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INFORMACJA 
 

O REALIZOWANYCH ZADANIACH W GMINIE  
OPATOWIEC W 2009 ROKU 

 
 

Budżet Gminy wynosił  -  7 676 556,00 
 
w tym: 
 
Dochody własne – 1 685 764,00 co stanowi  22,41% budżetu ogółem 
 
Subwencja -  3 654 858,00  co stanowi  48.61 % budżetu 
 
Dotacja -  1 444 019,00  co stanowi  19,21 % budżetu 
 
Środki pozyskane z Funduszy Unii Europejskiej -  734 308,00 co 
stanowi 9,77% budżtu 
 
 

Zadania realizowane w okresie roku 2009 
 
 

I. W zakresie  gospodarki wodno- ściekowej 
 

Wybudowano  18 km sieci wodociągowej  do następujących miejscowości: 
Kobiela, Chrustowice, Rogów Górny, Rogów, Wyszogród, Urzuty, Ławy. 
 
Całkowita wartość kosztorysowa projektu  - 5 686 657,92 
 
Wydatki kwalifikowane -   3 990 478,50 
 
Wartość po procedurach przetargowych – 875 229,13 
 
Kwota dofinansowania ze środków UE – 525 137,47 
 
Środki własne – 350 091,66 
 
Inwestycja zakończona 
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Kanalizacja Krzczonów 
 
W zakresie kanalizacji miejscowości Krzczonów i Trębaczów podpisana została pre-
umowa w dniu 17 grudnia 2009 roku na dofinansowanie  tego zadania w wysokości  
4 000 000,00 zł 
Całkowita wartość projektu  7 438 743,67 w tym  
 
wydatki kwalifikowane – 6 041 102,53 
 
 
 

II. Z programu Odnowa i Rozwój Wsi – Gmina złożyła 
wniosek na dofinansowanie remontu Domu Kultury  
oraz remontu parku w Opatowcu. 

 
 

Całkowita wartość projektu – 696 468,93 w tym wydatki kwalifikowane – 
570 876,18 
Kwota dofinansowana 428 157,00 
 
W roku 2009 zrealizowany został I etap  projektu tj. remont Domu 
Kultury w Opatowcu. 
 
Po procedurach przetargowych  wartość projektu  -  266 816,37 
Kwota  dofinansowania  - 164 026,46 
Środki własne – 102 789,91 
 
II etap projektu – remont parku w Opatowcu – realizowany będzie w             
I półroczu 2010 roku. 
 
 

 

III. W ramach PROW 2007 –2013  z osi 4 LEADER + 
Gmina złożyła 2 wnioski o przyznanie pomocy                  
w ramach działania 413 –Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju. 

 
 
Wniosek 1 – zagospodarowanie Rynku w Opatowcu poprzez estetyczne                   
i funkcjonalne urządzenie zieleni publicznej 

Całkowita wartość projektu  - 39 546,90 
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Wydatki kwalifikowane projektu – 35 607,23 
Kwota dofinansowania – 24 925,10 
 
Wniosek 2 – Wyposażenie Domu Kultury w Opatowcu 
 
Całkowita wartość kosztorysowa projektu – 28 196,18 
Wydatki kwalifikowane – 23 111,62 
Kwota dofinansowania - 16 178,13 
 
 
 
 

IV. W zakresie  remontu i budowy dróg 
 
1. Położenie nawierzchni asfaltowej 
     
Opatowiec – Droga do Wisły  o długości  160 mb 
Koszt inwestycji  112 458,84 
W tym dotacja – 56 229,44 
Środki własne – 56 229,44 
 
Remont  chodnika w Opatowcu ul.Legatka  dł.145 mb – koszt 14 500,00 
 
Kęsów – odcinek 200 mb – koszt  22 668,00 
 
Rogów – 180 mb – koszt 20 400,00 
 
Chrustowice  - 300 mb – koszt 34 000,00 
 
Kobiela  450 mb – koszt  51 003,00  w tym dotacja  25 000,00 
 

 
Razem : 1 285mb – koszt 255 029,84zł w tym dotacje 81 229,44zł 
Środki własne – 173 800,40   
 
2. Inne drobne remonty dróg,przepustów i rowów ( wyrównanie nawierzchni, 
ścięcie poboczy, usunięcie zakrzaczeń oraz wywiezienie urobku, rozścielenie i 
zaklinowanie tłucznia fadromą z ręcznym wyrównaniem ,usługi koparką ) 

1. Urzuty - 1350mb - 5 831,60zł  
2. Mistrzowice – 120mb - 488,00zł 
3. Ksany - 105 mb - 427,00zł 
4. Chrustowice - 145mb – 793,00zł  
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5. Chrustowice  - 199,58zł 
6. Opatowiec ( w kier. do Błonia) - 75mb - 488,00zł  
7. Opatowiec ( wzdłuż cmentarza) - 410 mb - 549,00zł 
8. Urzuty, Wyszogród,Opatowiec,Kocina,Charbinowice i Kraśniów 

polegający na wbudowaniu masy asfaltowej bez wycinania krawędzi - 
1451,80zł  

9. Chwalibogowice - 195mb - 2501,00zł  
10. Opatowiec ( koniec ul.Tarnowskiej ) .Usługa koparką - 2562,00zł 
11. Senisławice - 345mb - 2659,60zł 
12. Senisławice remont przepustu i odmulenie rowu o dl 25mb - 2500,00zł. 
13. Zakup piasku budowlanego do likwidacja wyrobiska przy ul. Krakowskiej 

- 414.80zł 
 

Razem : 2770mb – koszt 9 539,18zł 
 
3 . Inne  wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg 
 

1. zakup kruszywa -15704,75zł 
2. zakup znaków drogowych – 377,22zł 
3. transport kruszywa – 8 040,48zł  
4. koszenie poboczy – 700,00zł 
5. inne 383,62zł 
6. ułożenie kostki przed pomnikiem- 3660,00zł 
7. wykonanie ścieków burzowych przed budynkiem UG – 640,00zł 
8. zakup mieszanki asfaltowej 1964,20zł 
9. zakup kręgów - 2239,88zł 

 

Razem – 33 710,15zł 
  
 

OGÓLEM 298 279,17zł 
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V. Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego 
 
 
URODZENIA  

W roku 2009 zarejestrowano łącznie 45 urodzeń, w tym  

w poszczególnych sołectwach: 

Krzczonów – 11 dzieci 

Kocina, Opatowiec – po 5 dzieci  

Kamienna, Kraśniów, Ksany, Senisławice – po 3 dzieci 

Kobiela, Podskale, Rogów – po 2 dzieci 

Chrustowice Kęsów Ławy, Rzemienowice, Trębaczów Urzuty –  

po 1 dziecku 

Charbinowice, Chwalibogowice, Mistrzowice, Wyszogród – brak 

zarejestrowanych urodzeń. 
 

MAŁŻEŃSTWA 

W 2009 roku zarejestrowano łącznie 40 związków małżeńskich 

wprowadzono 3 informacje o rozwodach.  

 

ZGONY 

W 2009 roku zmarło 55 mieszkańców gminy Opatowiec 
 

AKTUALNA LICZBA MIESZKAŃCÓW - łącznie 3775 osób, w tym: 

na pobyt stały – 3705 osób 

na pobyt czasowy – 67 osób 

cudzoziemcy – 3 osoby 

 

W 2009 roku:  

- 37 osób zameldowało się na pobyt stały 

- 44 osób wymeldowało się z pobytu stałego,  



 6 

- 24 osoby zameldowały się na terenie gminy na pobyt czasowy  

- 49 osoby wymeldowały się czasowo poza gminę 

 

Dowody osobiste: 

 

Wydano – 202 

Do wymiany książeczkowych dowodów osobistych pozostało – 170 

 

 

V. W zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego    
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 

 

Złożono  w miesiącu marcu 377 wniosków – dokonano wypłaty  na 

kwotę 150 778,98 

 

Złożono w miesiącu wrześniu 300 wniosków – dokonano wypłaty na 

kwotę  95 811,67 

 

 

VI.   Realizacja zadań z zakresu  pomocy społecznej                                       
 

   Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należy: 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, 

• przyznawanie pomocy rzeczowej, 

• kierowanie osób do domów pomocy społecznej oraz ośrodków pielęgnacyjno-

opiekuńczych 

Obowiązkowymi zadaniami   pomocy społecznej realizowanymi przez Gminę 

są; 
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• udzielenie schronienia, 

• posiłku, 

• niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 

• pokrywanie wydatków na  świadczenia zdrowotne, 

• udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego, 

• sprawienie pogrzebu. 

  W roku 2009  ośrodek pomocy społecznej miał w dyspozycji 

kwotę w wysokości 211 202,00 zł.  

Z kwoty tej wypłacone zostały następujące świadczenia: 

• 16 zasiłków stałych  dla osób samotnie gospodarujących oraz pozostających 

w rodzinie na kwotę 73 913 zł, wysokość zasiłków tych kształtuje się w 

granicach od 30,00 zł do górnej granicy zasiłku stałego jaką jest kwota 444,00 

zł. 

• 23 zasiłki okresowe na ogólna kwotę 17 680,00 zł, wysokość zasiłku 

kształtowała się w wysokości od 72,00 zł do 384,00 zł . Wysokość zasiłku 

okresowego wyliczona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej to 50% różnicy 

pomiędzy kryterium ustawowym a dochodem osiąganym rodziny lub osoby, 

czas na jaki przyznany jest zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy 

społecznej na podstawie okoliczności sprawy, 

• 92 dzieci objętych zostało dożywianiem w szkołach podstawowych w 

Krzczonowie i Opatowcu oraz w Gimnazjum w Opatowcu. Ponadto 

dokonywano refundacji za dożywianie dzieci z terenu tutejszej Gminy 

uczęszczające do szkół w Wiślicy oraz w Bejscach. W ramach tych środków 

przyznano 31 zasiłków celowych na zakup żywności. Łącznie na pomoc 

państwa w zakresie dożywiania  wydatkowana została kwota 37 500 zł  z tego 

z zadań własnych 15 000 zł oraz z otrzymanej dotacji z Urzędu 

Wojewódzkiego w wysokości 22 500 zł.  
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• środki własne na realizację zasiłków celowych i celowych specjalnych  

zaplanowane w budżecie na 2009 rok w wysokości 15 000 zł wykorzystane 

zostały w wysokości 13 200 zł . Przyznane zostały zasiłki dla 23 rodzin.            

Z kwoty tej zgodnie z uchwałą Rady Gminy wydatkowane  zostały środki            

w wysokości 8 415, 26 gr  na wypłatę zasiłków dla beneficjentów 

biorących udział w projekcie realizowanym przez ośrodek pomocy 

społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki . 

• w budżecie na 2009 rok zaplanowana została kwota w wysokości 30 000 zł  

z przeznaczeniem na dopłaty do domów pomocy społecznej za osoby tam 

umieszczane . Z kwoty tej wydatkowano 14 438, 21 gr. 

• w 2009 roku zaplanowane zostały środki finansowe na dodatki 

mieszkaniowe w wysokości 19 000 zł.  Z kwoty tej sfinansowane zostały 

dodatki dla 13 rodzin na łączną kwotę 18 427,82 zł.    

Ogółem w 2009 roku objęto finansową pomocą  183 rodzin na ogólną kwotę  

193 268,03 gr. 

  Dużo większe wydatki stanowiły środki finansowe przeznaczone 

na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Zasiłkami tymi objętych zostało 235 rodzin. Ogólna kwota 

wydatkowana na ten cel to 859 794, 00zł. Głównym warunkiem jakim należało 

spełnić aby otrzymać ww. świadczenia był dochód który nie mógł przekroczyć 

504,00 zł na 1 osobę w rodzinie lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 

dochód ten wynosił na osobę 583,00 zł. Z dniem 1 listopada 2009 roku wzrosły 

zasiłki rodzinne średnio o 20 zł na dziecko oraz świadczenia pielęgnacyjne z 

kwoty 420 zł do 520 zł.   
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VII. Plan i wykorzystanie środków pochodzących  z tytułu 

wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

  

   
 
Rozdysponowanie w §               Plan             Wykonanie   
 
 
3030 - diety komisji                   11 400          8 700,00  
  
3110 -świadczenia społeczne           4 500                   3 409,96 
          (opał, zasiłki) 
 
4170- utrzymanie świetlicy w Kocinie          5 000                   3 698,04 
 
4210 -zakup materiałów i wyposażenia    14 299                            13 789,59 
   (nagrody, książki punkt konsul.) 
 
4300  - przewóz dzieci i udział  
             w spektaklach            12 500                           10 708,81 
 
4410 - delegacje służbowe   1 000     108,66
  
4700  - szkolenia     1 500    170,00 
 
 

    Razem:        50 199,00      40 585,06 
 

 

 

 

 

 


