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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia nr 96/2020 

Wójta Gminy Bierawa 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

 

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

GMINY BIERAWA 

ZA I PÓŁROCZE 2020 R. 

 

OBEJMUJĄCA WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ 

PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIERAWA 

 

1. Wsparcie Edukacji Przedszkolnej – Rozwój Edukacji – Projekt UE „Ciekawy Świat 

Przedszkolaka .  

Realizacja projektu „Ciekawy Świat Przedszkolaka”, numer umowy  RPOP.09.01.03-16-0013/18  

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

Priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji, Działania 9.1 – Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.3 – 

Wsparcie edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Działaniami objęto wszystkie funkcjonujące przedszkola na terenie Gminy Bierawa,  

ponad 250 dzieci. Celem projektu jest podnoszenie jakości przedszkolnej w różnych obszarach, takich 

jak: właściwe postawy i umiejętności, rozwijanie kreatywności dzieci oraz kompetencje kluczowe 

niezbędne na rynku pracy. Projekt oferuje prowadzenie dodatkowych zajęć, pomoc logopedy oraz 

naukę języka angielskiego. 

2. Niskoemisyjna Gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej 

emisji na terenie Gminy Bierawa – Zachowanie i ochrona środowiska oraz poprawienie  

efektywnego gospodarowania zasobami. 

Projekt dotyczy wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Jednym  

z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie są budynki mieszkalne. Głównym 

nośnikiem energii wykorzystywanym w gospodarstwach domowych są paliwa węglowe używane do 

ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ramach projektu zakłada się 

zakup i montaż: -34 szt. kotłów gazowych w tym wymiana 33 szt. kotłów gazowych wraz  

z wykonaniem przyłączenia do sieci gazowej oraz 1 kocioł gazowy bez wykonania przyłączy (budynek 

posiada przyłącze),  6 szt. pomp ciepła, 16 szt. kotłów na biomasę, 10 szt. kotłów węglowych. Wartość 

zadania oszacowano na kwotę 1.611.780,41zł. Na realizację przedmiotowego zdania gmina uzyskała 

dofinansowanie ze środków RPO Województwa Opolskiego w wysokości 34% wydatków 

kwalifikowanych. Udział gminy  w kosztach realizacji inwestycji wynosi 33%, a pozostałe 33% jest 

kosztem mieszkańców. Nakłady planowane do poniesienia w bieżącym roku wynoszą 674.677,53 zł.  

w tym: Środki z budżetu gminy  - 332.677,53 z tego pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 268.000,00 zł, Środki z RPO – 342.000,00 . 

Zakończenie zadania zaplanowano na 2021 r.  
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3. Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych  Solarnia-

Ograniczenie emisji ciepła . 

W ramach zadania  opracowano  projekt budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku oraz 

zmianę sposobu ogrzewania  (pompy ciepła). Zmieniono zakres rzeczowy z ogrzewania gruntowymi  

pompami ciepła na pompy powietrzne. 

Dotychczasowe źródła ciepła dla szkoły podstawowej zostaną zastąpione przez kaskadę  

6 powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy 96 kW. Pompy ciepła zlokalizowane zostaną  

w istniejącym pomieszczeniu kotłowni olejowej. Istniejący kocioł jest w dobrym stanie technicznym  

i pozostanie jako źródło szczytowe. Pompy wyposażone zostaną w układ AKPiA oraz zbiornik 

buforowy. Pompy ciepła będą również służyły do ogrzewania wody użytkowej. Natomiast 

dotychczasowe źródło ciepła w budynku dawnego gimnazjum zostanie zastąpione kaskadą  

2 powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy 32kW. Pompy wyposażone zostaną w układ AKPiA oraz 

zbiornik buforowy. 

W celu zapewnienia energii elektrycznej do zasilania powietrznych pomp ciepła przewiduje się montaż 

64 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 300W. Układ o mocy 19,2 kW zostanie podzielony 

na dwa układy o mocy 9,6kW każdy. 

Ponadto zostanie przeprowadzona -termomodernizacja ścian, ocieplenie poddasza, ocieplenie 

stropodachu około 600 m2, 

Szacowana całkowita wartość inwestycji to kwota 1  385 680,10  zł. W bieżącym roku wydatkowano 

kwotę  15 990,00 na opracowanie  projektu zmiany źródła ciepła. 

Zadanie zostanie zrealizowane   w 2021 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie     w ramach 

RPO. Projekt Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych Solarnia – 

ograniczenie emisji ciepła, numer umowy RPOP.03.02.01-16-0014/17-00 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III 

Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 – 

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.      
 

4. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez 

przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle        

-Poprawa Bezpieczeństwa 

Projekt „Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg 

gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle” , numer umowy RPOP.06.01.00-

16-0018/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej VI – Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, 

Działania 6.1 Infrastruktura drogowa, Zakres: DROGI LOKALNE: Drogi powiatowe, gminne. 

Projekt realizuje jeden główny cel bezpośredni: poprawa jakości infrastruktury drogowej na odcinku 

865 metrów, służącej celom gospodarczym w Gminie Bierawa oraz podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Projekt nie definiuje innych celów bezpośrednich, 

jedynie cel pośredni niekwantyfikowany wskaźnikiem: poprawę atrakcyjności Gminy Bierawa dla 

inwestorów i mieszkańców. 

Realizacja projektu została  zaplanowana w latach  2020-2021 roku. Szacunkowa wartość inwestycji 

2.223.942,79.  Planowane nakłady do poniesienia  w  2020 roku  -682.595,00 zł. 

 

5. Współdziałanie z Powiatem kędzierzyńsko-kozielskim w realizacji zadania  organizacji  

publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej – Zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości korzystania   

z niezbędnej sieci komunikacyjnej na terenie powiatu. 

Realizacja zadania będzie polegała na udzieleniu Pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 

zadanie polegające na organizacji lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 459.270,00 zł  

z podziałem na lata: 

-153.090,00  zł w roku 2019, 
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-306.180,00 zł  w roku 2020. 

Celem zadania jest umożliwienie wszystkim mieszkańcom gminy , a co za tym idzie również powiatu 

na swobodne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi sołectwami i miastem. Każdy 

mieszkaniec ma możliwość dojazdu do lekarza, sądu bądź Starostwa Powiatowego, czy innej 

instytucji.  

 

6. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 

Bierawa oraz zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bierawa. 

Potrzeba sporządzenia zmiany  planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru wynika  

z następujących przesłanek: 

- analizy wniosków, jakie wpłynęły do Wójta Gminy o zmianę obowiązujących planów miejscowych, 

- zmiany przepisów dotyczących planowania przestrzennego, jakie nastąpiły od czasu uchwalenia 

obowiązujących planów miejscowych w szczególności w zakresie obligatoryjnych parametrów  

i wskaźników kształtowania zabudowy. Na opracowanie zmiany planu przeznaczono kwotę  

w wysokości 11.808,00 zł. 

Zmiana Studium wynikła z uwzględnienia wniosków mieszkańców oraz ujawnienia 

udokumentowanego złoża kruszyw naturalnych Bierawa 2,  wskazanie terenów dla lokalizacji 

urządzeń wytwarzających  energię  z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW.  

Na opracowanie zmiany Studium przeznaczono kwotę 71.340,00 zł. 

 

7. Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów 

położonych     w granicach złóż kruszyw naturalnych Bierawa w Gminie Bierawa. 

Potrzeba sporządzenia planu miejscowego wynikła z potrzeby powiększenia obszaru o powierzchni 

około 8,86 ha pod eksploatację powierzchniową złoża kruszyw naturalnych przez kopalnie znajdujące 

się i prowadzące działalność na terenie Gminy Bierawa . 

Obszar objęty planem położony jest w granicach sołectw Bierawa i Lubieszów.  

Całkowitą wartość opracowania  oszacowano na kwotę  46.740,00 zł. 

 

8. Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach- Upowszechnianie kultury 

Realizacja zadania polega na przebudowie budynku dla  zaspokojeniu potrzeb mieszkańców sołectwa. 

W budynku powstanie Klub Wiejski, sala wielofunkcyjna, biuro sołtysa i pomieszczenia sanitarne.  

Powierzchnia użytkowa przebudowywanego obiektu wynosi 305,06 m2. Wartość zadania na 

podstawie kosztorysu inwestorskiego oszacowano na kwotę 641.869,00 zł.  Do chwili obecnej 

wykonano roboty murowe, osadzono stolarkę okienną, wykonano instalację elektryczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wykonano tynki. Pozostają do wykonania prace z zakresu kotłowni gazowej oraz 

instalacji c.o, oraz  roboty wykończeniowe.  Wartości  wykonanych prac w bieżącym roku wynosi 

240.569,65zł. W przyszły roku planuje się wykonać roboty budowlane o wartości 200.000,00 zł  

i zakończenie realizacji zadania. 

9. Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym w miejscowości Brzeźce ul. Gliwicka 41        

w celu poprawy bezpieczeństwa, zabezpieczenie budynku i dostosowanie do przyszłej 

funkcji. 

W wyniku pożaru w 2010 r i na skutek akcji gaśniczej uszkodzeniu uległy drewniane stropy w budynku 

mieszkalnym położony w Brzeźcach przy ul. Gliwickiej. Dla doprowadzenia budynku do należytego 

stanu technicznego zgodnie z ekspertyzą techniczną wymagana jest wymiana drewnianych stropów 

nad parterem i pierwszym piętrem.    

Opracowano za kwotę 4.999,95 zł projekt i uzyskano pozwolenia na budowę  na wymianę  

zniszczonych stropów drewnianych na stropy typu WPS. 
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W roku 2017 wymieniono części stropu nad parterem o powierzchni 131,94m2 za kwotę  

115.821,64 zł. 

Pozostały zakres prac planowany jest do wykonania w latach 2021 i 2021. Całkowita powierzchnia 

użytkowa budynku wynosi 1418,70 m2, powierzchnia stropów do wymiany 736,30 m2. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 

520.000,00 zł. 

 

10. Modernizacja źródła ciepła na Korzonku wraz z akcją promocyjno- edukacyjną- 

Wykonanie połączeń odbiorców ciepła do sieci gazowej- oszczędność energii  . 

Realizacja zadania będzie polegała na zmianie czynnika grzewczego do ogrzewania mieszkań. 

Obecnie budynki ogrzewane są za pomocą ciepła dostarczanego z elektrociepłowni w Zakładach 

Azotowych. Duża odległość oraz zły stan techniczny sieci przesyłowych generują duże straty energii. 

W związku z tym, iż w latach 2018 - 2020 planowana jest budowa sieci gazowniczej zasadnym jest 

zmiana ogrzewania sposobu ogrzewania mieszkań   z ogrzewania sieci ciepłowniczej  na gazowe. 

Zmiana sposobu ogrzewania budynków w których wykonano termomodernizację wygeneruje duże 

oszczędności energii.  Szacunkowy koszt realizacji zadania  wynosi 1 000 000,00 zł. W bieżącym roku 

planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków RPO Województwa 

Opolskiego Działanie 5.5: Ochrona powietrza. Realizację zadania planowana jest na lata  2022 i 2023.  

 

11. Przebudowa Drogi Gminnej ul. Wiejska w Goszyce Poprawa bezpieczeństwa . 

Droga  posiada nawierzchnię bitumiczną, gruntową  oraz tłuczniową. Nawierzchnia jest zniszczona  

i mocno zdeformowana dlatego podjęto decyzję o jej  przebudowie. Szacowany koszt całkowity 

inwestycji  wynosi 750.000,00 zł. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach realizacji 

zadania    w roku 2018 zrealizowano pierwszy etap przebudowy drogi za kwotę 274.655,76. Główne 

geometryczne parametry przebudowanej drogi: 

 - łączna długość -   441,00 m 

- szerokość jezdni 3,0 – 4,0 m 

Pozostał do wykonania drugi etap przebudowy drogi o n/w parametrach geometrycznych: 

-długość – 646,1 m 

-szerokość- 3,0-6,0 m 

W roku bieżącym złożono wniosek o dofinansowania zadania w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w 2021 r. 

 

12. Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień HPV – Profilaktyka zdrowotne 

mieszkańców. 

Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciw HPV przyjęta została uchwałą  

nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 listopada 2016 r.  na lata 2017-2019, a kontynuacja 

tego programu została uchwalona przez Radę Gminy Bierawa w dniu 7 sierpnia 2019r. Uchwałą nr 

IX/84/2019 na lata 2020-2022 .  
Ze względu na ogłoszenie stanu epidemicznego w naszym kraju , w roku 2020 wstrzymano realizację 

tego projektu. Jeżeli sytuacja ulegnie poprawie program zostanie ponownie kontynuowany w 2021 r. 

i obejmie również osoby , które nie mogły zostać zaszczepione w roku 2020.  

  

13. Wychowanie przedszkolne. 
 

Zadanie to finansowane jest z dochodów własnych jst., wspierane dotacją celową z budżetu państwa. 

Zgodnie z informacją zawartą w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2019 r. 

liczba dzieci objętych dotacją celową na 2020 r. w przedszkolach  Gminy Bierawa wynosi 184. Kwota 

dotacji na 1 dziecko wynosi 1.434,58 zł .  Łączna planowana kwota na 2020r. wynosi 263.963,- zł.  


