drogowego. 

Zamontowanie lampionu z okazji 
800 lat Długomiłowic. 

4. Gierałtowice 18 008,11 zł 17 986,90 zł 99,88% 

Projekt oświetlenia chodnika obok 
kościoła. 
Malowanie sal w świetlicy wiejskiej 
Utrzymanie terenów zielonych. 
Modernizacja i oświetlenie boiska 
sportowego. 

Organizacja spotkań kulturalnych 
mieszkańców wsi. 

5. Kamionka 12 844,26 zł 12 841,37 zł 99,98% 

Utrzymanie terenów zielonych. 
Utrzymanie, konserwacja 
i modernizacja obiektów gminnych 

Podtrzymywanie i promowanie 
tradycji kulturowych wsi. 

6. Komorno 19 805,66 zł 19 482,09 zł 98,37% 

Uporządkowanie terenu na placu 
zabaw. 
Zakup urządzeń, znaków, namiotu. 
Poprawa nawierzchni pobocza. 

7. Łężce 26 897,78 zł 26 878,66 zł 99,93% 
Utrzymanie terenów zielonych. 
Zakup urządzeń na plac zabaw  
i do świetlicy. 
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Termoizolacja budynku. 
Podtrzymywanie i promowanie 
tradycji kulturowych wsi. 

Montaż lustra drogowego. 

8. Mechnica 32 323,09 zł 32 318,37 zł 99,99% 

Utrzymanie terenów zielonych. 
Zakup opału do sali spotkań. 
Zagospodarowanie skarpy. 
Poprawa nawierzchni drogi.  

9. Naczysławki 11 373,54 zł 11 337,12 zł 99,68% 
Utrzymanie terenów zielonych. 

Zagospodarowanie placu 
rekreacyjno-sportowego. 

10. Poborszów 22 779,77 zł 22 765,92 zł 99,94% 

Utrzymanie terenów zielonych. 
Integracja społeczna. 

Termoizolacja i doposażenie 
świetlicy wiejskiej. 

11. Pociękarb 11 308,18 zł 11 285,20 zł 99,80% 

Utrzymanie terenów zielonych. 
Remont i wyposażenie świetlicy. 
Podtrzymywanie i promowanie 
tradycji kulturowych wsi. 

12. Pokrzywnica 32 682,60 zł 32 663,81 zł 99,94% 

Utrzymanie terenów zielonych. 
Doposażenie placu zabaw, 
orkiestry, OSP. 
Wyposażenie i remont świetlicy, 
zakup nagród. 

13. Radziejów 11 014,04 zł 11 010,31 zł 99,97% 
Utrzymanie terenów zielonych. 

Wykonanie dokumentacji na 
przebudowę drogi. 

14. Reńska Wieś 32 682,60 zł 32 677,48 zł 99,98% 

Podtrzymywanie i promowanie 
tradycji kulturowych wsi. 
Integracja społeczna. 
Utrzymanie gotowości bojowej 
OSP. 
Utrzymanie, konserwacja 
i modernizacja obiektów gminnych 

Wynagrodzenie trenera zajęć 
lekkoatletycznych. 

15. Większyce 32 682,60 zł 32 492,35 zł 99,42% 

Zakup progów zwalniających, 
lustra drogowego. 
Integracja społeczna. 
Projekt przejścia i oświetlenia. 
Zakup torby lekarskiej i stołu 
tenisowego. 
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XI. Podsumowanie 
 

Rok 2019 był kolejnym rokiem intensywnego rozwoju Gminy, będącego odpowiedzią na 
oczekiwania naszych mieszkańców, z uwzględnieniem możliwości finansowych. Starając się 
bowiem spełniać rosnące oczekiwania naszych mieszkańców, mierzymy się z trudnym 
zadaniem zachowania równowagi pomiędzy możliwościami finansowymi, ciągłym wzmacnia-
niem potencjału społecznego i gospodarczego Gminy oraz dbałością o już posiadane zasoby 
infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców. 

Rok 2019 był kolejnym rokiem obfitującym w realizację licznych zadań inwestycyjnych, 
których wykonano łącznie za ponad 7,5 miliona złotych. Były to zarówno drobne zadania 
związane z remontami dróg i obiektów gminnych, jak i zadania duże, jak np. wykonanie drogi 
dojazdowej do terenów inwestycyjnych na tzw. poligonie, przebudowa ul. Lipowej 
w Naczysławkach, przebudowa ul. Nowy Dwór w Radziejowie czy termomodernizacja i prze-
budowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reńskiej Wsi. 

Duże znaczenie przywiązujemy do bazy sportowo-rekreacyjnej, będącej miejscem 
rozwijania talentów sportowych i pożytecznego spędzania czasu przez mieszkańców. W 2019 
r. wykonano, dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu, trzy otwarte strefy aktywności – w Reńskiej 
Wsi, Długomiłowicach i Pokrzywnicy. Wykonano też projekt i wyłoniono wykonawcę ścieżki 
pieszo-rowerowej po nieczynnym torowisku, która to inwestycja będzie największą z realizo-
wanych w roku 2020. Nie zapominamy również o seniorach. Rok 2019 to pierwszy pełny rok 
działania Klubu Senior+ w Reńskiej Wsi, ale również rok, w którym dzięki współpracy z Gminą 
uruchomiono Klub Seniora w Długomiłowicach, w ramach projektu unijnego realizowanego 
przez TSKN na Śląsku Opolskim. 

Wciąż dużym wyzwaniem, również finansowym, jest kwestia oświaty, na którą 
przeznaczamy około 1/3 budżetu gminy. Mając jednak świadomość, iż jest to inwestycja 
w przyszłość naszych dzieci, a tym samym Gminy, zamierzamy kontynuować realizowane 
zadania, a nawet rozwijać je, bacząc jednocześnie na właściwe gospodarowanie środkami 
publicznymi. 

W 2019 r. zrealizowano, jak co roku, kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego. 
Dzięki tej naturalnej formie aktywności społeczności lokalnych udało się zrealizować wiele 
cennych inicjatyw, zarówno związanych z inwestycjami, jak i z aktywnością kulturalno-
integracyjną mieszkańców. Wciąż jednak należy promować tę formę partycypacji 
mieszkańców we współdecydowaniu o ich najbliższym otoczeniu, by w podejmowaniu decyzji 
o przeznaczeniu środków z tego funduszu brało udział więcej mieszkańców. 

Na terenie naszej Gminy dzieje się wiele i aby mieszkańcy byli na bieżąco z informacjami, 
wprowadzamy i chcemy wprowadzać nadal nowe kanały informacyjne i kontaktu  
z mieszkańcami. W 2018 r. nasza gmina stała się aktywna w portalu społecznościowym 
Facebook. W 2019 uruchomiliśmy nową, bardziej przejrzystą stronę internetową. Wydaliśmy 
również cztery numery papierowego gminnego informatora „Reńskie Wieści”, który był 
dystrybuowany w punktach handlowych, ośrodkach zdrowia, jednostkach gminnych,  
a w niektórych sołectwach również przez sołtysów. Zachęcamy do korzystania z tych 
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nowoczesnych, ale również tych tradycyjnych źródeł informacji o tym, co dzieje się w Gminie 
i nad czym pracujemy. 

Rok 2019 należy oceniać zarówno pod kątem skali realizowanych działań inwestycyjno-
rozwojowych, jak i stabilnej sytuacji finansowej gminy, nie tak oczywistej w polskiej 
rzeczywistości samorządowej (kolejny rok bez zadłużenia). Daje nam to dobrą prognozę do 
planowania działań w kolejnych latach. 

A wyzwania stojące przed Gminą są spore, ponieważ rosną oczekiwania naszych 
mieszkańców, ale także sama rzeczywistość dostarcza nam zarówno wielu szans, jak 
i zagrożeń. Z oczu nie tracimy też celu najważniejszego – budowania solidarnej, dobrze 
prosperującej i odpowiedzialnej wspólnoty lokalnej. 

 
 
 
 
        Wójt Gminy Reńska Wieś 
        /-/ Tomasz H. Kandziora 


