
   RAPORT  
 

O STANIE  
GMINY UJAZD 

ZA 2018 ROK 
 
 

 
URZĄD MIEJSKI W UJEŹDZIE 

Ul. Sławięcicka 19 
47-143 Ujazd  
www.ujazd.pl 



2 
Raport o stanie gminy Ujazd za 2018 rok 

 
Spis treści  

 
1. Wstęp……………………………………………………………...4 
 
2. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych…………..7 
 
3. Ochrona Środowiska………………………………………………8 
3.1. Poziom zanieczyszczenia powietrza……………………………………….8 
3.2. Poziom hałasu (drogowy, uciążliwe hałasy)……………………………….8 
3.3. Gospodarka wodociągowa………………………………………………....9 
3.4. Gospodarka ściekowa……………………………………………………...15 
3.5. Gospodarka odpadami stałymi, w tym zbiórka selektywna odpadów…….16 
3.6. Działania podjęte dla polepszenia warunków środowiskowych…………..16 
 
4. Demografia………………………………………………………..18 
4.1. Liczba mieszkańców………………………………………………………18 
4.2. Migracje…………………………………………………………………...18 
 
5. Przedsięwzięcia prorodzinne……………………………………...19 
 
6. Oświata i wychowanie…………………………………………….21 
6.1. Struktura i liczebność placówek oświatowych………………………….....21 
6.2. Szkoły……………………………………………………………………...21 
6.3. Przedszkola………………………………………………………………...22 
6.4. Zatrudnienie nauczycieli…………………………………………………...22 
6.5. Wyniki egzaminów gimnazjalnych………………………………………...23 
6.6. Udział w projektach edukacyjnych………………………………………...23 
6.7. Wdrażane innowacje/programy własne…………………………………....23 
6.8. Wydatki na oświatę a subwencja…………………………………………..25 
6.9. Żłobek…………………………………………………………………...…25 
 
7. Kultura…………………………………………………………….26 
7.1. Dom Kultury i świetlice………………………………………………...…26 
7.2. Najważniejsze przedsięwzięcia……………………………………………29  
7.3. Stałe formy pracy w Ośrodku Kultury………………………………….…38 
7.4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe…………………….…42 



3 
Raport o stanie gminy Ujazd za 2018 rok 
 
8. Sport i rekreacja…………………………………………………..44 
8.1. Kluby i zespoły sportowe………………………………………………... 44 
8.2. Organizowane imprezy……………………………………....……………..45 
 
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa………….46 
9.1. Współpraca z Policją………………………………..…………………….46 
9.2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Ujazd…..………….46 
 
10. Pomoc społeczna………………………………………………...53 
10.1 Świadczenia i beneficjenci. Przyczyny udzielania świadczeń…………...53 
10.2. Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej i koszty....54 
10.3. Dom Dziennego Pobytu…………………………………………………56 
 
11. Ochrona zdrowia……………………………………………..….57 
 
12. Rolnictwo……………………………………………………..….59 
12.1. Struktura gospodarstw rolnych……………………………………..…….59 
12.2. Struktura użytków rolnych i powierzchni lasów………………….…........59 
12.3. Zagrożenia dla hodowli zwierząt i podjęte działania…………..…..….….60 
12.4. Zagospodarowanie przestrzenne…………………………………….....…60 
 
13. Aplikowanie środków zewnętrznych i realizowanie inwestycji…61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
Raport o stanie gminy Ujazd za 2018 rok 
 
 
 

1. WSTĘP 
 
 

Szanowni mieszkańcy gminy Ujazd, 
 
w tym roku po raz pierwszy jesteśmy zobligowani przedstawić w formie raportu sytuację miasta 
i gminy Ujazd.  
 
Zawarliśmy w tym dokumencie wszelkie aspekty, którymi zajmują się na co dzień urzędnicy 
zarówno wszystkich referatów gminy Ujazd, jak i jednostek podległych. 
 
Przeprowadziliśmy głęboką analizę poprzedniego roku, gdzie opisaliśmy nasze aktywności, 
sytuację w jakiej znajduje się nasza gmina, demografię, kwestie związane z ochroną środowiska 
i przedsięwzięcia prorodzinne, kwestie oświatowe i kulturalne, działalności sportowe, pomoc 
społeczną i bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę zdrowia i rolnictwo. 
 
Ta pozycja jest również bardzo wartościowa w kontekście naszego dalszego rozwoju, gdyż 
ukazuje cele jakie stawiamy sobie na kolejne lata. 
 
Wszystkie paragrafy zostały rzetelnie przygotowane przez wyznaczonych pracowników 
merytorycznych, za co im w tym miejscu serdecznie dziękuję. 
 
Zapraszam serdecznie do zapoznania się z dalszą częścią tego dokumentu.  
 
 
 

Burmistrz Ujazdu 
Hubert Ibrom  
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Gmina Ujazd jest gminą miejsko-wiejską, która obejmuje obszar 83,3 km2. Leży w 
południowo- wschodniej części województwa opolskiego i jej obszar stanowi około 0,9 % 
powierzchni województwa.  
Granice terytorialne Gminy przedstawione są na mapie : 

  
 
Herbem Gminy Ujazd są dwa pastorały i mitra biskupia w następującym układzie: Tarcza 
herbowa niebieska, dekoracyjnie osłonięta czerwonym aksamitem ze złotymi koronkami; 
całość zwieńczona złotą koroną książęcą. W środku tarczy figuruje złota infuła (mitra), a po 
jej bokach symetrycznie dwa pastorały.  

 

 
 
Centralną jednostką administracyjną  Gminy jest miasto Ujazd, w którym mieszka ponad 
1700 mieszkańców. Sieć osadniczą gminy tworzą wsi sołeckie: 
1) Balcarzowice, 
2) Jaryszów z przysiółkiem Kolonia Jaryszów, 
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3) Klucz, 
4) Niezdrowice z częścią wsi Wydzierów, 
5) Nogowczyce, 
6) Olszowa z osadami: Janków, Komorniki i Księży Las, 
7) Sieroniowice z przysiółkiem Grzeboszowice, 
8) Stary Ujazd z przysiółkami: Ferdynand i Kopanina, 
9) Zimna Wódka z przysiółkami: Buczki i Wesołów. 
Gminę Ujazd reprezentuje Burmistrz Ujazdu, który wykonuje uchwały Rady Miejskiej, 
realizuje zadania gminy wynikające z przepisów prawa i nadzoruje bieżące sprawy gminy. 
Burmistrz wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego, którego jest kierownikiem 
oraz powołanego przez siebie zastępcy/-ów. Sprawami związanymi ze sprawowaniem 
bezpośredniego nadzoru nad pracą Urzędu Miasta zajmuje się Sekretarz Gminy, natomiast 
zakres zadań związanych z gospodarką finansową Gminy Ujazd oraz realizacją budżetu 
należy do Skarbnika Gminy. 
Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Miejska, która rozpatruje i rozstrzyga  
w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. Ze swojego składu 
powołuje ona stałe komisje do realizacji poszczególnych zadań. 
Na sesjach Rada Miejska podjęła uchwały o różnej tematyce, między innymi: z zakresu 
gospodarki finansowej, oświaty, spraw organizacyjnych, gospodarki przestrzennej, 
komunalnej, gospodarki nieruchomościami, z zakresu opieki społecznej i ochrony 
środowiska. 
Wykaz podjętych uchwał w rok 2018 jest udostępniony do informacji publicznej na stronie 
internetowej bip.ujazd.pl w zakładce Akta prawne – Uchwały Rady Miejskiej. 
Wykorzystują dogodną lokalizację pomiędzy dwoma węzłami autostrady A4, gmina 
postawiła na rozwój przedsiębiorczości. Realizują to zamierzenie, utworzyła Strefę 
Aktywności Gospodarczej o powierzchni325 ha. Na tym terenie istnieją dogodne warunki do 
inwestowania – teren jest uzbrojony: w wodę, kanalizację sanitarną, prąd, gaz i drogi. Taka 
infrastruktura daje realne możliwości rozwoju obszaru. Tereny inwestycyjne gminy Ujazd 
zwiększyły atrakcyjność inwestycyjną nie tylko gminy, ale także powiatu strzeleckiego 
i całego województwa opolskiego. 
Pierwszorzędnym atutem Strefy Aktywności Gospodarczej jest jej położenie komunikacyjne 
pomiędzy dużymi aglomeracjami miejskimi: Kędzierzynem-Koźle, Strzelcami Opolskimi 
oraz Gliwicami. Przez miasto przebiega droga krajowa Nr 40 relacji Kędzierzyn-Koźle – 
Pyskowice – Gliwice. Do Strefy Aktywności Gospodarczej od strony zachodniej przylega 
droga wojewódzka Nr 426 Kędzierzyn-Koźle -Strzelce Opolskie.  Natomiast od strony 
wschodniej - droga krajowa Nr 88. 
Gmina jest w 100% stelefonizowana, zwodociągowania, posiada nowoczesną oczyszczalnię 
ścieków, do której podłączeni są wszyscy mieszkańcy gminy  wraz ze  Strefą Aktywności 
Gospodarczej.Strefa SAG cieszy się obecnie wielkim zainteresowaniem nie tylko ze strony 
inwestorów, samej gminy ale i Starosty Strzeleckiego oraz władz samorządu województwa 
opolskiego i Wojewody. 
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2. FUNKCJONOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH 

Gmina Ujazd – jednostka samorządu terytorialnego, realizuje swoje zadania głównie przez 
urząd Miejski. 
Część zdań jednak realizowana jest przez utworzone w tym celu jednostki organizacyjne. Są 
to. 
1. Zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” – 
realizuje zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowych zasobów gminy, zarządza siecią 
wodociągową i kanalizacyjną, utrzymania porządku. W roku 2018 dysponował budżetem w 
wysokości 2 957 800,00 zł. Zatrudnia 26 pracowników na 25,25 etatu.  
2. Samorządowa instytucja kultury pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności 
Kulturalnej”- realizuje zadania w zakresie szeroko pojętej kultury, prowadzenia biblioteki 
publicznej, organizacji imprez kulturalnych i administrowania obiektami kultury, w tym 
świetlic na terenie wsi. W roku 2018 dysponował budżetem 1 233 564,00 zł. zatrudnia 12 
pracowników na 8, 7/8 etatu. 
3. Jednostka budżetowa pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej” realizuje zadania z zakresu 
szeroko pojętnej pomocy i opieki społecznej, pomocy ludziom starszym, biednym i 
nieporadnym, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zapobiegania patologiach. Zarządza 
również domem Dziennego Pobytu Seniora w Niezdrowicach. W roku 2018 dysponował 
budżetem w wysokości 7 556 589,00 Zł. Zatrudnia 19 pracowników na 17,7 etatach. 
4. Jednostka budżetowa pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty realizuje zadania  w zakresie 
oświaty, będące w kompetencji organu prowadzącego, czyli Gminy, w tym głównie nadzór i 
koordynacja funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie. W roku 2018 
dysponowała budżetem w wysokości 952 708,00 zł. Zatrudnia 7 pracowników na 6,88 
etatach. Kont funkcjonowanie całej oświaty w Gminie to kwota 9 556,718,00 zł. 
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3. OCHRONA ŚRODOWISKA 

3.1 Poziom zanieczyszczenia powietrza 
Poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Ujazd, kształtowany jest głównie ze 
względu na jej położenie a mianowicie bezpośrednie sąsiedztwo Zakładów Chemicznych 
„Blachownia”, Zakładów Azotowych w Kędzierzynie oraz w niedalekiej odległości znajdują 
się Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach. 
Największe zanieczyszczenie powietrza w gminie pochodzi przede wszystkim z niskiej emisji 
czyli z indywidualnych systemów grzewczych opalanych głównie paliwami stałymi lub 
ciężkim olejem opałowym, transportu drogowego a także procesów produkcyjnych w 
przemyśle. 
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 2,5powstające w wyniku spalania węgla lub oleju opałowego. 
Ważnym ze względu na generowanie zanieczyszczeń powietrza jest transport drogowy, który 
w gminie Ujazd ma swoje odzwierciedlenie w postaci autostrady A4, drogi krajowej nr 40 i 
drogi krajowej nr 88 oraz drogi wojewódzkiej nr 426. 
Po oddaniu do użytku autostrady A4 z dwoma węzłami komunikacyjnymi „Olszowa” i 
„Nogowczyce” natężenie ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich oraz lokalnych został 
wzmożony a co za tym idzie wzrosła również emisja komunikacyjna zanieczyszczeń do 
powietrza. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Opolu dokonuje oceny jakości powietrza w 
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Jednakże ze względu na brak na terenie gminy 
Ujazd zlokalizowanej stacji pomiarowej lub stanowiska pomiarowego stan zanieczyszczenia 
powietrza określony jest szacunkowo i nie jest miarodajny w stosunku do faktycznej jakości 
powietrza na terenie gminy Ujazd. 
 
3.2. Poziom hałasu (drogowy, uciążliwe hałasy) 
 
Ciągły wzrost liczby środków transportu a zwłaszcza pojazdów samochodowych na drogach 
lokalnych ale również wzrost ruchu tranzytowego drogami przebiegającymi przez teren gminy  
stwarza uciążliwość dla mieszkańców. Uciążliwość ta jest uzależniona od kilku czynników a 
mianowicie: 
- obciążenie ruchem, 
- płynności ruchu, 
- stanu nawierzchni dróg. 
Z przeprowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 r 
Generalnego Pomiaru Ruchu wynika, że następuje zwiększenie ruchu komunikacyjnego a to 
oznacza również zwiększenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz wzrost 
oddziaływania hałasu na tereny mieszkaniowe zlokalizowane w sąsiedztwie dróg krajowych. 
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3.3. Gospodarka wodociągowa 
 

Wykonywaliśmy, zgodnie z aktualnymi pozwoleniami wodno - prawnymi oraz 
odpowiednimi rozporządzeniami, badania wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze pod 
względem bakteriologicznym i składem chemicznym. 
Produkcja wody za 2018 rok wyniosła    - 254.384 m3 
Sprzedaż wody za 2018 rok wyniosła   - 205.301 m3 
Woda do celów technologicznych (płukanie sieci i filtrów pośpiesznych) za 2018 rok 
wyniosła        - 18.1 tyś m3 
Strata wody w sieci       - 31.0 tyś m3 
Cena za 1m3 wody wynosiła w 2018     - 3,05zł od 25 maja 3,22zł 
(netto) 
Opłata stała miesięczna za wodę       4,00zł (netto) 

Jakość wody nie odbiegała od dopuszczalnych norm. 
 
STACJA UZDATNIANIA WODY UJAZD – zasila m. Ujazd i Niezdrowice 

 
L
p. Wskaźnik Jednos

tka 
Ilość 

oznaczeń w 
roku 

Wyniki oznaczeń Dopuszczalne 
wartości 

min mak
s średnie  

1. Mętność NTU 6 0,02 1 0,75 1NTU 
2. Barwa mgPt/l 6 5 5 5 15 

3. 
Zapach  6 akceptowa

lny 
akce
ptow
alny 

akceptow
alny 

Akceptowalny 

4. pH  6 7,1 7,2 7,15 6,5 – 9,5 

5. 
Przewodność 
elektryczna w 

temp. 250C 
µS/cm 6 672 716 695 2.500 

6. Twardość ogólna mgCaC
O3/l 

1  336  60 - 500 

7. Amoniak mgNH4
/l 

6 <0,04 <0,0
5 

<0,045 0,5 

8. Azotyny mgNO2
/l 

1  0,01  0,50 

9. Azotany mgNO3
/l 

1  13  50 
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10
. 

Żelazo μgFe/l 6 <15 <40 <25 200 

11
. Mangan μgMn/l 6 <24 <28 <26 50 

12
. 

Bakterie grupy 
coli w 100ml 

jtk 6 0 0 0 0 

13
. 

Escherichia coli w 
100ml 

jtk 6 0 0 0 0 

14
. 

Enterokoki 
(paciorkowce 

kałowe) w 100ml 
jtk 6 0 0 0 0 

 
15
. 

Chlor wolny 
mgCl/l 1 - - 0,05 0,3 

16
. 

Indeks 
nadmanganianow

y 
(utlenialność) 

mgO2/l 1 - - 0,56 5,0 

17
. Fluorki mg/l 1 - - 0,15 1,5 

18
. Ołów μgPb/l 1 - - 5 25 

19
. Kadm μgCd/l 1 - - 1 5 

20
. Chrom ogólny μgCr/l 1 - - 3 50 

21
. Arsen μgAs/l 1 - - 1,4 0,01 

22
. Rtęć μgHg/l 1 - - 0,4 1 

23
. Nikiel μgNi/l 1 - - 16 20 

24
. Miedź mgCu/l 1 - - 0,02 2,0 

25
. Sód mgNa/l 1 - - 12 200 

26
. Siarczany mgSO4/

l 
1 - - 72 250 

27
. Benzo(a)piren µg/l 1 - - <0,001 0,010 

28
. 

Σ 
wielopierścieniow

ych 
µg/l 1 - - <0,004 0,10 
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węglowodorów 
aromatycznych 

29
. Σ Pestecydów µg/l 1 - - <0,11 0,50 

30
. 

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 

na agarze 
odżywczym w 

1ml w temp. 220C 
po 72 h inkubacji 

jtk 1 - - 19 Bez 
nieprawidłowych 

zmian 

31
. 

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 

na agarze 
odżywczym w 

1ml w temp. 360C 
po 48 h inkubacji 

jtk - - - - 0 

 
 

STACJA UZDATNIANIA WODY ZIMNA WÓDKA – zasila Zimna Wódkę z 
Wesołowem i Buczkami, Stary Ujazd z Ferdynandem i Kopaniną, Olszową z Jankowem,  
Komornikami i Księżym Lasem, Klucz wraz z Wapiennkiem oraz SAG Olszowa 
 
Lp
. Wskaźnik Jednos

tka 
Ilość 

oznaczeń 
w roku 

Wyniki oznaczeń Metoda 
oznaczania min maks średnie 

1. Mętność NTU 4 0,02 0,70 0,40 PB/BC – 15 
wydanie 02 

2. Barwa mgPt/l 4 5 5 5 PN-EN ISO 7887: 
2002 

3. Zapach  4 akceptowal
ny 

akceptowal
ny 

akceptowal
ny 

PN-72/C-04557 

4. pH  4 7,5 8,0 7,7 PN-90/C-
04540/01 

5. 
Przewodność 
elektryczna w 

temp. 250C 
µS/cm 4 334 347 340 PN-EN 

27888:1999 

6. Twardość ogólna mgCaC
O3/l 

1 - - 181 PN-ISO6059: 
1999 

7. Amoniak mgNH4
/l 

4 <0,04 <0,04 <0,04 PN-C04576-
4:1994 

8. Azotyny mgNO2
/l 

1 <0,01 <0,01 <0,01 PN-EN 26777: 
1999 

9. Azotany mgNO3
/l 

1 - - 0,59 PN-EN ISO 
10304-1: 2001 
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10. Żelazo mgFe/l 4 15 28 20 PN-ISO 6332: 

2001 
11. Mangan mgMn/

l 
4 24 24 24 PB/BC-12 

wydanie 01 
12. Bakterie grupy 

coli w 100ml 
jtk 4 0 0 0 PB/OM-03 

wydanie 03 
13. Escherichia coli 

w 100ml 
jtk 4 0 0 0 PB/OM-03 

wydanie 03 

14. 
Enterokoki 

(paciorkowce 
kałowe) w 100ml 

jtk 4 0 0 0 PN-EN ISO 7899-
2: 2004 

15. Chlorki mgCl/l 1 - - 11,0 PN-ISO 
9297:1994 

16. 
Indeks 

nadmanganianow
y 

(utlenialność) 

mgO2/l 1 - - 0,56 PN-EN ISO 
8467:2001 

17. Fluorki mg/l 1 - - 0,09 PB/BC-30 
wydanie 02 

18. Ołów μgPb/l 1 - - 5 PB/BC-12 
wydanie 01 

19. Kadm μgCd/l 1 - - 1 PB/BC-12 
wydanie 01 

20. Chrom ogólny μgCr/l 1 - - 3 PB/BC-12 
wydanie 01 

21. Arsen μgAs/l 1 - - 1,4 PB/BC-32 
wydanie 01 

22. Rtęć μgHg/l 1 - - 0,4 PB/BC-14 
wydanie 01 

23. Nikiel μgNi/l 1 - - 16 PB/BC-12 
wydanie 01 

24. Miedź mgCu/l 1 - - 0,01 PB/BC-12 
wydanie 01 

25. Sód mgNa/l 1 - - 3,00 PB/BC-04 
wydanie 01 

26. Siarczany mgSO4/
l 

1 - - 37,2 PN-EN ISO 
10304-1:2001 

27. Benzo(a)piren µg/l 1 - - <0,001 PB/BC-18 
wydanie 01 

28. Σ 
wielopierścienio

wych 
µg/l 1 - - <0,004 PB/BC-18 

wydanie 01 
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węglowodorów 
aromatycznych 

29. Σ Pestecydów µg/l 1 - - <0,11 PB/BC-26 
wydanie 01 

30. 

Ogólna liczba 
mikroorganizmó

w na agarze 
odżywczym w 

1ml w temp. 220C 
po 72 h inkubacji 

jtk 1 - - 10 PN-EN ISO 
6222:2004 

31. 

Ogólna liczba 
mikroorganizmó

w na agarze 
odżywczym w 

1ml w temp. 360C 
po 48 h inkubacji 

jtk - - - - PN-EN ISO 
6222:2004 

 
 
 
 

STACJA WODOCIĄGOWA SIERONIOWICE – zasila Sieroniowice z 
Grzeboszowicami, Balcarzowice, Nogowczyce oraz Jaryszów z Kolonią 
 
Lp
. Wskaźnik Jednos

tka 
Ilość 

oznaczeń w 
roku 

Wyniki oznaczeń Metoda 
oznaczania min maks średnie 

1. Mętność NTU 4 0,85 1,7 1,2 PB/BC – 15 
wydanie 02 

2. Barwa mgPt/l 4 5 5 5 PN-EN ISO 7887: 
2002 

3. Zapach  4 akceptowal
ny 

akceptow
alny 

akceptowal
ny 

PN-72/C-04557 

4. pH  4 7,6 8,0 7,8 PN-90/C-
04540/01 

5. 
Przewodność 
elektryczna w 

temp. 250C 
µS/cm 4 219 230 225 PN-EN 

27888:1999 

6. Twardość ogólna mgCaC
O3/l 

1  1 115 PN-ISO6059: 
1999 

7. Amoniak mgNH4
/l 

4 <0,04 <0,04 <0,04 PN-C04576-
4:1994 

8. Azotyny mgNO2
/l 

1 - - <0,01 PN-EN 26777: 
1999 

9. Azotany mgNO3
/l 

1 - - 3,12 PN-EN ISO 
10304-1: 2001 
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10. Żelazo μgFe/l 1 - - 162 PN-ISO 6332: 

2001 
11. Mangan μgMn/l 1 - - 37 PB/BC-12 

wydanie 01 
12. Bakterie grupy 

coli w 100ml 
jtk 4 0 0 0 PB/OM-03 

wydanie 03 
13. Escherichia coli 

w 100ml 
jtk 4 0 0 0 PB/OM-03 

wydanie 03 

14. 
Enterokoki 

(paciorkowce 
kałowe) w 100ml 

jtk 4 0 0 0 PN-EN ISO 7899-
2: 2004 

15. Chlorki mgCl/l 1 - - 2,72 PN-ISO 
9297:1994 

16. 
Indeks 

nadmanganianow
y 

(utlenialność) 

mgO2/l 1 - - <0,56 PN-EN ISO 
8467:2001 

17. Fluorki mg/l 1 - - 0,11 PB/BC-30 
wydanie 02 

18. Ołów μgPb/l 1 - - 5 PB/BC-12 
wydanie 01 

19. Kadm μgCd/l 1 - - 1 PB/BC-12 
wydanie 01 

20. Chrom ogólny μgCr/l 1 - - 3 PB/BC-12 
wydanie 01 

21. Arsen μgAs/l 1 - - 1,8 PB/BC-32 
wydanie 01 

22. Rtęć μgHg/l 1 - - 0,4 PB/BC-14 
wydanie 01 

23. Nikiel μgNi/l 1 - - 16 PB/BC-12 
wydanie 01 

24. Miedź mgCu/l 1 - - 0,01 PB/BC-12 
wydanie 01 

25. Sód mgNa/l 1 - - 2,5 PB/BC-04 
wydanie 01 

26. Siarczany mgSO4/
l 

1 - - 17,1 PN-EN ISO 
10304-1:2001 

27. Benzo(a)piren µg/l 1 - - <0,001 PB/BC-18 
wydanie 01 

28. Σ 
wielopierścienio

wych 
µg/l 1 - - <0,004 PB/BC-18 

wydanie 01 
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węglowodorów 
aromatycznych 

29. Σ Pestecydów µg/l 1 - - <0,11 PB/BC-26 
wydanie 01 

30. 

Ogólna liczba 
mikroorganizmó

w na agarze 
odżywczym w 

1ml w temp. 220C 
po 72 h inkubacji 

jtk 1 - - 25 PN-EN ISO 
6222:2004 

31. 

Ogólna liczba 
mikroorganizmó

w na agarze 
odżywczym w 

1ml w temp. 360C 
po 48 h inkubacji 

jtk - - - - PN-EN ISO 
6222:2004 

 
Jakość wody we wszystkich stacjach wodociągowych jest zgodna z obowiązującymi 

wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417). 

 
 

3.4. Gospodarka ściekowa 
 
Bilans kanalizacji i oczyszczalni ścieków przedstawia się następująco: 
Cena za 1m3 ścieków wynosiła w 2018r.         5,55zł od 25 maja 6,19zł(netto) 

Opłata stała miesięczna za ścieki     4,00zł(netto) 
 

183.254m3 – całkowita ilość ścieków oczyszczonych na terenie oczyszczalni 
ścieków w Ujeździe 

2.108m3 – całkowita ilość ścieków dowiezionych samochodami 
asenizacyjnymi 

181.146m3 – całkowita ilość ścieków bez dowiezionych 
180.325m3 –  ilość ścieków zafakturowana 

 
Na stratę składa się głównie przedostawanie się wody deszczowej poprzez otwory we 

włazach usytuowanych w drogach podczas ulewnych deszczach i roztopach śniegu. 
Średnia ilość ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków bez dowiezionych 

beczkowozami wyniosła 496m3 na dobę. 
Średnia ilość zafakturowanych ścieków na dobę wyniosła w 2018 – 494m3. 
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3.5. Gospodarka odpadami stałymi, w tym zbiórka selektywna odpadów 
 
Uchwałą nr III/4/09 z dnia 21.07.2009 r. Gmina Ujazd przystąpiła do Związku 
Międzygminnego „Czysty Region”, który zapewnia odbiór i zagospodarowanie odpadów, 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, edukację ekologiczną. Zapewnia również 
pojemniki i worki do selektywnej zbiorki odpadow. W Zabudowie jednorodzinnej odpady 
gromadzone są w następujący sposób: 
- pojemnik czarny – zmieszane odpady komunalne, 
- worek żółty – tworzywa sztuczne i drobny metal, 
- worek zielony – szkło, 
- worek niebieski – papier i tektura, 
- pojemnik brązowy – odpady biodegradowalne. 
W zabudowie wielorodzinnej odpady zbierane są w tzw. „altanach śmieciowych” tylko i 
wyłącznie w pojemnikach o analogicznych kolorach 
 
 

Rodzaj odpadu 2017 rok/Mg 2018 rok/Mg 
Zmieszane odpady komunalne 1539,93 1541,00 
Zmieszane odpady opakowaniowe i inne gromadzone w 
sposób selektywny 

152,52 169,55 

Odpady wielkogabarytowe 104,82 133,03 
Odpady biodegradowalne 546,38 573,96 
Papier tektura 0 9,72 
szkło 105,26 95,42 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5,62 2,85 
Odpady budowlane  28,40 18,99 
opony 4,79 3,30 
pozostałe 32,01 51,88 
Razem 2519,76 2599,71 

 
Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że nastąpiła poprawa w ilości selektywnej 
zbiórki odpadów. 
 
 
3.6. Działania podjęte dla polepszenia warunków środowiskowych 
 
Głównym działaniem podjętym przez gminę Ujazd w celu polepszenia warunków 
środowiskowych jest wykonanie nasadzeń zastępczych podczas wyciętych drzew i krzewów z 
terenów gminnych. 
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W 2018 roku  podpisano umowę dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a Gminą Ujazd na dofinansowanie zadania pn.: 
"Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – w roku 2018". 
 Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosiła: 
- do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:  9.805,60 zł 
 - nie mniej niż 15% udział środków własnych Dotowanych – 1.730,40 zł 
Celem tego zadania było: 
- sukcesywne usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ujazd oraz ich 
skuteczne i prawidłowe unieszkodliwianie; 
- eliminacja negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców i środowisko 
naturalne. 
 
W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano kwotę 100 000 zł. na dotację wymiany źródeł 
ciepła w budynkach mieszkalnych. 
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4. DEMOGRAFIA 
 

Liczba mieszkańców na dzień gminy ujazd- stan na 31.12.2018 r. 
Balcarzowice  – 261 
Jaryszów  – 805 (w tym Kolonia Jaryszów 90) 
Klucz   –  167   
Niezdrowice  – 579 (w tym Wydzierów 18) 
Nogowczyce  –  300 
Olszowa  – 473 (w tym Janków 6, Komorniki 6, Księży Las 135) 
Sieroniowice  – 648 (w tym Grzeboszowice 75) 
Stary Ujazd  – 608 (w tym Ferdynand 3, Kopanina 6) 
Zimna Wódka  – 724 (w tym Buczki 29, Wesołów 36) 
Ujazd   – 1739 
Razem   –6304 
 
W roku 2018 na terenie gminy urodziło się  87 dzieci, dodatkowo zameldowanych jest 3 
dzieci z rocznika 2018 na pobyt czasowy.  
W roku 2018 zmarło 65 naszych stałych mieszkańców. 
 
Migracje, czyli przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem  
i występowało we wszystkich czasach. Obecnie znaczna część ludności nie traktuje takich 
czynności jak zameldowanie, wymeldowanie, przemeldowanie jako obowiązek. Wśród osób 
zameldowanych na terenie naszej gminy zdarzają się takie, które 20 lat i więcej zamieszkują 
za granicą, albo w innym miejscu w kraju i do dziś nie dokonały obowiązku wymeldowania 
się. Zdarzają się również przypadki kilkuletniego zamieszkiwania bez zameldowania wśród 
naszych mieszkańców. Tłumaczenia tego zjawiska są różnorodne, np. konieczność wymiany 
dokumentów takich jak prawo jazdy, dowody rejestracyjne; brak chęci do chodzenia do 
urzędach itp.  
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5. PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe z dniem 16 czerwca 2014 r. przystąpił do rządowego 
programu dla rodzin wielodzietnych. Dokumentem identyfikującym członka rodziny 
wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny. Przyznawana jest na wniosek członka rodziny 
wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, 
niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice 
mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, 
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. 

   
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z 
katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 
Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na 
przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 
49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 
proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych. 
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny  dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. 
plastikowej) i elektronicznej (tj. aplikacji na telefon). W 2018 r. wydano 81 Kart Dużej Rodziny 
tradycyjnych i 89 w wersji elektronicznej. 
Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi w ramach Programu „Opolskie dla 
Rodziny”. Chcemy działać razem, aby wspólnie budować przyjazny klimat dla rodzin i 
seniorów poprzez wprowadzenie powszechnych zniżek w opłatach za usługi publiczne, 
głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych 
podmiotach publicznych oraz podmiotach prywatnych.  
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Opolska Karta Rodziny i Seniora jest wydawana rodzinom posiadającym dwoje i więcej 
dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym 
co najmniej dwoje dzieci oraz rodzicom wychowującym jedno dziecko z orzeczoną 
niepełnosprawnością o stopniu umiarkowanym albo znacznym, osobom sprawującym stałą 
opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wieku, które łączą więzy 
rodzinne lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod ich opieką lub we 
wspólnym gospodarstwie domowym,  a także osobom starszym, które ukończyły 60 rok życia 
i mieszkają w województwie opolskim. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są 
specjalnym znakiem „Honorujemy Opolską Kartę Rodziny i Seniora ”. Aby skorzystać ze 
zniżki należy okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. 
Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Partnerami 
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora są firmy, instytucje i organizacje, które podpisały deklarację 
współpracy i zaoferowały zniżki posiadaczom karty. Na chwilę obecną do projektu przystąpiło 
186 partnerów reprezentujących różne branże, w tym:  edukacyjną, rehabilitacyjną i zdrowotną, 
motoryzacyjną, turystyczną czy usług dla domu. Wykaz Partnerów można wygodnie 
przeglądać dzięki wyszukiwarce „Korzystaj ze zniżek!” zamieszczonej na stronie głównej 
www.dlarodziny.opolskie.pl. Zniżki oferowane w ramach Karty”.  Będąc posiadaczem Karty, 
po wpisaniu numeru, można zobaczyć dedykowane zniżki. Zniżki mogą być inne dla seniorów, 
inne dla rodzin z dwójką dzieci, trójką dzieci czy dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. W 2018 r. wydano  96 Opolskich kart Rodziny i 
Seniora. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe 23 maja 2018 podpisał umowę w ramach projektu 
„Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo 
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII- Integracja 
Społeczna. W ramach tego projektu w zależności od potrzeb, zostały doposażone świetlice w  
9 wioskach Gminy Ujazd w stoły do piłkarzyków i stoły do ping ponga za łączną kwotę 21 200 
zł. 6 grudnia 2018 roku zostały one dostarczone do poszczególnych świetlic w następujących 
miejscowościach: Świetlica Sieroniowice- stół do tenisa stołowego i stół do piłkarzyków; 
Świetlica Jaryszów- stół do tenisa stołowego i stół do piłkarzyków:  Prócz tego planowane jest 
w każdej z miejscowości przeprowadzone spotkanie edukacyjno- integracyjne dla rodzin 
przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze. W ramach spotkania planuje się 
przeprowadzenie 10, 4- godzinnych spotkań z zakresu wybranej problematyki, jak na przykład: 
role w rodzinie, dbałość o zdrowie, uzależnienia, niepełnosprawność w rodzinie, świadoma 
kobieta, świadomy mężczyzną, rozwijanie pasji i talentów, skutki migracji zarobkowych, 
kompetencje rodzicielskie. 
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6. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
  (źródło - dane wg stanu na 30.09.2018 r. - SIO) 

Gmina Ujazd prowadzi szkołę podstawową w mieście Ujazd, do której uczęszczają 
również uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych. W mieście funkcjonuje także przedszkole. 
Pozostałe jednostki szkolne i przedszkolne rozmieszczone są w 6 wioskach należących do 
gminy. Młodzież i dzieci mają zapewniony bezpłatny transport i opiekę do szkół  
i przedszkoli. We wszystkich placówkach prowadzone jest dożywianie/wyżywienie. 
 6.1. Struktura i liczebność placówek oświatowych 

Placówki oświatowe Liczba placówek Liczba dzieci 
szkoły podstawowe   3 503 
oddziały przedszkolne (w szkołach)   6 127 
przedszkole z oddziałem zamiejscowym  1 120 

RAZEM:  750 
  TABELA: placówki i dzieci – ogółem 
 

Szkoły  struktura Liczba dzieci 
1. PSP Ujazd: 

- z klasami gimnazjalnymi Kl. 1 - 8 314  277 
37 

2. PSP Jaryszów: 
- z filią w Sieroniowicach 
- z  oddz. przedszkolnym w:  

 Jaryszowie, 
 Sieroniowicach 
 Balcarzowicach     

Kl. 1 - 8 
Kl. 1 - 3 

 
dzieci 3 - 6 lat 

184 
 

92 
17 
 

25 
25 
25 

3. PSP Olszowa: 
- z filią w Zimnej Wódce 
- z  oddz. Przedszkolnym  w: 

 Olszowej  
 Zimnej Wódce         

Kl. 4 - 8 
Kl. 1 - 3 

 
dzieci 3 - 6 lat 

132 
 

42 
38 
 

18 
34 

razem  630  
Przedszkole  Liczba dzieci 

1. PP Ujazd: 
- z oddz. zam. w Starym Ujeździe dzieci 3 - 6 lat 120 99 

21 
TABELA: placówki oświatowe – z rozbiciem na poszczególne jednostki i liczbę dzieci 
6.2. Szkoły 

 Poziom/liczba uczniów uczniowie 
szkoły 
podstawowe  

kl.  
 1 

kl.  
2 

kl.   
3 

kl.  
 4 

kl.  
5 

kl.  
6 

kl. 
 7 

kl. 
8 Razem 

PSP 
Ujazd 

15 
14 20 15 17 

19 
19 
 21 20 

22 
22 
22 

15 
17 
19 

277 
kl. gimnazjalne 
(przy PSP Ujazd) 0 0 20 

17 0 0 0 0 0 37 
PSP 9 7 0 29 15 17 0 0 92 
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Jaryszów  15 
Filia Sieroniowice 8 9 0 0 0 0 0 0 17 
PSP OLSZOWA 0 0 0 25 11 6 0 0 42 
filia Zimna Wódka 24 14 0 0   0 0 0 0 38 
RAZEM:    503 

TABELA: uczniowie – liczebność w klasach  
6.3. Przedszkola 

Gmina Ujazd utworzyła we wszystkich placówkach przedszkolnych 275 miejsc, tym 
samym w 100% zapewniła miejsce wszystkim dzieciom ze swojego terenu. 

Liczba            
przedszkolaków  2,5 latki  3 latki 4 latki 5 latki 6 latki 

7 latki 
 i inne 

odroczone 
r-m 

 Ujazd 0 22 25 26 26 0 99 
 OZ Stary Ujazd 2 7 3 3 8 0 21 
 r-m 2 27 28 29 34 0 120 
 OP Olszowa 0 3 6 8 1 0 18 
 OP Zimna Wódka 0 8 7 16 3 0 34 
 r-m 0 11 13 24 4 0 52 
 OP Jaryszów 0 3 4 11 7 0 25 
 OP Sieroniowice 0 5 4 6 9 1 25 
 OP Balcarzowice 0 6 5 8 6 0 25 
 Razem: 0 14 13 25 22 1 75 
 RAZEM 2 52 54 78 60 1 247 

TABELA: dzieci w przedszkolu/oddziale przedszkolnym - liczebność 
 
6.4. Zatrudnienie nauczycieli  

wyszczególnienie ogółem bez 
stopnia stażysta kontra-

ktowy 
miano- 
wany 

dyplomo-
wany 

Ogółe
m 
 

Zatrudnienie  
w pełnym  wymiarze 63 1 0 2 11 49 
Zatrudnienie w 
niepełnym 
wymiarze 

liczba 17 0 2 2 6 7 
w tym 
etatu 8,34 0,00 1,28 0,97 3,78 2,31 

Razem etaty: 71,34 1,00 1,28 2,97 14,78 51,31 
TABELA: nauczyciele ogółem – zatrudnienie i stopień awansu zawodowego 
 

Placówka Liczba 
zatrudnionych/umowy 

RAZEM 
etaty 

PSP Ujazd  35 33,06 
PSP Jaryszów  23 19,36 
PSP Olszowa 14 12,34 
razem: 72 64,76 
PP Ujazd 8 6,58 
RAZEM: 80 71,34 

TABELA: nauczyciele - liczba/etaty 
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6.5. Wyniki egzaminów gimnazjalnych 
Wyniki egzaminów podawane są w skali staninowej (od 1 do 9), gdzie 1 oznacza stanin najniższy; 2 - bardzo niski; 
3 - niski; 4 - niżej średni; 5 - średni; 6 - wyżej średni; 7 - wysoki;8 - bardzo wysoki; 9 - najwyższy. 
 
 Egzamin gimnazjalny przeprowadzony został w PSP Ujazd i dotyczył dwóch klas 
gimnazjalnych. Tegoroczne wyniki są podobne do lat poprzednich. Uczniowie osiągnęli 
„bardzo wysoki” wynik z języka angielskiego i niemieckiego. Natomiast słabiej poradzili sobie 
z częścią humanistyczną i matematyczną, osiągając stanin „niski”.  

 Rok  2018 Szkoła Stanin Wojew. 
1. część humanistyczna z zakresu języka polskiego 58,7 3 67,0 
2. część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy 

o społeczeństwie 50,6 3 57,7 
3. część matematyczno-przyrodnicza 

z zakresu matematyki 39,1 3 50,6 
4. część matematyczno-przyrodnicza 

z zakresu przedmiotów przyrodniczych 47,2 3 55,4 
5. część z języka angielskiego na poziomie podstawowym  88,5 8 69,8 
6. część z języka angielskiego na poziomie  

rozszerzonym 69,3 - 52,7 
7. część z języka niemieckiego na poziomie podstawowym 70,5 8 64,7 
8. część z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym 72,9 - 63,3 

TABELA: wyniki egzaminów gimnazjalnych 
 
6.6. Udział w projektach edukacyjnych 
 

1. W marcu 2018 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej przystąpiła do programu - 
Erasmus+, to program Komisji Europejskiej na rzecz edukacji na okres 2014 - 2020. 
Nauczyciele mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów 
metodycznych i językowych. Projekt realizowany w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry 
edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej ma na celu poprawę jakości pracy placówki 
oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak 
kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. 
Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod 
nauczania oraz zarządzania placówką oświatową. 

 
2. Natomiast uczniowie szkół w Jaryszowie i Olszowej realizowali się w nauce programowania, 

biorąc udział w programie „Sztuczna Inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego 
NUTS-3".  

 
6.7. Wdrażanie innowacyjne/programy własne 
 

Od lat nauczyciele tworzą innowacje pedagogiczne i własne programy edukacyjne. 
Niektóre z nich kontynuowane są od wielu lat, inne trwają krótszy okres. 
W tym roku wdrażano: 
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 SP Ujazd: 

„Żyjmy zdrowo - kolorowo”, „Mistrzowie kodowania”, „Z Ekologią na Ty”, Pomóż mi 
samemu to zrobić. Elementy pedagogiki Marii Montessori na zajęciach edukacji 
wczesnoszkolnej”, „Kultura krajów anglojęzycznych na lekcjach języka angielskiego”, 
„Ćwiczyć każdy może”, „Programuj z nami w „Scratchu”, Ratujmy przyrodę, bez niej człowiek 
zginie”, „Ujazdowskie ślady przeszłości”, Dni Ziemi - rozbudzanie wrażliwości ekologicznej 
uczniów”, „Z kamerą w plecaku”, „Bajkowa świetlica”, „Świat zaklęty w książce”, „Smacznie 
i zdrowo od rana do wieczora”, „Systematyczna nauka źródłem sukcesu”, „Odkrywamy talenty 
matematyczne”, „Mini-piłka siatkowa – gra z elementami techniki i taktyki”, „Wykorzystanie 
audycji „Deutch mit Socke” na lekcjach niemieckiego”, „Ekologiczne prace semestralne”, 
„Spotkania z historią”, „Szukamy następców wielkich matematyków w naszej szkole”, „Widzę, 
dbam, rozumiem”, „Discover English Culture” - odkrywaj język angielski dzięki lekcjom z 
kulturoznawstwa”, „Zrób to sam, czyli eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze”, „Piłka 
siatkowa dobrą formą spędzania czasu wolnego”, „Niemiecki z piosenką”, „Ujejskie bajki, 
baśnie i opowiadania”, „Program „Mam 7 lat chcę poznawać świat! - idę do szkoły”, „Dziś 
oszczędzam w SKO - jutro w Banku Spółdzielczym”.  
 
 SP Jaryszów: 

„Mały artysta”, „Zabawa w teatr”, „Plastykolandia”, „Mali artyści- rozwijanie dziecięcej 
ekspresji plastycznej”, „Oszczędzanie i praca - dzieci wzbogaca”, „Młodzi odkrywcy 
biblijnych tajemnic”, „Klub Odkrywców eTwinning”, „Ja i plastyka”. 
 PSP Olszowa: 

„Elementy literatury pięknej w nauczaniu języka angielskiego”, „Czytanie - moja pasja”, 
„Lubię czytać - rozwijanie czytelnictwa uczniów”, „Odpady  segregujemy - świat ratujemy”, 
„Wchodzimy do gry - edukacja przez szachy w szkole”, „Z Ekologią na tak”, „Dzieci listy 
piszą…”, „Twórz i już - moja przygoda z wierszem ”Elfchen”, „Chcę wiedzieć i umieć więcej” 
- edukacja matematyczno-przyrodnicza”, projekt związany z Rokiem Kościuszki, „Europejski 
Dzień Języków”. 
 PP Ujazd: 

„W krainie bajek i baśni”, „Uczę się mówić poprawnie”, „Wszyscy mamy dziarskie minki,  
bo zjadamy witaminki”, „Warcaby - nauka i zabawa”.  

Ponadto placówki wzięły udział w wielu innych działaniach (były to, o różnym zasięgu, 
programy, kampanie i akcje), m.in.: „Aktywna tablica”, „Lepsza szkoła”, „Talentowisko” - 
oszczędzamy z Bankiem Spółdzielczym, „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, „Śniadanie 
daje moc”, „Kampania Bądź kumplem - nie dokuczaj!”, "Wy-graj sobie szóstkę z matmy" - 
fundacja mBanku, WOŚP, „Aquafresh” - program edukacji prozdrowotnej, „Kubusiowi 
Przyjaciele’, „Bezpieczna +”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Zbieraj kartridże ratuj 
konie”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Świerszczykowy klub pożeraczy liter”, „Otwarta 
firma”, „Mistrzowie kodowania”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, „STOP 
CYBERPRZEMOCY”, „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.  
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6.8. Wydatki na oświatę a subwencja 
Subwencja otrzymana z budżetu państwa na zadania oświatowe (szkoły) w 2018 roku 
wyniosła 6 197 385,00 zł. W przeliczeniu na jednego ucznia szkolnego, subwencja wyniosła 
12 320,84 zł. Natomiast ogólny koszt utrzymania placówek oświatowych wyniósł  
9 503 446,00 zł. Różnica - kwota jaką Gmina Ujazd dopłaciła do utrzymania szkół i 
przedszkoli w 2018 r., to 3 306 061,00 zł.  
 

2018 r. (wg SIO – 30.09.2018) Tysiące zł % 
całości 

Liczba 
uczniów 

Na  
ucznia 

Zadania oświatowe z wyłączeniem przedszkoli i dowożenia uczniów 
Szkoły podstawowe 4 620 818 48,62 466   9 915,92 
Gimnazja    987 856 10,40 37 26 698,81 
Stołówki szkolne i przedszkolne    608 660 6,40 - - 
Świetlice szkolne    100 434 1,06 - - 
Dokształcanie i doskonalenie N.      39 772 0,42 - - 
Pomoc materialna dla uczniów      10 500 0,11 - - 
Inne wydatki bieżące 1 167 983 12,29 - - 
RAZEM: 7 536 023 - - - 
1) Transport ucz. do szkół    306 778 3,23   
RAZEM: 7 842 801 - - - 
2) Przedszkola 1 660 645 17,47 247  6 732,26 
WYDATKI R-M  9 503 446 - - - 

TABELA: wydatki gminy na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz opieki 
6.9. Żłobek 

W 2018 r. Gmina Ujazd przystąpiła do zadania polegającego na utworzeniu na swoim 
terenie Żłobka. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne w zakresie zapewnienia opieki 
nad dziećmi młodszymi oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, 
rodzicom, którzy chcą połączyć wykonywanie obowiązków zawodowych z opieką nad 
dziećmi. 
W tym celu Gmina pozyskała dofinansowanie (400,000 zł.) z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „MALUCH +” - edycja 2018". Do końca roku kalendarzowego 2018 trwały prace 
inwestycyjne, dotyczące dostosowania części budynku szkoły podstawowej w Ujeździe, 
w której od 2019 roku zafunkcjonuje Żłobek gminny. 
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7. KULTURA 
 

7.1. Dom Kultury i świetlice 
Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe jest samorządową instytucją 
kultury, prowadzącą działalność społeczno-kulturalną. Stanowi centrum kulturalno-oświatowe 
naszego miasta. Za cel priorytetowy stawia sobie upowszechnianie kultury  i czynienie jej 
dostępnej mieszkańcom  miasta i gminy. 
Działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej obejmują organizację imprez, 
działania  na rzecz wychowania, rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży oraz działania 
zmierzające do  zachowania  tradycji śląskiej,  szczególnie wśród  młodego pokolenia jako 
naturalnego kontynuatora ciągłości kulturowej Regionu. Wychodzi naprzeciw w miarę 
możliwości finansowych i lokalowych – wszelkim zainteresowaniom i potrzebom społecznym 
w sferze kultury. Niemniej ważnym czynnikiem  działalności jest integracja społeczna, która 
nie tylko łączy mieszkańców, ale wzbogaca kulturę o nowe treści czyniąc ją pełniejszą i 
bogatszą. 

 Propozycję działań kulturalnych kierują do mieszkańców reprezentujących wszystkie 
grupy wiekowe i charakteryzującymi się różnymi rodzajami wrażliwości artystycznej. Dodać 
należy, iż Ośrodek jest jedyną instytucją kultury w Ujeździe posiadającą jednocześnie salę 
widowiskową mieszczącą do 150 widzów. Budynek mieści się przy ulicy 3 Maja 5.   

 
 

  
Odbywają się tutaj koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne, wystawy. Dla 

zainteresowanych osób również spotkania z pisarzami, nieodpłatne zajęcia edukacyjne: zajęcia 
zespołów tanecznych, muzycznych, zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży. Ośrodek 
Kultury jest  organizatorem wielu konkursów gminnych m.in. Konkursu Recytatorskiego w 
języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor”, Konkursu Kroszonkarskiego, „Śpiewomy i 
beromy po śląsku”. Prowadzą szeroką współpracę m.in. ze szkołami, przedszkolami, 
stowarzyszeniami działającymi w gminie Ujazd. Współpraca ta w szczególności dotyczy 
projektów, w ramach których organizowane są wyjazdy, warsztaty, spotkania, zajęcia 
gimnastyczne, itp. W 2018 roku realizowane były projekty: „Razem muzycznie i teatralnie” 
oraz „Targi Panieńskie 2018”, w ramach których zorganizowano m.in. warsztaty 
umuzykalniające metodą Segni Mossi, warsztaty metodą Orffa, wyjazd rodzinny do 
Filharmonii Opolskiej, wyjazd do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
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w Katowicach, zajęcia z logopedą, warsztaty fotograficzne „Ujazd na pocztówce”, warsztaty 
Kamishibai „Miłość na Targach”, wyjazd dzieci do Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu, itp. 

W czasie trwania roku szkolnego w Ośrodku Kultury prowadzone są różnego rodzaju 
zajęcia edukacyjne, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Natomiast poza 
rokiem szkolnym, w okresie wakacji letnich i zimowych, Ośrodek Kultury staje się centrum 
rozrywki i atrakcji dla dzieci i młodzieży.  W tym okresie M-G Ośrodek Działalności 
Kulturalnej w Ujeździe wraz ze swoimi filiami, zorganizował wypoczynek dla dzieci, które 
wakacje letnie oraz ferie spędziły w miejscu zamieszkania. Zajęcia były nieodpłatne. 
Zorganizowano 6 wycieczek krajoznawczych : 
• do Kopalni Soli w Wieliczce 
• na Górę Żar w Beskidzie Małym 
• do Wesołego Miasteczka Energylandia w Zatorze – z uwagi na bardzo duże 

zainteresowanie odbyły się dwa wyjazdy. 
• na lodowisko w Opolu, 
• do JuraParku w Krasiejowie, 

Wyjazdy dofinansowane były z budżetu gminy. Na każdej wycieczce opiekę nad 
dziećmi sprawowało 4 opiekunów – pracowników Ośrodka Kultury. Z wycieczek ogółem 
skorzystało 310 dzieci z całej gminy Ujazd. 
 Na zajęciach dydaktycznych dzieci rozwijają swoje umiejętności plastyczne, kulinarne 
i muzyczne. 
 

   Masterchef warsztaty kulinarne organizowane przy współpracy Banku Żywności. 
 

  
Wyjazd na lodowisko 
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Oprócz działalności k-o, jako instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną, prowadzi 
również sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek k–o na terenie miasta 
i gminy Ujazd. Są to sprawy:  budżetowe, organizacyjno – prawne, kadrowe, bhp, p-poż 
remontowe, inwentaryzacyjne, finansowo-rozliczeniowe, sprawozdawcze oraz sprawy 
związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. 

 
SIEĆ PLACÓWEK K-O NA TERENIE MIASTA I GMINY UJAZD 
 przedstawia się następująco: 

 
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe; 
2. M-G Biblioteka Publiczna w Ujeździe; 
3. Hala Sportowa w Jaryszowie, gdzie mieści się 

a/ świetlica wiejska 
b/ filia biblioteki publicznej 

4. Wiejski Dom Kultury w Niezdrowicach, gdzie mieści się Dom Dziennego Pobytu 
dla Seniorów 

5. Filia Biblioteki Publicznej  w Zimnej Wódce 
6. Świetlica Wiejska w Zimnej Wódce   - bez etatu, prowadzona społecznie 
7. Świetlica Wiejska w Kluczu  - bez etatu, prowadzona społecznie 
8. Świetlica Wiejska w Sieroniowicach - bez etatu, prowadzona społecznie 
9. Świetlica Wiejska w Balcarzowicach - bez etatu, prowadzona społecznie 
10. Świetlica Wiejska w Starym Ujeździe ( budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) -bez 

etatu, prowadzona społecznie 
11. Świetlica Wiejska w Olszowej ( budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) - 
     bez etatu, prowadzona społecznie 

 
 W świetlicach wiejskich odbywają się zabawy wiejskie, imprezy okolicznościowe, 
spotkania mieszkańców wszystkich grup wiekowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, 
członków DFK, przed-wyborcze, i zebrania wiejskie. Sale wynajmowane są odpłatnie 
mieszkańcom na imprezy rodzinne.  
               W Hali Sportowej w Jaryszowie w godzinach dopołudniowych, prowadzone są 
zajęcia wychowania fizycznego z młodzieżą szkolną, natomiast w godzinach popołudniowych 
z hali korzysta młodzież szkół ponadpodstawowych, LZS-y i dorośli nie zrzeszeni – kobiety 
i mężczyźni. 
 
 
 
 
 



29 
Raport o stanie gminy Ujazd za 2018 rok 
7.2. Ważniejsze przedsięwzięcia organizowane przez instytucję: 
TARGI PANIEŃSKIE –  impreza plenerowa organizowana w miesiącu maju na Rynku 
Miasta w Ujeździe. 
Impreza ma na celu przywrócenie i utrwalenie ujazdowskiej tradycji organizowania targów 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego pod nazwą Heiratsmarkt. Impreza przed laty, 
wyróżniała Ujazd na tle innych miejscowości. Obecnie chcemy, aby to wydarzenie nadal było 
pielęgnowane i stało się charakterystycznym elementem kulturalnym Gminy Ujazd. 
Wzbogacając wydarzenie o współczesne elementy, zachowujemy jego pierwotny charakter.. 
Część artystyczna Targów odbywała się na Rynku, natomiast inne atrakcje zostały 
rozmieszczone na podzamczu, nad Zalewem. Przyjezdni mogli poznać architekturę miasta 
i ważne dla jego historii miejsca. Podczas Targów Panieńskich odbył się także II Bieg Par. 
Stałym elementem targów jest taniec kotylionowy dla osób młodych. Sołtysi upiekli i 
podarowali  Młodej Parze tradycyjny tort weselny, który następnie został pokrojony i rozdany 
gościom. OSP czuwało nad bezpieczeństwem uczestników imprezy.  Młodzież ze Szkoły 
Podstawowej zorganizowała orszak towarzyszący Młodej Parze, Zespół „Frohsinn” przybliżył 
młodemu pokoleniu repertuar śląskiej pieśni ludowej. 
Organizując  „Targi” chcemy promować dziedzictwo lokalne Ujazdu. Celem niniejszego 
projektu jest integracja społeczna, umacnianie więzi międzypokoleniowych, aktywizacja 
różnych grup do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Chcemy ukazać Ujazd jako miejsce 
atrakcyjne pod kątem historycznym, rekreacyjno-turystycznym i przyrodniczym, a dzięki 
zaplanowanym działaniom osiągamy zamierzony efekt. 
Impreza współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów 
wiejskich na lata 2014 – 2020. 
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Tort dla Młodej Pary od Burmistrza Tadeusza Kaucha 

 

 Taniec kotylionowy, który jest stałym elementem Targów Panieńskich 
 

 Występy artystyczne 
                Zespół Future Folk - Stanisław Karpiel Bułecka 
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DOŻYNKI – Święto Plonów – połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw 
i prac polowych. Uroczystości dożynkowe inauguruje w miejscowym kościele msza 
dziękczynna w intencji rolników i mieszkańców. Nieodłącznym elementem dożynek 
w Ujeździe jest barwny korowód złożony z około 50 – 80 przyczep, wozów i wszelkich 
pojazdów, który prowadzi orkiestra dęta.  Biorą w nim udział wszystkie sołectwa i całe 
rodziny, które przystrajają przyczepy, przebierają się i przedstawiają humorystyczne scenki 
nawiązujące do życia rolników i aktualnej sytuacji rolnictwa. 
Jest  to  barwne  widowisko  oklaskiwane  przez  licznie  zgromadzoną  publiczność.    

Część obrzędową uroczystości wypełnia ceremonia wręczania chleba gospodarzowi 
gminy przez starostów oraz  złożenia koron żniwnych przez delegacje sołeckie. Na zakończenie 
tej części programu starostowie, burmistrz i sołtysi a także oficjalni goście dzielą się chlebem 
z mieszkańcami gminy.  Dożynkom Gminnym towarzyszy konkurs na najładniejszy korowód 
dożynkowy i koronę żniwną oraz bogaty program  artystyczny. 

 
Dekoracje dożynkowe przygotowane przez pracowników Ośrodka Kultury 
 

Korowód dożynkowy 
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Korony żniwne 
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NOC ŚWIĘTOJAŃSKA - w miesiącu czerwcu nad zalewem w Ujeździe świętujemy Noc 
Świętojańską połączoną z rozpoczęciem wakacji w gminie Ujazd. Mieszkańcy wspólnie 
uczestniczą w tym pięknym słowiańskim święcie. 
Imprezę rozpoczynamy biesiadą przy ognisku, wspólną zabawą, śpiewem oraz pieczeniem 
kiełbasy. 
Podczas  imprezy  odbywają  się  warsztaty  florystyczne  wyplatania  wianków  świętojański
ch  oraz  konkurs  na  najpiękniejszy  wianek wykonany z naturalnych ziół i kwiatów. W tym 
dniu młode osoby oraz rodziny z dziećmi biorą udział w zabawie plenerowej, polegającej na 
szukaniu kwiatu paproci. 
Pomiędzy  drzewami  zawisnął  mini  park  linowy  z  myślą  o  dzieciach  i  młodzieży. 
Wieczorem   pokaz   tańca   z   ogniem,   po   którym   wianki   świętojańskie 
zostają   wypuszczone   na   wodę. Biesiada ma bardzo rodzinny charakter. Na imprezę Nocy 
Świętojańskiej przybywa  wiele osób. 
 

 Część artystyczna – zespół z PERU. Muzyka andyjska wykonana na Fletni 
 

 Mini Park Linowy 
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TALENTY MUZYCZNE GMINY UJAZD  – KONCERT pt. „Z blachą przez epoki” 
połączony z występami dzieci uzdolnionych muzycznie z naszej gminy. 
 W gminie Ujazd jest wielu utalentowanych młodych muzyków. Można ich  usłyszeć 
w miesiącu październiku. Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, Ośrodek Kultury 
w Ujeździe organizuje koncert muzyki poważnej. Wspólnie z zaproszonymi artystami, 
występuje młodzież z gminy Ujazd. Są to wychowankowie szkół muzycznych z Leśnicy, 
Strzelec Opolskich, Kędzierzyna-Koźla  oraz Ośrodka Kultury w Ujeździe. Celem imprezy jest 
pokazanie wyjątkowości muzyki oraz promowanie jej twórców i wykonawców. 

 

  
 
 



35 
Raport o stanie gminy Ujazd za 2018 rok 

  

  
BIEG KARTOFELEK – impreza plenerowa organizowana w miesiącu październiku. 
W 2018 r. po raz drugi w Ujeździe odbył się bieg „Kartofelek”, w którym nagrodą był worek 
kartofli. Zjechali się ludzie z różnych stron powiatu strzeleckiego, pobliskiego Kędzierzyna 
i innych miejscowości. Oprócz dorosłych uczestników, startowało też wiele dzieci m.in. ze 
szkół podstawowych, przedszkoli i szkółki piłkarskiej. Impreza popularyzuje aktywny 
wypoczynek, integruje rodziny oraz lokalną społeczność. W programie był bieg główny na 10 
km,    bieg dziecięcy 200-500 m  oraz marsz z kijami na 3 km. 
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SYLWESTER - Wspólne świętowanie Nowego Roku wyrosło na małą tradycję 
mieszkańców naszej gminy. Zabawa pod chmurką odbyła się na Placu Zamkowym po raz 
trzeci i gromadzi bardzo dużo osób. Wstęp na imprezę jest wolny. 
Sylwester  w  Ujeździe  był  transmitowany na  żywo  w  Radiu  Park.  
O północy życzenia noworoczne mieszkańcom oraz przybyłym gościom składa  Burmistrz 
Ujazdu . Tradycyjnie Nowy Rok witamy pokazem sztucznych ogni. 
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7.3. Stałe formy pracy w Ośrodku Kultury 
 Zajęcia taneczne 
 W poniedziałki w godzinach 15.15 – 19.00 odbywają się zajęcia tańca towarzyskiego dla 
dzieci i młodzieży. Prowadzi je Angelika Warzyńska posiadająca najwyższą klasę krajową 
w tańcach latynoamerykańskich, finalistka wielu turniejów ogólnopolskich. Dzieci i młodzież 
ćwiczą w czterech grupach wiekowych. Do zespołów tanecznych należy 75 dzieci. Dzieci 
z zespołów tanecznych swoim programem artystycznym, uświetniają uroczystości gminne. 
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Nauka gry na instrumentach 
 Na lekcje gry na pianinie w Ośrodku Kultury w Ujeździe uczęszcza 8 dzieci. Zajęcia prowadzi 
Agata Przybyła zatrudniona na stanowisku instruktora. 
Natomiast, w świetlicy wiejskiej w Jaryszowie,  gry na keyboardzie i na gitarze uczy się 9 
dzieci. Zajęcia w ramach ogniska muzycznego prowadzi Piotr Piekarski.     
Zajęcia są odpłatne. 
 

 
 
 
Warsztaty malarstwa artystycznego 
 Oferta skierowana do osób uzdolnionych plastycznie, w różnym wieku. Pod okiem artysty 
malarza, absolwentki akademii sztuk pięknych, uczestnicy warsztatów tworzą swój własny 
obraz, poznają techniki mieszania kolorów, zasady perspektywy i kompozycji. Ośrodek 
Kultury w Ujeździe zapewnia sztalugi, farby i podobrazia. Namalowane obrazy są własnością 
Ośrodka Kultury. 
Zajęcia trwają 2 godziny zegarowe i odbywają się cyklicznie. 
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Klub modelarski 
Oferta skierowana do osób w  wieku od 8 lat wzwyż. Uczestnicy na zajęciach  budują własne modele, 
poznają zasady budowy modeli latających, jeżdżących i pływających, uczą się majsterkowania, 
technicznego myślenia oraz precyzji. Mają również możliwość udziału w zawodach modelarskich  
o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Zajęcia prowadzi instruktor z dużym 
doświadczeniem, wielokrotny Mistrz Polski, medalista Mistrzostw Świata i Europy. Zajęcia są 
nieodpłatne. 
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Kurs języka angielskiego 
 Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w dwóch grupach i trwają w jednej grupie do końca 
lutego, natomiast w drugiej grupie do końca czerwca. 
Zajęcia są bezpłatne. 
 

Działalność kulturalna dokumentowana jest m.in. na stronie internetowej miasta: 
www.ujazd.pl   - wydarzenia kulturalne, www.kulturaujazd.pl oraz na Facebooku. 
 
 
7.4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe 

 
SIEĆ BIBLIOTECZNA 

 
Sieć biblioteczna Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ujazd obejmuje bibliotekę główną 

z oddziałem dla dzieci oraz 2 filie biblioteczne na wsiach. 
1. Lokalizacja bibliotek przedstawia się następująco: 
 Biblioteka Główna z  oddziałem dla dzieci – Ujazd , ul. 3-go Maja 5  
 Filia biblioteczna w Zimnej Wódce – przy Publicznej Szkole Podstawowej, ul. Strzelecka 2  
 Filia biblioteczna w Jaryszowie –  Hala Sportowa, ul. Polna 1 

 
I. UŻYTKOWNICY BIBLIOTEK 

 
W 2018 roku na terenie miasta i gminy Ujazd, biblioteka zarejestrowała 770 czytelników 
wypożyczających książki do domu. 

1. Biblioteka Główna - Ujazd 
 Oddział dla dorosłych:  258 czytelników  
 Oddział dla dzieci:    187 czytelników 
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2. Filia biblioteki w Zimnej Wódce: 146 czytelników 
3. Filia biblioteki w Jaryszowie:   179 czytelników 

 
II. CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE 

 
W 2018 roku na zewnątrz czytelnicy wypożyczyli 11988 książek 

1. Biblioteka Główna - Ujazd 
 Oddział dla dorosłych:  6278 wypożyczeń 
 Oddział dla dzieci:    3153 wypożyczeń 

2. Filia biblioteki w Zimnej Wódce:  1299 wypożyczeń 
3. Filia biblioteki w Jaryszowie:    1358 wypożyczeń 

 
W bibliotecznych wypożyczalniach zarejestrowano 8953 odwiedzin. 
III. CZYTELNIA – DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 
 

W czytelni udostępniano użytkownikom bibliotek książek i czasopism na miejscu oraz 
udzielano informacji tematycznych za pomocą księgozbioru podręcznego oraz sieci 
internetowej .  
Biblioteka Główna - Ujazd 
1. Czytelnia - oddział dla dorosłych: 

 liczba udzielonych informacji tematycznych -  489 
 literatura udostępniana na miejscu - 1434 

2. Czytelnia - oddział dla dzieci  
 liczba udzielonych informacji tematycznych -  409 
 literatura udostępniana na miejscu – 1498 

 
IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE 
Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia czytelnikom zbiory książkowe, zbiory specjalne 
(płyty CD- romy, audiobooki) oraz prenumeruje gazety i czasopisma: społeczno-polityczne, 
kobiece, młodzieżowe i dziecięce, które czytelnicy mogą wypożyczyć do domu jak i również 
skorzystać z nich na miejscu. W 2018 r. udostępniono na miejscu 258 czasopism i gazet. 
W omawianym okresie  zakupiono ogółem 956 egz. książek, na  sumę  19828,29 zł. 

V. STAN WOLUMINÓW  
1. Biblioteka Główna – Ujazd   

 Oddział dla dorosłych: 10117 książek,  41 audiobooków 
 Oddział dla dzieci:  5801 książek,  44 audiobooki 

2. Filia biblioteczna w Zimnej Wódce: 3454 książki 
3. Filia biblioteczna w Jaryszowie: 2676 książek 
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8. SPORT I REKREACJA 
8.1. Kluby i zespoły sportowe 
 
Na terenie gminy Ujazd działa Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ujeździe,  
który zrzesza  z naszego terenu 4 LZS-y  oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka 
 Piłkarska” Ujazd. 
 
1. LZS Stary Ujazd – sekcja piłki nożnej -1 zespół 
a/ seniorzy Kl. A  w rundzie wiosna 2018 
    seniorzy Kl. Okręgowa w rundzie jesiennej 
zrzesza 29 członków, w  tym ćwiczących 28 , rozegrała 25 meczy, 12 sparingów i 5 meczy               
o „Puchar Polski” 
 
2. LZS Zimna Wódka- sekcja piłki nożnej - 1 zespół 
a/ seniorzy Kl. B 
zrzesza 42 członków w tym ćwiczących  29 , rozegrała 26 meczy, 5 sparingów i 2 mecze 
o „Puchar Polski” 
 
3. LZS „Błękitni” Jaryszów – sekcja piłki nożnej - 4 drużyny piłkarskie i 3 drużyny  
młodzieżowe 
a/ seniorzy Kl. A 
b/ seniorzy Kl.  B 
c/ juniorzy młodsi II liga w rundzie wiosna 2018 
   juniorzy młodsi I Liga w rundzie jesień 2018  
d/ trampkarze  
e/ żaki 
f/ orliki 
g/ skrzaty 
zrzesza 130 członków w tym ćwiczących 124, rozegrała 120 meczy, 10 sparingów i 1 mecz  
 o „ Puchar Polski” 
 
4/ LZS „Naprzód „ Ujazd-Niezdrowice- sekcja piłki nożnej – 1 zespół i 1 drużyna orlików 
 i żaków 
a/ seniorzy Kl. Okręgowa 
b /orliki i żaki 
 
5/ LUKS Szkółka Piłkarska Ujazd – sekcja piłki nożnej zrzesza trampkarzy, młodzików                                  
 i żaków w 5 grupach wiekowych od 4 do 13 lat – 110 zawodników w tym: 
a/ trampkarze II liga 
b/ liga młodzików 
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8.2. Organizowane imprezy  
 
Wymienione kluby rozgrywają swoje mecze mistrzowskie w swoich  grupach  piłkarskich  
zgodnie z ustalonym  przez Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu terminarzem rozgrywek. 
Ponadto drużyny młodzików, orlików i żaków biorą udział w turniejach halowych, turniejach 
oraz  w turniejach  „Bawi nas piłka ”. 
W dniu 16 czerwca 2018 roku piłkarze z LUKS Szkółka Piłkarska Ujazd w składzie                       
16 zawodników i 3 opiekunów brała udział w turnieju międzynarodowym zorganizowanym  
 w Kalinówce na Ukrainie. 
W dniu 24 czerwca 1 drużyna z LUKS szkółka Piłkarska Ujazd w składzie 18 osób brała  
udział w międzynarodowym turnieju  w Strzegomiu. 
W dniach od  21 – 29 lipca 2018r. cztery drużyny z LUKS Szkółka Piłkarska Ujazd , dwie  
drużyny chłopców do lat 11, 1 drużyna  chłopcy do lat 12 oraz 1 drużyna chłopcy do lat 14 
wzięły udział w międzynarodowym  turnieju piłkarskim dla młodzieży Dana Cup w Danii.  
Jest to jedna z największych imprez młodzieżowych na świecie. 
W niedzielę  05 sierpnia 2018r.   na stadionie sportowym w Ujeździe odbył  się letni 
 turniej piłki nożnej o „Puchar „Burmistrza Ujazdu . Udział wzięły cztery drużyny  LZS Stary 
 Ujazd, LZS „Naprzód” Ujazd-Niezdrowice , LZS Zimna Wódka i LZS „Błękitni” Jaryszów 
 a  zwycięską drużyną został LZS Stary Ujazd. 
W dniach  od 15-16  grudnia 2018r.  na hali sportowej  Publicznej Szkoły Podstawowej     
w Ujeździe LUKS Szkółka piłkarska Ujazd zorganizowała turniej mikołajkowy . 
 W turnieju udział  wzięły 3 drużyny z Ukrainy oraz drużyny z Strzelec Opolskich,Krapkowic  
Jaryszowa i miejscowości ościennych 
W sumie w imprezie tej uczestniczyło około 300 dzieci. 
Dnia 18 lutego 2018 r. w Ujeździe odbył się bieg charytatywny” Bieg dla Kuby”  na rzecz 
Jakuba Śmietany z Niezdrowic , który cierpi na chorobę mięśnia sercowego – kardiomopatię. 
W biegu  głównym na 10 km  wystartowało 240 biegaczy, w marszu nordic walking wzięło 
udział 30 osób , a w biegach  dziecięcych ( 300-500 M )) uczestniczyło kilkadziesiąt młodych  
ludzi. Głównymi organizatorami biegu byli Urząd Miejski w Ujeździe i LUKS Szkółka  
Piłkarska Ujazd, współorganizatorami  : Czempjon Team K-Koźle, Starte Pomiar Czasu  
Zdzieszowice, Klub Sportowy Koziołek i Parjkrum K-Kożle. 
Całkowity dochód w  kwocie 14700,00 zł przekazano  na leczenie Kuby. 
Dnia 23 czerwca 2018r. w Nogowczycach odbył się festyn rodzinny połączony z turniejem  
piłki plażowej im. Tomka i Damiana. O złoty  puchar walczyło 10 drużyn. Zwycięzcami  
w tym roku zostali zawodnicy z drużyn KS Rudziniec, na drugim miejscu znalazła się  
drużyna Dejw Team ( w składzie z mieszkańcami  Strzelec Opolskich i Jemielnicy)  a na  
trzecim Golec Team z Starego Ujazdu. Na festyn do Nogowczyc przyjechali ludzie nie tylko 
z powiatu strzeleckiego , lecz także z Gliwic i Tarnowskich Gór. 
W dniu 28 lipca 2018 roku odbył się festyn z okazji 70-lecia powstania drużyny z Jaryszowa. 
Organizatorami festynu był LZS „Błękitni”  Jaryszów i rada solecka. 
Odbyły się turnieje piłkarskie najpierw zagrały grupy młodzieżowe ( skrzaty, żaki i orliki,  
młodzicy , mecze juniorów oraz turniej seniorów w którym udział wzięli ( LZS Naprzód 
Jemielnica, TSV Paunzchausen  i „Błękitni ”Jaryszów)/ 
Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem i frekwencją. 
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9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

 
9.1. Współpraca z Policją 
 
Podstawowym organem państwa powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego jest Policja. Zgodnie z ustawą Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją 
służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do 
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ustawa o samorządzie gminnym 
wskazuje, że jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie zbiorowej potrzeby 
społeczności, jaką jest porządek publiczny. Policja wykonuje swoje zadania na podstawie 
ustawy z dnia 06 kwietnia 1990r. o policji. Niejednokrotnie, oprócz bieżących spraw 
wykonywanych w czasie służby, zgłaszane są problemy i bolączki mieszkańców gminy 
wskazywane bezpośrednio przez mieszkańców bądź sołtysów czy radnych. W ramach 
współpracy z Policją każdego roku w budżecie gminy zabezpieczone są środki w kwocie 
5000,00 zł na dodatkowe służby. W rozliczeniach  z ich wykorzystania składanego w 
tutejszym urzędzie wynika ile przepracowano dodatkowych godzin, ile przeprowadzono 
kontroli oraz ich wyniki. 
 
 
9.2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Ujazd 
Na terenie Gminy Ujazd działa pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 

 OSP Olszowa, 
 OSP Zimna Wódka, 
 OSP Stary Ujazd, 
 OSP Ujazd (jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

KSRG) 
 OSP Niezdrowice. 
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     Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych  
 
 
Jednostka OSP Ujazd jest jednostką specjalizującą się w zakresie ratownictwa technicznego, 
wodnego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych.  
Jednostka OSP Olszowa z uwagi na usytuowanie  strażnicy w pobliżu autostrady A4, 
przewidziana jest do wyjazdów do zdarzeń na autostradzie. Dzięki pozyskaniu nowego 
samochodu z zbiornikiem wodnym o pojemności 4345 dm3 dysponowana jest również do 
pożarów na terenie Gminy Ujazd. 
Jednostki OSP Niezdrowice, OSP Zimna Wódka, OSP Stary Ujazd przewidziane są do 
wykonywania działań pomocniczych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.  
 
 
Na wyposażeniu jednostek jest podstawowy sprzęt ratowniczy jak również sprzęt 
specjalistyczny. 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowej ul. Szkolna 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Średni samochód pożarniczy Mercedes Benz Atego, który zakupiony został w  2018 
roku. Pieniądze na zakup samochodu pochodziły z: 
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, 
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,               
- Gminy Ujazd, 
- Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, 
- Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo  
  Strzelce  Opolskie, 
- firmy Mubea Automotive Poland Sp. z o.o., 
- firmy EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k., 
- firmy TRU-FLEX Sp. z o.o. , 
- firmy REKERS Polska Sp. z o.o. Sp. k., 
- firmy Gustav Wolf Polska Sp. z o.o., 
- firmy QUALICHAIRS Sp. z o.o., 
- firmy HABA-BETON Johann Bartlechner Sp. z o.o., 
- firmy ATUT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. , 
- firmy ZRB Janicki Gierałtowice, 
- firmy Winnica Rodzinna Cwielong-Olszewski, 
- firmy Agrocentrum Sp. z o.o., 
- Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
- firmy TAG - SPEZIALTRANSPORTE & PROJEKTLOGISTIK 
 
Jednostka posiada również lekki samochód pożarniczy Ford Transit (2005)  
ze zbiornikiem o pojemności 100 litrów, motopompa szlamowa Honda WT30X, ciężki 
zestaw ratownictwa technicznego Holmatro, 3 szt. pilarki spalinowe do drewna,  
2 szt. agregatów prądotwórczych, motopompa M8/8-1; 
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Ochotnicza Straż Pożarna w  Starym Ujeździe ul. Główna 32 
 

 

  
Średni samochód pożarniczy Mercedes Benz Atego (2010)  
ze zbiornikiem 2,5 m3, pilarka do betonu i stali Makita KFK 6101, pilarka spalinowa do 
drewna Stihl MS 440, kosiarka spalinowa Partner, kosa (wykaszarka) Stihl FS 450,  
2 szt. agregatów prądotwórczych, motopompa szlamowa WT30X, Polonia PO5, 
motopompa pływająca GXV 160; 
 

 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnej Wódce ul. Ujazdowska 1C 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Jednostka ta wyposażona jest w samochód pożarniczy Ford Transit (2003) samochód, 
który posiada 100 litowy zbiornik na wodę, piła spalinowa do drewna Stihl MS 290, 
pilarka spalinowa do betonu i stali Stihl TS 400, pompa szlamowa Niagara, agregat 
prądotwórczy jednofazowy Honda EA 3000, Agregat prądotwórczy Brigers BSP 2600, 
agregat ciśnieniowy Vanqard GM 182, motopompa M8/8-1, motopompa szlamowa 
Pramac; 
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 Ochotnicza Straż Pożarna w  Ujeździe ul. Plac Zamkowy 2 

 
 
 

  
 
Samochód pożarniczy ciężki Mercedes Benz Atego (2015) ze zbiornikiem  
3 m3, ciężki samochód pożarniczy Jelcz (1998) ze zbiornikiem o pojemności 5 m3,  
pompa szlamowa WT-30X, zestaw ratowniczy Lukas RS-1, agregat prądotwórczy 
Mp2p18, pilarka spalinowa Huqarna H61, polonia PO5, pilarka spalinowa do drewna 
Stihl MS 290, agregat prądotwórczy trójfazowy Honda ECT7000, agregat prądotwórczy 
jednofazowy Honda EA3000, piła spalinowa do betonu i stali Stihl TS 400, 
turbowentylator oddymiający Ramfan GF164SE, łódź aluminiowa Marine 17H, zestaw 
hydrauliczny ratownictwa technicznego ciężki Weber GX120, piła spalinowa do 
drewna Stihl MS 4 
 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Niezdrowicach ul. Wiejska 26 
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdrowicach wyposażona jest w lekki samochód 
pożarniczy Ford Transit (2010) posiada 200 litrowy zbiornik, motopompa Tohatsu VC 72AS, 
motopompa szlamowa Honda WT30X, wentylator oddymiający GCAFT 2696357, pilarka 
spalinowa Stihl MS 440, polonia PO5, agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EA3000, 
pompa pływająca Niagara M/4-2 8334, agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy Honda 
Gx270. 
 
 
W roku 2018 jednostki OSP z terenu Gminy Ujazd pozyskały środki finansowe w wysokości 
29.571,00 zł. w ramach programu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora 
finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób 
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia 
przestępstwem”. Środki finansowe pozyskane zostały z Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem było Ministerstwo Sprawiedliwości. Poszczególne jednostki otrzymały 
następujące sprzęt pożarniczy: 
- OSP Niezdrowice defibrylator AED Philipis – 4.970,00 zł. 
- OSP Zimna Wódka zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską – 4.860,00 zł. 
- OSP Ujazd defibrylator AED Phlipis, bosak dielektryczny – 6.938,00 zł. 
- OSP Olszowa defibrylator AED Phlipis, deska ortopedyczna, parawan z taśma odblaskową –  
  7.403,00 zł. 
- OSP Stary Ujazd defibrylator Samaritan PAD – 5.400,00 zł. 
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W ramach działalności prewencyjnej corocznie jednostki z terenu Gminy Ujazd uczestniczą  
w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Organizacja zawodów ma za zadanie 
sprawdzenie gotowości bojowej strażaków ochotników, jak również rozpowszechnienie tej 
dziedziny życia wśród dzieci i młodzieży. W zawodach startują młodzieżowe drużyny 
pożarnicze jak i maluchy. Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą w Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej oraz Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Zapobiegajmy 
pożarom”. 
 
Wspólna działalność prewencyjna jednostek OSP polega również na zabezpieczeniu i udziale  
w festynach i imprezach masowych: 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
- Targi Panieńskie, 
- Dożynki Gminne, 
- Bieg „Kartofelek” 
- Sylwester. 
 
W ramach współpracy  pomiędzy jednostkami OSP a Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich jednostki uczestniczą w przeglądach operacyjno-
technicznych, których celem jest kontrola i ocena stanu przygotowania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej do działań ratowniczych. Strażacy ochotnicy uczestniczą również w  
ćwiczeniach na obiektach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP.  
 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku jednostki z terenu Gminy Ujazd uczestniczyły 
w ogółem 84 zdarzeniach, w tym: 

- 30 pożary (35,71%),  
- 50 miejscowych zagrożeń (59,52 %),  

- 4 alarmy fałszywe (4,76%)  
 

  

35,71%

59,52%

4,76%
Analiza zdarzeń według stanu na dzień 31.12.2018 roku

pożary miejscowe zagrożenia alarmy fałszywe
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10. POMOC SPOŁECZNA 

10.1 Świadczenia i beneficjenci. Przyczyny udzielania świadczeń. 
Pomoc i wsparcie w gminie Ujazd  w 2018 roku uzyskało 157 osób, co stanowiło 2,49.% 
wszystkich mieszkańców gminy. W gminie Ujazd najczęściej występującymi przyczynami 
trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 
społeczną, wskazanymi przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Ujeździe w 2018 roku było 
kolejno: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność 
z sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w tym 
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.  
 
Tabela. Liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ze względu na podział zadań (na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej) w 2018 roku. 

 
 
         Wyszczególnienie 

Liczba osób, 
którym przyznano 
decyzją świadczenie 

Liczba rodzin 
ogółem 

Liczba osób 
w rodzinach 

1. Świadczenia przyznane w ramach 
zadań zleconych i zadań własnych 
(bez względu na ich rodzaj, formę, 
liczbę oraz źródło finansowania)* 

157 101 225 

2. Świadczenia przyznane w ramach 
zadań zleconych bez względu na 
ich rodzaj, formę i liczbę 

0 0 0 

3. Świadczenia przyznane w ramach 
zadań własnych bez względu na 
ich rodzaj, formę i liczbę 

98 82 173 

4. Pomoc udzielana w postaci pracy 
socjalnej – ogółem x 256 540 

5. w tym: 
wyłącznie w postaci pracy 
socjalnej 

x 174 313 

*wiersz 1 nie jest sumą wiersza 2, wiersza 3 i wiersza 4 
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Tabela. Dominujące przesłanki do udzielenia pomocy w ramach zadań własnych i zleconych gminie w 
zakresie pomocy społecznej  
 
 

 
              Powód trudnej sytuacji życiowej* 

Liczba rodzin 
w 2018 r. 

długotrwała lub ciężka choroba 41 
niepełnosprawność 43 
ubóstwo 60 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa domowego ( w tym rodziny 
wielodzietne i rodziny niepełne) 24 
bezrobocie 44 
potrzeba ochrony macierzyństwa 16 
alkoholizm 19 
bezdomność  4 
narkomania  1 
*jedna rodzina może wystąpić w kilku rodzajach dysfunkcji 

Od kilku lat najczęstszymi przesłankami do udzielania pomocy jest w kolejności ubóstwo, 
bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba.  
 

 
10.2. Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej i koszty. 
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 
nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do pobytu w domu 
pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest ostatecznością, po wyczerpaniu 
wszystkich form pomocy środowiskowej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, 
opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie 
i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja 
domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia 
w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu 
oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Osoby kierowane są do domu pomocy 
społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby 
kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub 
jej opiekuna prawnego działającego na podstawie postanowienia sądu. Osoby przebywające w 
domu pomocy społecznej ponoszą odpłatność w zależności od wysokości posiadanego 
dochodu (70% posiadanego dochodu, jednak nie więcej niż pełny koszt utrzymania). Różnicę 
pomiędzy średniomiesięcznym kosztem utrzymania mieszkania w DPS a opłatą wnoszona 
przez mieszkańca dopłacają w kolejności: małżonek, zstępni przed wstępnymi, a następnie 
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gmina, która skierowała osobę do domu. Taka zasada obowiązuje wobec osób skierowanych 
do placówek po 1 maja 2004 r. W Domach Pomocy Społecznej różnego typu w całym 2018 
roku przebywało łącznie 15 osób, niezależnie od daty umieszczenia. Na ostatni dzień grudnia 
w DPS przebywało 12 osób, spośród których: 2  to osoby w podeszłym wieku, 6 przewlekle 
somatycznie chore,  1 niepełnosprawna fizycznie i 3 niepełnosprawne intelektualnie. 
 
 

Tabela . Liczba osób ogółem przebywających w Domach Pomocy Społecznej w 2018 roku 
 

Wyszczególnienie 

Liczba osób  
przebywających w DPS 

 
Średniomiesięczny 
Koszt utrzymania  

jednego 
mieszkańca w DPS 

 

Opłaty za pobyt mieszkańca w DPS 

umieszczonych    
w 2017 r. 

na dzień 
31.12.2017 

wnoszone 
przez 

mieszkańc
ów 

wnoszone 
przez 

rodzinę 

Przekazywane 
przez gminę 

(łącznie z 
odpłatnością 

rodziny) 
Przebywający w 
DPS 
w tym: 

3 12 142.519.82 42.709.30 332.643,00 

DPS w Strzelcach 
Opolskich z filiami  
w Szymiszowie i 
Leśnicy 
w tym 

3 9 

3148,70 119.220,96 42.709,30 239.976,20 dla osób 
niepełnosprawnych 0 1 

dla osób w 
podeszłym wieku 0 2 

dla osób przewlekle 
somatycznie 

chorych 
3 6 

DPS w Branicach 
z filią w Klisinie i 
Lisięcicach (dla 
osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi) 

0 3 3 238,94 23.298,86 0 92.666,92 

 
Koszt utrzymania mieszkańców Gminy Ujazd w DPS wszystkich typów, ze środków gminnych 
wyniósł 332 572,65 zł, w tym odpłatność wniesiona przez rodziny w kwocie 42 709,30 zł.  
Całkowity koszt utrzymania jednego miejsca w domu wyniósł od 3 238,94 zł do 3 148,70 zł w 
zależności od typu domu i ustalany był przez organ prowadzący. Opłata gminy za pobyt 
mieszkańca w domu pomocy społecznej wyniosła od 1 536,07 zł do 2 795,14 zł miesięcznie.  
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10.3. Dom Dziennego Pobytu. 
Od lutego 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe w ramach podpisanej umowy                 
o dofinansowanie, realizuje projekt pn. „ Ujazd – gmina przyjazna seniorom” – rozwój usług, 
rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne: 
realizowanego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014 – 2020 w 
zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych.  
 
W ramach projektu utworzono  Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach, Ofertą domu 
dziennego są  usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne i aktywizacyjne dla osób starszych, 
niesamodzielnych.   Ma to ogromne znaczenie dla jak najdłuższego zamieszkania seniorów w 
ich domach oraz stanowi istotne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób starszych oraz 
ich rodzin. Celem pracy opiekunów  zatrudnionych w ośrodku jest utrzymanie najlepszego z 
możliwych stanu psychofizycznego seniorów, utrzymanie jak najdłużej ich samodzielności i 
aktywności.  Jednocześnie nasi seniorzy muszą poczuć, że są wciąż bardzo dla nas ważni. 
Naszą ambicją jest aby poczuli się w placówce, jak u siebie w domu. Dom gwarantuje 
codzienne wsparcie przez 9 godzin od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 16. Seniorzy w 
tym czasie otrzymają wyżywienie, a ci, którzy nie mogą dotrzeć samodzielnie do placówki 
zostaną do niej przywiezieni, a po zajęciach odwiezieni do domu. Seniorzy włączeni zostali do 
wielu zajęć, które dadzą im szansę na odbudowanie poczucia przydatności, samodzielności i 
ponowną aktywność.  Wsparciem w osiąganiu tego celu są urządzenia do rehabilitacji, do 
ćwiczeń w poruszaniu się, przywracaniu sprawnych rąk itd.  Obecnie przez 2 godziny dziennie 
seniorzy uczestniczą w zajęciach aktywizująco-ruchowych pod okiem specjalisty. Co pewien 
czas do Domu Dziennego przyjeżdża  lekarz ogólny, psycholog, dietetyk, którzy seniorom 
pomagają w leczeniu ich dolegliwości. Do końca 2019 r. finansowanie zajęć w Domu 
Dziennego Pobytu  gwarantowane jest z funduszy unijnych. 
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11. OCHRONA ZDROWIA 
 
Na terenie gminy Ujazd znajduje się jedne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED - UJAZD s.c. 
położony w Ujeździe oraz stacja CARITAS w Jaryszowie wraz z gabinetem rehabilitacyjnym  
w Ujeździe. 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Ujazd na 2018 rok, został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Ujeździe w dniu 
14 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVII.224.2017. Program zgodnie z zapisami art. 41. ust. 1 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zadania samorządu gminnego 
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów  alkoholowych oraz integracją społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu.  

Głównym celem programu jest pomoc rodzinom stykającym się z problemem uzależnień i 
przemocy, edukacja społeczeństwa, profilaktyka wśród dzieci i młodzieży. 

 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Ujazd w 2018 roku wydatkowano  kwotę 50 480,91 zł (87,04 % ogółu 
zaplanowanych środków), która została przeznaczona na: 
- działalność Punktu Konsultacyjnego- wynagrodzenie psychologa    
-     prowadzenie terapii grupowej dla osób współuzależnionych przez Centrum Terapii  
      i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich  (zgodnie z umową) 
- działalność świetlic środowiskowych w Zimnej Wódce, Księżym Lesie, Starym Ujeździe, 

Sieroniowicach i Balcarzowicach 
 wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia,  
 organizacja Dnia Dziecka dla świetlic (zwiedzanie zamku w Toszku) 
 organizacja Mikołajek – zakup paczek, 

-     działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych - 
wynagrodzenie  członków, szkolenie        

- dofinansowanie udziału dwójki uczniów z PSP w Jaryszowie na wycieczce szkolnej, 
- realizacja 12 warsztatów 90-min. edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów szkół gminy 

Ujazd, 
-     realizacja trzech widowisk artystyczno-teatralnych o charakterze edukacyjno - 
profilaktycznym dla dzieci przedszkolnych w gminie Ujazd, 
-     współudział finansowy w organizacji imprezy lokalnej w Nogowczycach promującej 
sport – turnieju siatkówki plażowej, 
- dofinansowanie pobytu na koloniach letnich z programem terapeutycznym dla 2 uczniów 

szkoły podstawowej z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym; 
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-    realizacja warsztatów dla uczniów szkół gminy Ujazd z zakresu profilaktyki dotyczącej   
agresji rówieśniczej i używania substancji psychoaktywnych (12 warsztatów 90-min); 
- przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych.   

 
 

Przeciwdziałanie narkomanii 
Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd  
w roku 2018 wydatkowano kwotę   15 959,81 zł (93,88 % zaplanowanych środków), która 
została przeznaczona na: 
- prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych  w Ujeździe (ZGS), Starym Ujeździe, 
Olszowej i Jaryszowie 
-   dofinansowanie pobytu dwójki uczniów z PSP w Ujeździe na wycieczce szkolnej, 
-   realizacja 13 warsztatów 90-min. edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów szkół gminy 
Ujazd oraz warsztatu dla rodziców w PSP Olszowa w I półroczu roku szkolnego, 
-  realizacja 9 warsztatów 90-min. edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów szkół gminy 
Ujazd oraz szkolenia dla rodziców w II półroczu, 
- przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych. 
 
Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w rok 2018 (stan na 31 
grudnia 2018 r.) 

Poza miejscem sprzedaży W miejscu sprzedaży  
według zawartości alkoholu  według zawartości alkoholu   

Do 4,5% 
(oraz 
piwo) 

Od 4,5% 
do 18% (z 
wyjątkiem 

piwa) 

Pow. 
18% 

razem Do 4,5% 
(oraz 
piwo) 

Od 4,5% 
do 18% (z 
wyjątkiem 

piwa) 

Pow. 
18% 

razem ogółem 

0 0 0 0 1 0 0 1 1 
 
Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018 roku: 
- Ogółem:  13 
- Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia:  13 
- Jednostkom OSP:  0 
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12. ROLNICTWO 
12.1. Struktura gospodarstw rolnych. 
Podstawą gospodarki w gminie Ujazd jest rolnictwo. Wyróżnikiem jest wysoka w skali 
województwa wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Występujące obszary o bardzo 
korzystnych warunkach przyrodniczo – glebowych są podstawą intensywnej produkcji rolnej i 
opartego na niej drobnego przetwórstwa rolno – spożywczego. 
Pomiędzy węzłami „Olszowa” i „Nogowczyce” na terenach o  niższej klasie została utworzona 
Strefa Aktywności Gospodarczej. 
Centralna części gminy Ujazd charakteryzuje się dobrymi klasami gruntu i tam głównymi 
uprawami są: 
- zboża 
- kukurydza 
- rzepak  
Na terenie gminy zlokalizowane są indywidualne gospodarstwa charakteryzujące się dużym 
rozdrobnieniem. Ze względu na rentowność coraz więcej gospodarstw wybiera jeden kierunek 
prowadzenia gospodarstwa rolnego a małe gospodarstwa rodzinne są likwidowane. 
 
 
 
12.2. Struktura użytków rolnych i powierzchnia lasów.  
   

Powierzchnia ogólna 8315,5403 
Grunty orne  4760,9858 

Sady 52,9596 
Łąki trwałe 431,5204 

Pastwiska trwałe 297,6909 
Grunty rolne zabudowane  131,2962 

Grunty pod stawami 9,0774 
Rowy 22,5803 
Lasy 1958,2351 

Grunty zadrzewione i zakrzewione  30,8757 
Tereny mieszkaniowe  73,0106 
Tereny przemysłowe  39,4844 

Inne tereny zabudowane 13,8140 
Zurbanizowane tereny niezabudowane 14,3801 

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 16,6415 
Drogi 357,4221 

Tereny kolejowe  19,5072 
Inne tereny komunikacyjne  4,3500 

Użytki kopalne  0,0000 
Grunty pod wodami płynącymi 45,8257 
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Grunty pod wodami stojącymi  1,4973 
Nieużytki  34,3294 
Pozostałe  0,0566 

 
 
 
12.3. Zagrożenie dla hodowli zwierząt i podjęte działania. 
 
Głównym zagrożeniem dla hodowli zwierząt jak i dla gospodarstwa rolnych zajmujących się 
stricte produkcją roślinną są klęski żywiołowe występujące na terenie gminy Ujazd. 
W 2018 roku wystąpiła susza obejmując swym zasięgiem teren całej gminy. 
Złożonych zostało 31 wniosków o wyszacowanie szkód. Powierzchnia upraw objętych 
niekorzystnym zjawiskiem wyniosła 204,03 ha, natomiast wielkość szkód w uprawa objętych 
niekorzystnym zjawiskiem została wyszacowana na kwotę 192 476,65 zł. 
 
W chwili obecnej bardzo dużym zagrożeniem dla pogłowia trzody chlewnej jest Afrykański 
Pomór Świń (ASF), który dziesiątkuję pogłowie trzody chlewnej w centralnej, wschodniej i 
południowo-wschodniej Polsce w celu zapobiegania dalszego rozprzestrzeniania się ASF na 
terenie całego kraju rząd RP podjął decyzję o przeprowadzeniu Redukcyjnego Odstrzału 
Dzików, który mały wykonać poszczególne Koła Łowieckie. 
 
12.4. Zagospodarowanie przestrzenne 
Gmina Ujazd posiada obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego dla każdej 
miejscowości Jednakże wychodząc naprzeciw  zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom  
plany te są sukcesywnie zmieniane. 
 
W 2018  Rada miejska w Ujeździe podjęła uchwały: 
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 
Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i 
Sieroniowice; 
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów 
wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice 
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13. Aplikowanie środków zewnętrznych i realizowanie inwestycje przez Gminę Ujazd w  2018 r. 

 
L.p. Nazwa zadania Nazwa programu  

Całkowita 
wartość zadania 

w PLN 
Wartość  

dofinansowania 
zadania w PLN 

Wartość 
wkładu 

własnego w 
PLN 

Stan realizacji 
Efekty rzeczowe realizacji projektu/Uwagi 

1. 

Budowa drogi 
gminnej  nr 105784O 
ul. Krzemowa i ul. 
Bazaltowa w Ujeździe 

 
Program Rozwoju 
Gminnej i 
Powiatowej 
Infrastruktury 
Drogowej 2016-2019 

 
872 431,59 

 
434 868,94 

 
437 562,65 

 
Zadanie 
zakończone 

 
Zakres inwestycji  obejmuje  

1. budowę drogi o dł. ok.817,00 mb. i szer. 
5,00 mb z jednostronnym chodnikiem o dł. 
445,00 mb i szer. 2,00 mb, z czego 220,00 
mb stanowi ciąg pieszo-rowerowy. Cała 
nawierzchnia została wykonana z kostki 
brukowej. 

2. Budowę kanalizacji deszczowej:  kanały z 
rur Kd 300 PP – 563,00 mb; kanały z rur 
Kd 200 PCV –157,00 mb, kanały 500 – 
58,5 mb ; studnie kanalizacyjne ø 1200 – 
11 szt.                  i studzienki ściekowe ø 
500 – 20 szt. 

 
2 

Budowa oświetlenia 
drogi gminnej  
105784O ul. 
Krzemowa i ul. 
Bazaltowa 

 
Środki własne  

157 981,89 157 981,89 0 Zadanie 
zakończone 

Zakres inwestycji  obejmuje: 
budowę oświetlenia ulicznego : montaż kabla 0,6/1 
kV YAKXS 4x35 mm2 , ustawienie słupów 
oświetleniowe SAL-60 wraz z oprawami  i 
osprzętem – 27 kpl. oraz szafkę oświetlenia 
ulicznego z wyposażeniem. 
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3 Przebudowa dróg na 
osiedlu Piaski –III 
etap dokumentacja  

 
Środki własne 

43 050,00 0 43 050,00 Zadanie 
opracowania 
dokumentacji 
zakończone.  

Na realizację inwestycji planuje się złoż™ć 
wniosek o dofinansowanie z Funduszu  Dróg 
Samorządowych 

4 

Przebudowa drogi 
gminnej ul. Zielonej 
w Jaryszowie 

 
Środki własne  

152 530,48 0 152 530,48 Zadanie 
zakończone 

Zakres rzeczowy zadania: 
1. Przebudowa muru oporowego na dł. 56,00 mb 
2. Przebudowa drogi na pow. 56,00 mb x 2,75 

mb = 154,00 m2 
3. Odtworzenie naw. drogi na pow. 56,00 mb x 

6,00 mb = 336,00 m2 
4. Ustawienie oznakowania 

 
5 

Partnerstwo na rzecz 
uzbrojenia terenów 
inwestycyjnych – 
przebudowa dróg w 
gminach Ujazd, 
Reńska Wieś i 
Skarbimierz  

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego na lata 
20014-2020 

13 552 171,14 10 828 182,73  
 + dotacja od 
Inwestora 
PROLOGIS  
1.083 000,00 zł 

1 640 988,41 Zadanie w 
trakcie 
realizacji  
2009-2020 

Budowa ul. Europejskiej  etap IV i V oraz 
skrzyżowania z DK nr 88.  
Zakres rzeczowy zadania : 
budowa drogi gminnej  o dł. 1843 m 
- budowę ciągu pieszo – rowerowego 
- budowę ścieku podchodnikowego 
- budowę rowu chłonnego 
- pobocza z kruszywa łamanego 
- oznakowanie drogi 
- ułożenie krawężników i obrzeży 
- roboty towarzyszące 
- zatokę autobusową  
- na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą krajową 
nr 88 
- budowa ronda typu średniego, 
- oświetlenie skrzyżowania 
 Parametry techniczne drogi : 
- Klasa drogi – Z (zbiorcza)) 
- Prędkość projektowa – 50 km/h 
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- Kategoria ruchu – KR5 
- Przekrój poprzeczny – 1 x 2 
- Szerokość pasa ruchu – 3.50 ÷ 4.00 m 
- Szerokość poboczy - 1.25 ÷ 1.50 m 
- Szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3.50 m 
 
 

6 

Rozbudowa dróg 
gminnych ul. 
Irlandzkiej i ul. 
Francuskiej 

Rządowy program na 
rzecz rozwoju oraz 
konkurencyjności 
regionów poprzesz 
wsparcie lokalnej 
infrastruktury 
drogowej 

1 846 162,17 1 476 929,74 369 232,43  Zadanie 
zakończone 

Zakres rzeczowy obejmował: 
roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, brukarskie, 
bitumiczne, wykonano pobocza, oznakowania oraz 
roboty wykończeniowe. W ramach zadania 
wykonano przebudowę dróg tj. od ul. Irlandzkiej, 
od skrzyżowania z drogą gminną ul. Europejską – 
km 0+000 do skrzyżowania z drogą gminną ul. 
Francuską -  km 1+540, oraz odcinek ul. 
Francuskiej od skrzyżowania z drogą gminną ul. 
Irlandzka – km 1+540 do końca działki nr 142/7 
(początek drogi serwisowej autostrady A-4) -  km 
1+741,50 .  
Charakterystyczne parametry określające wielkość 
obiektu: 
-  długość dróg gminnych                                                                       
-    1741,50 m 
-  powierzchnia jezdni bitumicznej                                               
-      11557,50m2 
-  powierzchnia chodnika z kostki betonowej                                             
-          131,88m2    
-  powierzchnia poboczy utwardzonych destruktem 
bitumicznym             -        2589,75m2 
-  powierzchnia poboczy ziemnych Parametry 
techniczne drogi : 
- Klasa drogi – D (Dojazdowa )) 
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- Kategoria ruchu – KR5 
- Przekrój poprzeczny – 1 x 2 
- Szerokość pasa ruchu – 3.00 m 
- Szerokość poboczy - 1.25 m 
                                                             

7 
Rewitalizacja Placu 1 
maja w Ujeździe 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego na lata 
2014-2020 

4 496 978,40 2 322 297,18 2 174 681,22 Zadanie w 
trakcie 
realizacji 

Z uwagi na toczące się postępowanie sądowe dot. 
zwrotu Gminie Ujazd działki stacji paliw zadnie 
zaplanowano do realizacji na 2020 r.   

8 

Głęboka 
kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna  
budynków 
publicznych Gminy 
Ujazd tj. Publicznego 
Przedszkola w starym 
Ujeździe 

Środki własne  842 512,68 0 842 512,68 Zadanie 
zakończone 

Zakres rzeczowy : 
1.Przebudowa dachu  wraz z robotami 
towarzyszącymi, 
2. Termomodernizacja ścian zewnętrznych z 
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 
3. Zagospodarowanie ternu, 
4. Roboty wewnętrzne _ remont piwnicy, parteru i 
poddasza, w tym przebudowa łazienek, kuchni, 
holu, 
5. Wyposażenie kuchni w zmywarkę, piekarnik i 
płytę grzewczą, zlewozmywak 
6. Roboty elektryczne i telekomunikacyjne, 
7. Wykonanie gruntowej pompy ciepła , instalacji 
chłodniczej, wewnętrznej instalacji grzejnikowej, 
wod – kan z uwzględnieniem wymiany przyborów 
sanitarnych, 
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9 

Głęboka 
kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna 
budynków 
publicznych Gminy 
Ujazd tj. Szkoły 
Podstawowej w 
Sieroniowicach  wraz 
z wymianą 
wyposażenia na 
energooszczędne  

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego na lata 
2014-2020 

620 276,65 500 435,65 119 841,00 Zadanie 
zakończone 

Wykonany zakres robót obejmował: 
1. Opracowanie projektu budowlanego , 
2. Wykonanie kompletnych robót budowlanych -  w 
tym:  
• ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu 
styropianem o gr. 15 cm na powierzchni 433,08 
m2, 
• ocieplenie ościeży styropianem o gr. 2 cm na 
powierzchni 32,82 m2, 
• ocieplenie ścian piwnicy do poziomu ław i ścian 
fundamentowych przy gruncie polistyrenem 
ekstrudowanym o gr. 15 cm na powierzchni 
165,08m2, 
• ocieplenie dachu styropianem o gr. 24 cm na 
powierzchni 326,02 m2,  
• wymiana stolarki okiennej – 29 szt. okien o 
łącznej powierzchni 89,12 m2,  
• wymiana stolarki drzwiowej – 3 szt. drzwi o 
łącznej powierzchni 8,82 m2,  
• zamurowanie okien piwnicznych – 6 szt. 
3. Wykonanie kompletnych robót budowlanych - 
Instalacje elektryczne – na kwotę 17.091,02 zł 
     •  w tym wymiana ośw. zew. i wew. na lampy i 
świetlówki LED - 12 szt. opraw, 151 szt.  żarówek 
4.  Wykonanie kompletnych robót budowlanych - 
Instalacje sanitarne – w tym:  
• demontaż kotła węglowego o mocy 100kW, 
• montaż 3 szt. pomp ciepła powietrze woda o 
łącznej mocy grzewczej 36kW, 
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• wymiana instalacji c.o. w tym wymiana 32 szt. 
grzejników z zaworami termostatycznymi oraz 340 
m rur, 

10 Budowa budynku 
użyteczności 
publicznej, Domu 
Seniora wraz z 
zagospodarowaniem 
terenu przy ul. 
Tarugutta 45 w 
Ujeździe na działce nr 
2323 ( dokumentacja) 

- 65 805,00 0 65 805,00 Zadanie 
opracowania 
dokumentacji 
zakończone.. 

Gmina Będzie starać się o dofinansowanie zadania 
ze środków zewnętrznych 

11. Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków 
w Ujeździe 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego na lata 
2014-2020 

5 434 741,93 3 529 625,93 1 905 116,00  Zadanie w 
trakcie 
realizacji. 
Realizacja w 
latach 2014-
2019 

Zakres zadania : 
Rozbudowa oczyszczalni dla ilości ścieków: 
- Q d/śr = 650 m3/d, 
- Q d/max = 975 m3/d. 
-Qh/max = 75 m3/h, 
 - równoważna liczba mieszkańców RLM = 6 565 
Mk 
Zakres prac modernizacyjnych : 
-przebudowa budynku socjalno-technicznego  z 
zainstalowanym sito piaskownikiem, 
- studni wlotowej, 
- przepompowni ścieków surowych, 
- budynku instalacji odwadniania osadu, 
- zbiornika osadu nadmiernego, 



67 
Raport o stanie gminy Ujazd za 2018 rok 

- zbiornika ścieków dowożonych, 
-  reaktora biologicznego, 
- osadników wtórnych, 
- komory rozdziału ścieków, 
- pompowni osadu recyrkulacyjnego i nadmiernego, 
- pompowni kożucha, 
- stacji dmuchaw i reagentów chemicznych, 
-stacji ścieków dowożonych, 
- solarnej suszarni osadu, 
- komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, 
- wylotu do odbiornika, 
- dróg i placów manewrowych  
  

12 

Odprowadzenie wód 
burzowych w SAG 
Zimna Wódka – 
Olszowa  

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego na lata 
20014-2020 

  
9 755 277,82 

8 291 986,14 
+ 1 463 291,67  
dotacja KSSE 

  
0 

Zadanie 
zakończone. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci 
kanalizacji deszczowej, która odprowadza wody 
opadowe z terenu inwestycyjnego. W ramach tego 
zadania wykonane zostaną następujące prace: 
1. Rozbudowa zbiornika nr 3 do pojemności 
retencyjnej 4786,71m3 wraz z wykonaniem sieci 
kanalizacji deszczowej, łączącej zbiornik ze 
zbiornikiem „Rondo”.  
2. Rozbudowa zbiornika „Rondo” do pojemności 
retencyjnej 5881,99m3, wraz z budową kanalizacji 
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deszczowej, łączącej zbiornik „Rondo” ze 
zbiornikiem nr 4. 
3. Rozbudowa zbiornika nr 4 do pojemności 
retencyjnej 12238,09m3 oraz wykonanie kolektora 
kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Amerykańskiej.  
4. Budowa kanalizacji deszczowej, łączącej 
zbiornik nr 4 z nowym zbiornikiem „Autostrada” 
wraz z pompownią wód deszczowych. W ramach 
tego zadania powstaną dwa rurociągi tłoczne. 
5. Budowa zbiornika retencyjno-chłonnego 
„Autostrada”, o pojemności retencyjnej 3251,11m3.  
6.  Wykonanie zasilania przepompowni wód 
deszczowych.  
 
Łącznie, w ramach projektu powstanie odcinek 
kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 2670 
mb, z czego: 
-1863 mb stanowić będzie kanalizacja 
grawitacyjna; 
-807 mb stanowić będzie kanalizacja tłoczna (2 
kanały po 403,5 mb). 
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13 

Poprawa jakości 
powietrza w 
Subregionie 
Kędzierzyńsko-
Strzeleckim  - budowa 
zatoki autobusowej, 
oświetlenia ulicznego  
i ciągu pieszo-
rowerowego w Ul. 
Europejskiej i 
Amerykańskiej ( na 
terenie KSSE) 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego na lata 
20014-2020 

1 051 409,93 788 301,07 263 108,86 
 

Zadanie 
zakończone 

Zakres zadania :  
 
 wzdłuż ul. Europejskiej w zakresie drogowym 
prace  obejmowały budowę ciągu pieszo-
rowerowego po stronie południowej ul. 
Europejskiej oraz budowę wyspy przystankowej i 
zatoki autobusowej wraz z chodnikiem po 
północnej stronie ul. Europejskiej wraz z 
oznakowaniem pionowym i poziomym. W zakresie 
elektrycznym realizacja prac polegała na  budowie 
oświetlenia po stronie południowej ul. Europejskiej 
oraz w rejonie zatoki autobusowej po stronie 
północnej ul. Europejskiej.  
 Wzdłuż ul. Amerykańskiej w zakresie drogowym 
prace  obejmowały budowę ciągu pieszo-
rowerowego po stronie zachodniej  ul. 
Amerykańskiej wraz z oznakowaniem pionowym i 
poziomym. W zakresie elektrycznym prace  
polegały na budowie jednostronnego oświetlenia po 
zachodniej stronie ulicy Amerykańskiej.  
Przyjęto założenia : - szerokość ciągu pieszo-
rowerowego - 3,50 m, - ciągi pieszo-rowerowe - 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, - szerokość 
zatoki - 3,00 m, - szerokość chodnika - 2,50 m, - 
nawierzchnia zatoki nawierzchnia z betonu 
cementowego, - nawierzchnia chodnika 
nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
 

14 Założenie gminnego 
żłobka w Ujeździe 

Rządowy Program 
MALUCH+ 2018 

1 079 793,29 400 000,00 
 

679 793,29  
Zadanie 
zakończone 

Inwestycja obejmowała:  
1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
części pomieszczeń szkoły podstawowej na żłobek 
zaprojektowano jako osobną strefę pożarową z 
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oddzielnymi wejściami. Żłobek składa się z 
następujących części funkcjonalnych: 
- strefa wejściowa dla dzieci 
- pomieszczenie rozdzielania posiłków z osobnym 
wejściem oraz z pomieszczeniem zmywalni, 
- sala pobytowa wraz z jadalnią, 
- sala odpoczynkowa wraz z wyjściem na werandę, 
- zestaw pomieszczeń biurowo-socjalnych dla 
obsługi żłobka, 
- węzła sanitarnego dla dzieci 
 
2. Wykonanie kompletnych robót budowlanych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w 
oparciu o dokumentację projektową , obejmowały 
w szczególności: 
 
2.1. Zagospodarowanie terenu - wyposażenie lokalu 
w osobne wejścia ( wejście główne, wejście do 
kuchni, 2 wyjścia bezpośrednie na werandę), przy 
nowym wejściu wykonano rampę dla osób 
niepełnosprawnych oraz dla wózków dziecięcych 
wraz ze spocznikiem oraz schodami.  
Wykonano taras (werandę) na istniejącym 
postumencie wyposażonym dodatkowo w barierki 
oraz poręcze, wydzielono funkcjonalnie przestrzeń 
za pomocą ogrodzenia, na której wykonano miejsce 
zabaw z urządzeniami edukacyjno-zabawowymi 
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(mini plac zabaw) oraz część edukacyjną 
(botaniczną- ogród upraw ekologicznych). 
 
2.2. Roboty architektoniczno-budowlane 
obejmowały:  

- prace przygotowawcze  
- prace konstrukcyjne  
-  murowanie ścian zewnętrznych i 
wewnętrznych, 
- realizacja ścian działowych,  
- realizacja instalacji sanitarnych i 
elektrycznych, 
- wykonanie posadzek wewnętrznych, 
- prace tynkarskie, 
- montaż ślusarki zewnętrznej  
- montaż ślusarki wewnętrznej 
- realizacja obróbek blacharskich 
- prace malarskie  
- montaż stałego wyposażenia i białej 
armatury 
- prace wykończeniowe  
- prace porządkowe  
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Obiekt wyposażono w następujące sieci i 
instalacje:  
- instalację wodną  
- instalację kanalizacji deszczowej 
- instalację kanalizacji  sanitarnej 
- instalację c.o. i c.w. 
- instalację hydrantową (istniejący hydrant) 
- instalacja wentylacji 
- instalację elektryczną 

 
Prace wykonano zgodnie z dokumentacją 
zawierającą projekty branżowe (w tym 
instalacyjne), dla której uzyskano pozwolenie na 
budowę nr 197/18 z dnia 28.05.2018 r. oraz 
aneksami do projektu stanowiącymi zamiany 
nieistotne. 
 
2.3. Podstawowe dane istniejącego budynku: 
powierzchnia użytkowa -       1945,9 m2, 
powierzchnia zabudowy -            740 m2, 
kubatura -            8139 m3, 
wysokość budynku -                 10,64 (niski – „N”). 
Dane techniczne dla części projektowanej: 
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- powierzchnia użytkowa- 216,05m2 
- wysokość pomieszczeń- 3m 
3. Zakup zabawek 
 

15 Budowa oświetlenia 
ul. Polskiej w SAG 
Zimna Wódka  

KSSE 126 898,13 126 898,13 0 Zadanie 
zakończone 

Wykonany zakres : Budowa oświetlenia ul. Polskiej 
w SAG Zimna Wódka 

16 Budowa przyłącza 
energetycznego dla 
zasilania 
przepompowni 
ścieków sanitarnych 
przy ul. Polskiej  

KSSE 152 407,24 152 407,24 0 Zadanie 
zakończone  

Wykonany zakres : 
Budowa przyłącza energetycznego dla zasilania 
przepompowni ścieków sanitarnych  przy ul. 
Polskiej 

17 
Partnerstwo na rzecz 
ochrony 
różnorodności 
biologicznej gminy 
Kędzierzyn –Koźle, 
Gminy Ujazd i 
Nadleśnictwa 
Kędzierzyn 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego na lata 
20014-2020 

1 319 405,95 963 034,41 356 371,54 Zadanie w 
trakcie 
realizacji 
2016-2020 

Projekt partnerski obejmuje realizację dwóch  
zadań z gminy Ujazd tj. 
1.  Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w 
Starym Ujeździe; lokalizacja: miejscowość Stary 
Ujazd, 47-143 Ujazd. 
- Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe; 
lokalizacja: ul. Bolesława Chrobrego, 47-143 
Ujazd. 
W 2018r. trwała zlecone zostały opracowania 
dokumentacji budowlanych. 

18 Partnerstwo na rzecz 
ochrony 
różnorodności 
biologicznej gminy 
Kędzierzyn –Koźle, 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 

 136 863,63  88 947,67  47 915,96 Zadanie w 
trakcie 
realizacji 2018 
-2020 

Projekt partnerski. W zakresie Gminy Ujazd jest 
opracowanie  
- inwentaryzacji przyrodnicza gminy Ujazd, 
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Gminy Ujazd i 
Nadleśnictwa 
Kędzierzyn– etap II 

Opolskiego na lata 
20014-2020 

- pielęgnacja parku przy ruinach zamku w Ujeździe 

19 

Poprawa oferty 
rekreacyjnej na ternie 
Gminy Ujazd w m. 
Zimna Wódka, Stary 
Ujazd i Olszowa  

PROW 2014-2020 
Program LEADER 

139 573,31 88 810,00 50 763,31 Zadanie 
zakończone 

 
Zakres rzeczowy obejmował: 
Zadanie polegało na budowie ogólnodostępnych 
siłowni zewnętrznych w obrębach istniejących 
placów zabaw i doposażenie istniejących placów 
zabaw w miejscowościach Zimna Wódka, Stary 
Ujazd, Olszowa. 
 
1. Zimna Wódka – siłownia zewnętrzna na terenie 
istniejącego placu zabaw. Wykonano nawierzchnię 
z piasku pod urządzeniami zabawowymi – 132,33 
m2 oraz z bruku betonowego pod urządzeniami 
siłowni – 38,48 m2. W pozostałej części 
nawierzchnia zielona z wykonaniem rekultywacji 
trawnika – 1365,00 m2. Łączna powierzchnia 
objęta operacją – 1.535,81 m2. Szczegółowy zakres 
prac to montaż bujaka – elementu zabawowego, 
montaż 4 kpl. urządzeń siłowni (3 szt. jako 
urządzenie podwójne, 1 szt. jako urządzenie 
pojedyncze) – 1. motyl klasyczny i ławka, 2. surfer 
wahadło oraz biegacz, 3. orbitrek eliptyczny, 4. 
wyciąg górny i wyciskanie siedząc, montaż kosza 
na śmieci, tablicy regulaminu korzystania z siłowni, 
stojaka na rowery, rekultywacja trawnika. W 
ramach operacji wykonano nasadzenia: 10 szt. 
hortensji, 20 szt. berberysów „ERECTA”, 20 szt. 
berberysów „KOBOLD”, 6 szt. kalin „ROSEUM” 
 
2. Stary Ujazd – siłownia zewnętrzna terenie 
istniejącego placu zabaw. Wykonano nawierzchnię 
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z piasku pod urządzeniami zabawowymi – 141,16 
m2 oraz z bruku betonowego pod urządzeniami 
siłowni – 90,83 m2. W pozostałej części 
nawierzchnia zielona z wykonaniem rekultywacji 
trawnika – 1082,19 m2. Łączna powierzchnia 
objęta operacją – 1.314,18 m2.  Szczegółowy 
zakres prac to montaż bujaka – elementu 
zabawowego, montaż 5 kpl. urządzeń siłowni (4 
szt. jako urządzenia podwójne i 1 szt. jako 
urządzenie pojedyncze) – 1. motyl klasyczny i 
ławka, 2. surfer wahadło oraz biegacz, 3. drabinka i 
podciąg nóg na słupie, 4. orbitrek eliptyczny, 5. 
wyciąg górny i wyciskanie siedząc, montaż 2 koszy 
na śmieci, 2 ławek, tablicy regulaminu korzystania 
z siłowni, stojaka na rowery, rekultywacja 
trawnika. w ramach operacji wykonano nasadzenia: 
10 szt. hortensji, , 20 szt. berberysów „ERECTA”, 
20 szt. berberysów „KOBOLD”, 6 szt. kalin 
„ROSEUM”. 
 
3. Olszowa – siłownia zewnętrzna na terenie 
istniejącego placu zabaw. Wykonano nawierzchnię 
z piasku pod urządzeniami zabawowymi oraz pod 
urządzeniami siłowni – 276,90 m2. W pozostałej 
części nawierzchnia będzie zielona z wykonaniem 
rekultywacji trawnika – 1989,62 m2. Łączna 
powierzchnia objęta operacją – 2.266,52 m2. 
Szczegółowy zakres prac to montaż bujaka 
elementu zabawowego i równoważni wiszącej, 
montaż 3 kpl. urządzeń siłowni (2 szt. jako  
urządzenie podwójne, 1 szt. jako urządzenie 
pojedyncze) – 1. motyl klasyczny i ławka, 2. surfer 
wahadło oraz biegacz, 3. orbitrek eliptyczny, 
montaż 2 koszy na śmieci, 1 szt- ławka, tablicy 
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regulaminu korzystania z siłowni, stojaka na 
rowery, rekultywacja trawnika. W ramach operacji 
wykonano nasadzenia: 10 szt. hortensji, 20 szt. 
berberysów „ERECTA”, 20 szt. berberysów 
„KOBOLD”, 6 szt. kalin „ROSEUM”. 
 

20 

Poprawa oferty 
rekreacyjnej na 
terenie Gminy Ujazd 
w m Ujazd ul. 
Kwiatowa, 
Sieroniowice i 
Jaryszów  

PROW 2014-2020 
Program LEADER 

139 361,40 88 675,00 50 686,40 Zadanie 
zakończone  

Zakres rzeczowy obejmował: 
Zadanie obejmowało budowę 3 siłowni 
zewnętrznych w obrębach istniejących placów 
zabaw oraz doposażenie placów zabaw w 
miejscowościach Ujazd, ul. Kwiatowa, 
Sieroniowice, Jaryszów. 
 
1. Ujazd, ul. Kwiatowa – siłownia zewnętrzna na 
terenie istniejącego placu zabaw. Wykonano 
nawierzchnię z piasku pod urządzeniami 
zabawowymi oraz pod urządzeniami siłowni – 
233,24 m2 oraz z kostki betonowej brukowej pod 
stojakiem na rowery – 14,00 m2 . W pozostałej 
części nawierzchnia zielona z wykonaniem 
rekultywacji trawnika – 3775,00 m2. Łączna 
powierzchnia objęta operacją – 4.022,24 m2. 
Szczegółowy zakres prac to montaż bujaka, 
zestawu zabawowego (domek ze zjeżdżalnią) oraz 
zestawu wspinaczkowego, montaż 3 kpl. urządzeń 
siłowni – 1. motyl klasyczny i ławka, 2. surfer 
wahadło oraz biegacz, 3. wyciąg górny i 
wyciskanie siedząc, montaż 1 kosza na śmieci, 2 
ławek drewnianych z oparciem, tablicy regulaminu 
korzystania z siłowni, stojaka na rowery, 
rekultywacja trawnika. W ramach wykonano 
nasadzenia: 10 szt. hortensji, 20 szt. berberysów 
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„ERECTA”, 20 szt. berberysów „KOBOLD”, 6 szt. 
kalin „ROSEUM”. 
 
2. Sieroniowice – siłownia zewnętrzna w obrębie 
istniejącego placu zabaw i strefy rekreacyjnej. 
Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej – 
100,02 m2, jako uzupełnienia kompozycji strefy 
rekreacyjnej gdzie znajdują się już nawierzchnie z 
kostki betonowej szarej. W pozostałej części 
nawierzchnia zielona z wykonaniem rekultywacji 
trawnika – 1225,01 m2. Łączna powierzchnia 
objęta operacją – 1.325,03 m2. Szczegółowy zakres 
prac to montaż 4 kpl. urządzeń siłowni (3 szt. jako 
urządzenia podwójne i 1 szt. jako urządzenie 
pojedyncze)– 1. motyl klasyczny i ławka, 2. surfer 
wahadło oraz biegacz, 3. orbitrek eliptyczny, 4. 
wyciąg górny i wyciskanie siedząc, montaż kosza 
na śmieci, ławki drewnianej z oparciem, tablicy 
regulaminu korzystania z siłowni, stojaka na 
rowery, nasadzenia krzewów oraz ściółkowania 
miejsc pod krzewy korą: nasadzono 6 szt. hortensji, 
40 szt. berberysów „ERECTA”, 5 szt. kalin 
„ROSEUM”. 
 
3. Jaryszów – siłownia zewnętrzna na terenie 
istniejącego placu zabaw. Wykonano nawierzchnię 
z piasku pod urządzeniami zabawowymi oraz pod 
urządzeniami siłowni – 155,69 m2. W pozostałej 
części nawierzchnia zielona z wykonaniem 
rekultywacji trawnika – 312,15 m2. Łączna 
powierzchnia objęta operacją – 467,84 m2. 
Szczegółowy zakres prac to montaż bujaka i 
karuzeli – elementów zabawowych,  montaż 2 
urządzeń siłowni – 1. wioślarz, 2. orbitrek 
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eliptyczny, montaż kosza na śmieci, ławki 
drewnianej z oparciem, tablicy regulaminu 
korzystania z siłowni, rekultywacja trawnika. W 
ramach operacji wykonano nasadzenia 1 szt. 
hortensji, 10 szt. berberysów „KOBOLD”. 
 

21 Przebudowa parteru 
budynku Urzędu 
Miejskiego w Ujeździe  
i poddasza budynku 
Domu Kultury w 
Ujeździe celem 
adaptacji na 
działalność społeczno-
kulturalną  

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego na lata 
20014-2020 

3 429 514,06 1 064 452,94 2 365 061,12 Zadanie w 
trakcie 
realizacji  

Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w 
Ujeździe  i poddasza budynku Domu Kultury w 
Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-
kulturalną 

22 

Budowa otwartej 
Strefy Aktywności w 
Ujeździe przy ul. 
Gliwickiej  

Środki własne 153 612,59 0 153 612,59 Zadanie w 
trakcie 
realizacji 

Złożony został  wniosek o dofinansowanie z 
rządowego programu OSA. Z uwagi na wysoki 
wskaźnik dochodu projekt nie uzyskał 
dofinansowania. 
Z uwagi na zakończenie zadania w 2019 r. 
przeniesiono środki niewygasające w kwocie 
153 612,59 
Zadanie obejmuje: 
-roboty przygotowawcze- pomiarowe 
- roboty ziemne 
- ogrodzenie 
- nawierzchnia bezpieczna z piasku 
- nawierzchnia z kostki betonowej 
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- obrzeża 
- dostawa i montaż urządzeń: domek z siedziskami 
dla dzieci w wieku 3-12 lat 1 szt., bujak 1 szt., 
karuzela 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., stojak na 
rowery 1 szt., orbitrek 1 szt., podciąg 1 szt., 
narciarz 1 szt., rowerek 1 szt., biegacz 1 szt., prasa 
nożna 1 szt., stolik do gry w szachy/warcaby z 
siedziskami  
- remont istniejących ławek 
- przestawienie istniejącego urządzenia- drabinka 
- przestawienie istniejącego głazu 
- remont z malowaniem istniejących urządzeń 
zabawowych 
- demontaż starej karuzeli i bramek do mini piłki 
nożnej 
- dostawa i montaż bramek aluminiowych z siatką 
do mini piłki nożnej 300x200 cm  
- humusowanie z obsianiem   

23 

Budowa placu zabaw 
oraz siłowni 
zewnętrznej w 
Grzeboszowicach  

Środki własne 104 268,20 0 104 268,20 Zadanie w 
trakcie 
realizacji  

Z uwagi na zakończenie zadania w 2019 r. 
przeniesiono środki niewygasające w kwocie  
104 268,20 zł 
Zadanie obejmuje: 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty ziemne 
- roboty betoniarskie 
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- nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnia 
żwirowa, nawierzchnia bezpieczna z piasku, 
nawierzchnia trawiasta 
- nasadzenie drzew i krzewów 
- dostawa i montaż urządzeń: kosz na śmieci 1 szt., 
ławki 2 szt., stojak na rowery 1 szt., tablica z 
regulaminem 1 szt., bujak 1 szt., huśtawka 1 szt., 
moduł wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią (musi 
posiadać co najmniej ściankę do wspinania, 
drabinkę, ślizgawkę, grę np. kółko krzyżyk), 
urządzenie siłowni – wycisk górą 1 szt, orbitrek 1 
szt., podciąg nóg 1 szt., 
- wykonanie ogrodzenia, montaż furtki 
- geodezja 
- pielęgnacja nasadzeń przez okres 1 roku od 
odbioru końcowego 

24 

Budowa nowych 
punktów świetlnych  
na terenie Gminy 
Ujazd  

- 65 201,51 - 65 201,51 Z uwagi na 
zakończenie 
zadania w 
2019 r. 
przeniesiono 
środki 
niewygasające 
w kwocie 
36 285,00 zł 

Budowa nowych punktów świetlnych  na terenie 
Gminy Ujazd tj, w, Niezdrowice, Wydzierów, 
Jaryszów k hali sportowej, Sieroniowice ul. 
Strzelecka, oprawy w Ujeździe i w Sieroniowicach 

25 Wykonanie wiaty 
przy świetlicy 
wiejskiej w 

Fundusz solecki 18 892,08 - 18 892,08 Zadanie 
zakończone 

 Zakres rzeczowy: Wykonanie wiaty przy świetlicy 
wiejskiej w Sieroniowicach, tj.:fundamenty 
punktowe 4 szt., słupy z drewna litego 14cm/14cm, 
krokiewki z drewna litego 8/16, pełne deskowanie 
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Sieroniowicach  - 
fundusz solecki 

dachu, pokrycie dachu: papa, rynny, impregnacja 
bezbarwnym Fobosem, pokrycie gontem 
bitumicznym ogon bobra kolor czerwony, dostawa, 
montaż (śruby, wkręty), dojazd, 

26 Zakup krzeseł na 
boisku sportowym w 
Niezdrowicach – 
fundusz sołecki  

Fundusz solecki 11 932,96  - 11 932,96 Zadanie 
zakończone 

Wykonany zakres : zakup i montaż 100 szt 
krzesełek na boisku sportowym w Niezdrowicach. 

27 Ogrodzenie placu 
zabaw od strony 
parkingu w Olszowej 
– fundusz solecki  

Fundusz solecki 23 000,00 - 23 000,00 Zadanie 
zakończone 

Ogrodzony został plac zabaw w m. Olszowa 

28 Budowa przepustu w 
drodze wewnętrznej 
w Jaryszowie ul. 
Stawowa  

- 165 000,00 - 165 000,00 Zadanie jest w 
trakcie 
opracowania 
dokumentacji 

Aktualizacja dokumentacji. Planowana realizacja 
zadania w 2019 r. 

29 
Budowa przepustu w 
Jaryszowie ul. Leśna 

- 150,00 - 150,00 Zadanie jest w 
trakcie 
opracowania 
dokumentacji 

Planowana realizacja w latach następnych. 

  
45 957 204,03 

 
33 850 126,33 

 
12 107 077,7
0 
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Złożone w 2018 r. wnioski o dofinansowanie : 
 

L.p. Nazwa zadania Nazwa programu   
Całkowita 
wartość zadania 
w PLN 

Wartość  
dofinansowania 
zadania w PLN 

Wartość wkładu 
własnego w PLN Uwagi 

1. Budowa otwartej 
Strefy Aktywności w 
Ujeździe przy ul. 
Gliwickiej 

Program Rządowy OSA 172 946,00 50 0000,00 122 946,00 Z uwagi na wysokie kryterium  dochód  na mieszkańca 
gminy  projekt nie został wybrany do dofinansowania 

2 
Budowa drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych  w obrębie m. 
Zimna Wódka 

 
Budżet Województwa 
Opolskiego realizacji 
zadań określonych w 
ustawie o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych  

745 755,00 248 250,00 497 505,00 Projekt został pozytywnie zaopiniowany i wybrany do 
dofinansowania  

3 
Rozbudowa dróg 
gminnych ul. 
Irlandzkiej i ul. 
Francuskiej 

Rządowy program na 
rzecz rozwoju oraz 
konkurencyjności 
regionów poprzesz 
wsparcie lokalnej 
infrastruktury drogowej 

1 846 162,17 1 476 929,74 369 232,43 Projekt został pozytywnie zaopiniowany i wybrany do 
dofinansowania 

4 Budowa drogi ul. 
Zapłotnej w Olszowej 
oraz przebudowa  ul. 
Szkolnej  i ul. Wiejskiej 
w Olszowej 

Program Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej 
2016-2019 

760 849,93 380 424,96 380 424,97 Projekt został pozytywnie zaopiniowany i wybrany do 
dofinansowania 

5 Zagospodarowanie 
terenu przy ruinach 
zamku w Ujeździe  

Program PROW 2014-
2020 Działanie 
Kształtowanie 
przestrzeni publicznej  

1 187 073,58  500 000,00 687 073,58 Projekt został pozytywnie zaopiniowany i wybrany do 
dofinansowania 


