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Ponadto, w okresie Wszystkich Świętych 
(czyli przed i po 1. listopada) gmina finan-
suje zbiórkę odpadów powstałych na lokal-
nych cmentarzach.  

Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

PONE został utworzony w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z sektora mieszkanio-
wego domów jednorodzinnych. Działanie to jest ważnym elementem wpływającym na zmniejszenie tego 
zjawiska, istotna jest tutaj pomoc finansowa dla osób decydujących się na modernizację systemu 
grzewczego, a także izolację termiczną budynku. Gmina zgodnie z postanowieniami regulaminu po-
krywa 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji, maksymalnie: 7500 zł na system solarny, 6000 zł 
na wymianę kotła, 10 000 zł na ocieplenie ścian. Dzięki inwestycjom gminnym możliwe stało się ogra-
niczenie emisji w obiektach użyteczności publicznej, głównie szkołach i budynkach administracyjnych. 
Rada Gminy Ożarowice podjęła uchwałę nr XXXVI/411/2006 we wrześniu 2006 roku o przyjęciu Progra-
mu Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice. Wiosną 2007 roku rozpoczęła się realizacja programu, którą za-
planowano na trzy etapy. Korzyściami płynącymi z przystąpienia do PONE są: ochrona środowiska, 
efektywne i oszczędne ogrzewanie domu, a także podgrzewanie wody, nowoczesny, bezpieczny 
sprzęt c.o. (automatyczny, bezingerencyjny), pomoc finansowa gminy. 

etap PONE kotły gazowe kotły węglowe 
ekologiczne 

ocieplenia 
ścian 

systemy 
solarne 

zlikwidowano stare 
kopcące piece 

2007-2008 6 20 17 12 26 

2008-2009 2 20 14 16 22 

2009-2010 6 14 15 11 20 

RAZEM  14 54 46 39 68 

Gmina wypłaciła mieszkańcom ogólną kwotę dotacji 1 075 841,00 zł. 

Program został przedłużony na rok 
2011 i wszyscy chętni mogą z niego 
skorzystać, ale tylko w następujących 
wariantach: 

• montaż kotła gazowego wraz z ukła-
dem solarnym - 1 szt.; 

• montaż ekologicznego kotła węglo-
wego plus układ solarny - 1szt.; 

• montaż ekologicznego kotła węglo-
wego plus układ solarny wraz z ter-
momodernizacją budynku  -  3 szt.; 

• termomodernizacja budynku -  3 szt. 

Stary kocioł co. Nowoczesny, ekologiczny, bez-
pieczny kocioł co. w tej samej ko-

tłowni. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach został utworzony w 1990 r. uchwałą Gminnej Rady Naro-
dowej nr X/44/90 z dnia 27.02.1990 roku. Aktualnie w ośrodku pracuje pięć osób, wszyscy pracownicy 
mają kwalifikacje odpowiednie do pracy na zajmowanym stanowisku. Cztery osoby legitymują się dyplo-
mem ukończenia wyższych studiów magisterskich, jeden pracownik ma wykształcenie średnie policealne 
i specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.  

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej dzielą się na trzy systemy: system pomocy społecznej, system 
świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny. Z analizy poszczególnych wydatków na świadczenia 
społeczne wynika, że najwięcej środków finansowych przeznaczanych jest na zasiłki rodzinne i dodatki 
do nich. 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 Wskaźnik struktury %  
2007 2008 2009 

zasiłki stałe 29 098 29 881 30 528 3,2 3,5 3,7 

zasiłki okresowe 24 192 16 335 18 811 2,7 1,9 2,3 

zasiłki celowe i pomoc rzeczowa 45 475 52 699 64 055 5,0 6,2 7,8 

dożywianie w szkołach 20 544 19 566 17 282 2,3 2,3 2,1 

składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 593 3 213 3 201 0,3 0,4 0,4 

świadczenia rodzinne 706 455 639 161 593 260 77,7 74,8 72,3 

becikowe 49 000 59 000 43 000 5,4 6,9 5,2 

ubezpieczenie społeczne osób pobie-
raj ących świadczenia opiekuńcze 

9 380 7 288 5 673 1,0 0,9 0,7 

fundusz alimentacyjny i zaliczka 
alimentacyjna 

22 530 26 397 44 880 2,4 3,1 5,5 

ogółem 909 267 853 540 820 690 100 100 100 

Struktura wydatków na świadczenia społeczne w latach 2007-2009 

Liczba rodzin objętych pomocą 
społeczną w stosunku do liczby 

mieszkańców gminy  

Powodami przyznania pomocy  
w latach 2007-2009 były: ubóstwo, 
ochrona macierzyństwa, bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała choro-
ba, bezradność, niepełność rodzin, wie-
lodzietność rodzin, alkoholizm, prze-
moc w rodzinie. 

Dane 2007 2008 2009 
Liczba rodzin 142 118 123 
Liczba osób  
w rodzinach 

462 354 365 

% mieszkańców 
gminy 

8,5 6,5 6,7 

Dożywianie dzieci w szkołach w latach  
2007-2009 

Rok Liczba 
uczniów 

Liczba 
posiłków 

Koszt dożywiania 

ogółem z budże-
tu gminy 

z budże-
tu pań-

stwa 
2007 78 10 286 20 544 11 544 9 000 

2008 64 8 631 19 566 7 866 11 700 

2009 57 7 242 17 282 6 282 11 000 

Gmina realizuje program pomocy w dożywianiu przy 
udziale Ośrodka Pomocy Społecznej oraz szkolnych sto-
łówek, które mają odpowiednie warunki do wydawania 
produktów żywnościowych.  
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Bezrobocie w Gminie Ożarowice  
w latach 2007 – I kw. 2010 

Liczba  
bezrobotnych 

2007 2008 2009 I kw. 
2010 

ogółem 119 118 153 186 

w tym kobiet 73 71 86 102 

Istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy zja-
wiskiem bezrobocia, a występowaniem proble-
mów społecznych. Wśród konsekwencji bezro-
bocia można wymienić problemy zdrowotne, 
czy wzrastające ryzyko patologii społecznych 
w rodzinie dotkniętej bezrobociem.  

Liczba rodzin pobierających zasiłek 
rodzinny w latach 2007-2009  

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 

na 1 dziecko 85 54 53 

na 2 dzieci 86 71 55 

na 3 dzieci 26 21 15 

na 4 i więcej dzieci 10 7 4 

Zasiłek ten jest podstawową formą wsparcia. Oznacza 
to, że od tego czy przysługuje nam prawo do niego, za-
leży, czy otrzymamy dodatki opisane w ustawie (nie 
dotyczy to jednak świadczeń opiekuńczych i jednorazo-
wej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka). 
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wy-
datków związanych z utrzymaniem dziecka.  

OPS dokłada wszelkich starań, aby najuboższe 
rodziny z terenu gminy otrzymały żywność. 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 

ilość pozyskanej 
żywności w kg 

8557 5324 3519 

liczna rodzin, które 
otrzymały żywność 

126 95 113 

liczba osób w tych 
rodzinach 

442 386 351 

Pozyskana żywność dla najuboższych 
mieszkańców za pośrednictwem Caritas 

Opatowice w latach 2007-2009 

Programy EFS w latach 2008-2009 

2008 
Projekt „Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice” współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki – Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej. Kwota dofinansowania projektu wynosiła  
28 734,87 zł, zaś wkład własny 3 371,13 zł, ogólna wartość to 32 106,00 zł. W ramach przedsięwzięcia 
zaktywizowano 5 osób długotrwale bezrobotnych, beneficjenci uczestniczyli w warsztatach aktywizacyjno 
– psychologicznych o tematyce: podstawowe informacje o rynku pracy, metody aktywnego poszukiwania 
zatrudnienia, preferencje i predyspozycje zawodowe, bilans doświadczeń i umiejętności zawodowych, 
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, radzenie sobie ze stresem, przygotowanie dokumentów apli-
kacyjnych, umiejętność wyznaczania sobie celów i efektywnego planowania, budowanie indywidualnego 
planu działania, adaptacja w miejscu pracy. Szkolenia zawodowe były dostosowane do każdego uczestni-
ka, tj.: bukieciarstwo, krawiec-szwacz, opiekun osób starszych, kurs obsługi komputera i kasy fiskalnej. 
2009 
Głównym celem projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym 
klientów pomocy społecznej. Kwota dofinansowania wynosiła 119 546, 82 zł, wkład własny 14 025,05 
zł, a ogólna wartość projektu 133 571, 87 zł. W ramach projektu zaktywizowano 10 osób długotrwale bez-
robotnych, którzy uczestniczyli w: warsztatach aktywizacyjno – psychologicznych, treningu budowania 
samooceny, treningu motywacji i aktywności, a także specjalistycznych konsultacjach doradczych. Uczest-
nikom zaoferowano kursy: komputerowy, obsługi kasy fiskalnej, grafiki komputerowej, specjalisty ds. 
kadr i płac z obsługą programu PŁATNIK, specjalisty finansowo – księgowego z obsługą programu SYM-
FONIA, języka angielskiego, opiekuna osób starszych i sanitariusza szpitalnego, masażu leczniczego. 
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Fundusz sołecki 

Ustawą z dnia 20.02.2009 roku został powołany fundusz sołecki. Tworzony jest przez Radę Gminy, która 
podejmuje uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na ten fundusz.  Pie-
niądze te przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku składanym przez sołectwa. 
Uwzględnia się: zadania własne gminy, poprawę warunków życia mieszkańców, pomoc w usunięciu 
skutków klęsk żywiołowych. Nieprzekraczalny termin złożenia przez sołectwo wniosku na ręce Wójta 
Gminy na rok następny mija 30 września roku poprzedniego. Wysokość środków przypadających na dane 
sołectwo stanowi przelicznik: 

 

Pieniądze zostały już częściowo wykorzystane. Możliwość ich wykorzystania mija z końcem roku  
2010. Należy pamiętać o tym, że środki niewykorzystane nie przechodzą na rok następny.  

Gdzie: 
• liczbę mieszkańców sołectwa podaje się według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok 

budżetowy; 
• kwotę bazową oblicza się jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy. 

Wysokość środków dla poszczególnych sołectw 
naszej gminy przedstawiała się następująco: 

Sołectwo 2010 [zł] 2011 [zł] 

Ożarowice 27 511,00 27 076,60 

Zendek 27 511,00 27 076,60 

Tąpkowice 27 511,00 27 076,60 

Pyrzowice 21 349,00 20 767,75 

Celiny 12 000,00 11 697,09 

Niezdara 20 305,00 19 995,45 

Ossy 17 773,00 17 735,17 

RAZEM 153 960,00 151 425,26 

Co zrobiono? Co jest robione? 
W Celinach zagospodarowano teren wokół kapliczki, 
w Pyrzowicach dofinansowano remont szkoły, dofi-
nansowano zakup samochodu strażackiego dla OSP  
w Tąpkowicach, wyremontowano podłogę sali wido-
wiskowej w Ossach, w Niezdarze wybudują parking,  
w Zendku dofinansowują asfaltowanie nawierzchni 
ulicy Południowej, natomiast w Ożarowicach zagospo-
darowują teren przy stawie wokół byłej zlewni mleka 
przy ul. Kościuszki. 

Celiny zagospodarowały teren wokół  
kapliczki. 

Ożarowice zagospodarują teren przy stawie  
i wokół byłej zlewni mleka. 
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Ponadto, Ossy, Niezdara, 
Tąpkowice i Celiny współfi-
nansowały zakup szafek dla 
dzieci w Przedszkolu w Tąp-
kowicach. Zdjęcie po lewej 
przedstawia stare szafki, zaś 
zdjęcie po prawej - nowe. 

Place zabaw 

Gmina Ożarowice nie zapomina o swoich najmłodszych 
mieszkańcach – to z myślą o nich wybudowane zostały 
place zabaw. Aby umożliwi ć milusińskim przyjemne 
spędzanie czasu, zakupiono nowoczesne i bezpieczne 
urządzenia zabawowe oraz zagospodarowano teren. 

Na zdjęciach place zabaw w: Niezdarze, Celinach 
(rząd I), Pyrzowicach, Ossach (rząd II) oraz Tąp-

kowicach (rząd III). 

Czy dobrym pomysłem jest realizacja siedmiu drobnych zadań? Czy lepiej, żeby gmina finansowała jedno 
zadanie za 150 000? Czas pokaże. Sołectwa nie mogą wydawać tych pieniędzy w sposób nieprzemyślany, 
a od gminy wymagać wykonania ważnych zadań, gdyż pieniądze są tylko jedne - albo wyda je sołectwo, 
albo gmina. 
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Na zdjęciach place zabaw w: Zendku (po lewej) i Ożarowicach (po prawej). 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Zakład  Gospodarki Komunalnej został utworzony 1 kwietnia 2004 roku na pod-
stawie uchwały Rady Gminy Ożarowice. Jego głównym zadaniem jest prowadze-
nie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków. Zaopatrzenie w wodę zakład realizuje w oparciu o produkcję 

wody z dwóch ujęć głębinowych – w Pyrzowicach i Tąpkowicach – oraz zakup wody z Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach i Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej  
w Mierzęcicach. Wydobycie z własnych ujęć  pokrywa 72 % zapotrzebowania na wodę na obszarze Gmi-
ny. Ogólna długość administrowanej sieci wodociągowej wynosi 79 km. Zakład dostarcza wodę do 1779 
odbiorców. Do końca września br. sprzedano 175 640 m3 wody. Cena wody kształtuje się na średnim po-
ziomie spośród cen obowiązujących w gminach ościennych. Porównanie cen przedstawia poniżej za-
mieszczona tabela. 

Porównanie cen i stawek opłat 
za wodę w 2010 roku  

GMINA  cena 1m3 wody 
w zł (brutto)  

Opłata abonamento-
wa zł/miesiąc (brutto)  

Świerklaniec 5,87 2,14 
Bobrowniki  4,26 3,04 
Mierzęcice 3,78 5,94 

Miasteczko Śląskie 
Brynica 

5,28 7,84 

Ożarowice 3,91 3,60 

Od momentu powstania zakładu prowadzone są intensywne prace polegające na podniesieniu jakości usług 
związanych z ciągłością dostarczania wody dla mieszkańców naszej gminy. W 2005 roku zakończona zo-
stała inwestycja związana z połączeniem sieci wodociągowej w Ożarowicach i Tąpkowicach. Takie roz-
wiązanie umożliwia zasilanie dwukierunkowe w wodę. Dzięki powstałym w następnych latach połącze-
niom z sieciami wodociągowymi innych gmin, w przypadku braku możliwości zaopatrzenia z naszych 
studni głębinowych, dostawy wody mogą być realizowane z Bobrownik, Mierzęcic oraz ze Świerklańca. 
Poważnym problemem w działalności  zakładu są awarie sieci wodociągowych. Najczęstszą przyczyną 
awarii jest zły stan techniczny rurociągów spowodowany wiekiem  rur, złą jakością użytych do budowy 
materiałów oraz niewłaściwym wykonaniem robót. Mimo skromnych możliwości finansowych w minio-
nych 6 latach udało się ogółem wybudować i wymienić 4562 m sieci wodociągowej o średnicach  od φ 63, 
φ 110, φ 160 do  φ 225. Ponadto Zakład zajął się wymianą i usprawnianiem przyłączy domowych. Zakład 
prowadzi działalność w zakresie oczyszczania ścieków na bazie oczyszczalni przejętej od Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Pyrzowicach. Możliwości technologiczne 
oczyszczalni zakładają oczyszczanie 650m3 ścieków na dobę i są  wykorzystywane tylko w 33%. Obecnie  
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oczyszczalnia obsługuje sieć kanalizacyjną na terenie osiedla wojskowego w Mierzęcicach, teren po 
byłej jednostce wojskowej w Pyrzowicach oraz część sieci kanalizacyjnej Międzynarodowego Portu 
Lotniczego. Oczyszczalnia przyjmuje także ścieki dowożone samochodami asenizacyjnymi. Ogółem 
ścieki te stanowią 17% wszystkich ścieków oczyszczanych. Z tej ilości ścieki przywożone z obszaru 
gminy Ożarowice stanowią tylko 6% dowożonych.  
W grudniu 2007 roku uchwałą Rady Gminy zakład objął zarząd nad obiektem Biurowca MŚP w Pyrzo-
wicach, w którym obecnie swoją siedzibę ma 26 podmiotów gospodarczych. Wskaźnik wynajmowanej 
powierzchni biurowca utrzymuje się na  bardzo wysokim poziomie i wynosi 87%. 
Zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków oraz  
z administrowaniem biurowca MŚP w Pyrzowicach zakład realizuje sprawnie, mimo niskiego zatrud-
nienia wynoszącego 25 pracowników. Działalność zakładu jest skoncentrowana na utrzymaniu spraw-
ności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a także powierzonego w użytkowanie mienia. Poza 
technicznym utrzymaniem urządzeń i sprzętu zakład prowadzi systematyczny nadzór nad jakością wody 
i ścieków. Badania są wykonywane zgodnie z wytycznymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego w pla-
cówkach akredytowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną.  
Jesienią 2009 roku, po zakończeniu prac remontowych, przeniesiono siedzibę zakładu do obiek-
tów przy ul. Staszica w Ożarowicach. Całkowity koszt remontu wyniósł 1 848 169,23 zł. Obiekt po-
siada część administracyjno-biurową z zapleczem szkoleniowym, część socjalną dla pracowników oraz 
zaplecze magazynowe i garażowe. Dzięki operatywności pracowników, w zakładzie utrzymuje się wy-
soka ściągalność należności za sprzedaż wody  i ścieków. 
W minionych sześciu miesiącach br. wynosiła: na działalności sprzedaży wody – 96%, na działalności 
oczyszczania ścieków – 98%. Taka efektywność w sprzedaży jest osiągana przez systematycznie pro-
wadzoną windykację należności. Do końca września 2010 r. w okresie funkcjonowania zakładu skiero-
wano 1466 wezwań do zapłaty. Od 2004 r. skierowano ,w ramach windykacji należności, 14 wniosków 
do Sądu (w tym 7 wniosków z udziałem komornika). W jednym przypadku Sąd wydał wyrok nakazują-
cy zajęcie księgi wieczystej.  

Obecnie zakład w swoim wyposażeniu posiada 3 sa-
mochody dostawcze. Dwa z nich to samochody Żuk 
odkupione z Ochotniczych Straży Pożarnych w Py-
rzowicach i Ożarowicach, natomiast trzeci samochód 
– Citroen Jumper– zakupiono i przystosowano  do 
potrzeb samochodu technicznego (wyposażono go  
w niezbędny sprzęt i części do usuwania awarii sieci 
wodociągowych). 
W roku 2009, w celu poprawy poziomu świadczo-
nych usług, Zakład złożył wniosek w ramach działa-
nia nr 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej” dla Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. W lutym br. otrzymał 
dofinansowanie na w/w zadanie.  

W ramach pozyskanych środków finansowych do końca września br. wybudowano 1300 m sieci wodo-
ciągowej, wykonano opomiarowanie telemetryczne sieci wodociągowej. Doposażono istniejącą infra-
strukturę oczyszczalni ścieków w agregat prądotwórczy i stację zlewną, a także zakupiono samochód 
asenizacyjny marki DAF o pojemności 10 m3.  
Zrealizowane przedsięwzięcia wpłyną na ograniczenie strat wody, pozwolą na kontrolę zużycia wody  
i ilości odprowadzanych ścieków. Zakup samochodu asenizacyjnego i świadczone nim usługi sprawią, 
że wzrośnie ilość dostarczanych ścieków do oczyszczalni oraz poprawi się jakość środowiska naturalne-
go. Wartość dofinansowania tego działania ze środków unijnych wyniesie 673 501,00 zł.  
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Wybory 

12 listopada minęła kolejna kadencja rad samorządów. Wybory zosta-
ły ogłoszone na 21 listopada, tradycyjnie w niedzielę. Polacy będą 
wybierać 107.  prezydentów miast, 796. burmistrzów miast, 1576. 
wójtów gmin oraz radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódz-
kich. Od 1990 roku nieustannie swoje funkcje pełni 334 wójtów  
i burmistrzów. 

Rada Gminy 

Na zdjęciach obok samochody należące do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach (po lewej 
- przy pracy, po prawej - przed garażami siedziby Zakładu. 

nr okr ę-
gu wy-

borczego 

granice  
okręgu 

liczba rad-
nych wybra-

nych   
w okręgu 

siedziba obwodowej Komisji Wyborczej 
  
  

liczba uprawnio-
nych do głosowa-

nia 

1 Sołectwo: 
Ożarowice 

4 Gimnazjum, ul. Szkolna 10 
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnospraw-

nych 

1272 

2 Sołectwo: 
Pyrzowice / Celiny 

2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
w Pyrzowicach, ul. Wolności 46 

667 

3 Sołectwo: 
Niezdara / Ossy 

3  
Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach, ul. Kopernika 2 

lokal przystosowany do potrzeb osób  
niepełnosprawnych 

823 

4 Sołectwo: 
Tąpkowice 

3 825 

5 Sołectwo: 
Zendek 

3 Szkoła Podstawowa w Zendku, 
ul. Główna 126 

909 
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Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała 67. kandydatów do Rady Gminy Ożarowice zgłoszonych 
przez 7 komitetów wyborczych. W poniższej tabeli znaleźć można imiona, nazwiska, wiek oraz przyna-
leżność do komitetu wyborczego poszczególnych kandydujących. Spośród nich 21. listopada wybierzemy 
15. nowych członków rady naszej gminy. 

komitet 
nr / 
okręg 
wybor-
czy 

KW PLAT-
FORMA OBY-
WATELSKA 

lista nr 4 

KWW PRAWO 
 I SPRAWIEDLI-

WOŚĆ 
lista nr 5 

KWW 
„SOLIDARNI  

RAZEM”  
lista nr 27 

KWW „WSPÓLNA 
PRZYSZŁOŚĆ” 

lista nr 28 

KWW „PONAD 
PODZIAŁAMI” 

lista nr 29 

KW INICJA-
TYWA OBY-
WATELSKA 

lista nr 30 

KWW 
„NASZA 
WIE Ś” 

lista nr 31 

OŻA-
ROWI

CE 

1. Główkow-
ski Wojciech 
Andrzej (50) 
2. Janota Ja-

nusz (64) 

1. Biel Wiesława 
(68) 

2. Duda Aneta 
(31) 

3. Łukasik Mario-
la Tonia (47) 

4. Frączek Joanna 
Barbara (36) 

  

1. Gilge Aleksan-
der Jacek (33) 
2. Sitek Jolanta 

(57) 
3. Bąbik Joanna 
Edwarda (52) 

4. Czapla Alek-
sander Józef (48) 

1. Czapla Zdzisław 
(65) 

2. Kocot Renata 
Elżbieta (48) 

3. Kurzeja Leszek 
Ryszard (57) 

4. Piernikarz Józef 
(62) 

1. Pielok Bożena 
Danuta (41) 

2. Czapla Rafał 
Stanisław (37) 

3. Nowak Bożena 
Jadwiga (47) 

4. Zrałek Stefan 
Stanisław (40) 

    
  

PY-
RZOW
ICE / 
CELI-

NY 

1.Rodacka 
Joanna Maria 

(53) 

1. Hanak Bożena 
Anna (35) 

2. Morawiec-
Lewartowska So-

nia Katarzyna 
(28) 

1. Morawiec Anna 
Maria (28) 

2. Twardoch 
Agnieszka Moni-

ka (30) 

1. Gubała Lidia 
Bogumiła (52) 

2. Tyrała Grażyna 
Maria (48) 

1. Gorczyca Józef 
Mieczysław (61) 
2. Mazur Paweł 

Jerzy (38) 

    
  

NIE-
ZDAR

A / 
OSSY 

1. Kałuża Bro-
nisław (57) 

  

1. Łukasik Wio-
letta Krystyna 

(41) 

1. Kubik Wiesław 
Czesław (51) 
2. Muc Alicja 

Maria (59) 
3. Pucek Dariusz 

Ryszard (38) 

1. Gnacik Aurelia 
Honorata (60) 

2. Kubica Marian 
(62) 

3. Musik Krystian 
Jan (60) 

1. Ogrodnik Danu-
ta Maria (47) 

2. Kańtoch Dariusz 
Zbigniew (40) 

3. Zimnicka Sła-
womira (57) 

1. Janas-
Szwenk Ewa 
Władysława 

(55) 
2. Zawodniak 

Grzegorz 
Józef (41) 

  
  

TĄP-
KOWI

CE 

1. Zgajewska 
Halina Irena 

(52) 

1. Cuber Stani-
sław (56) 

1. Małota Miłosz 
Kazimierz (51) 
2. Nowak Stani-

sława (68) 
3. Czernikarz 

Krzysztof Jan (47) 

1. Czernikarz Ma-
rian Józef (57) 

2. Gubała Ryszard 
Mieczysław (57) 
3. Hetmańczyk 

Zdzisław Bogdan 
(55) 

1. Urbańczyk Ta-
deusz Andrzej (56) 
2. Cichoń Urszula 

Renata (50) 
3. Duda Dorota 

Bożena (28) 

1. Swoboda 
Henryka Ma-

ria (53) 

  

ZEN-
DEK  

1. Szynal Hen-
ryk (56) 

1. Zimnik-Frej 
Danuta Maria (36) 
2. Pełka Mieczy-

sław (62) 
3. Majewski Ma-
ciej Mateusz (21) 

  

1. Kłys Bożena 
Leonarda (46) 

2. Lazar Marcin 
Arkadiusz (33) 
3. Madej Rafał 
Stanisław (25) 

1. Duda Wiesław 
Stanisław (50) 

2. Hyla Sławomir 
(60) 

3. Patyk Janusz 
Piotr (47) 

1. Skibiński Zenon 
Jan (58) 

2. Bański Rafał 
Piotr (39) 

3. Blachliński 
Henryk Marian 

(60) 

1. Wyszyński 
Tomasz (30) 

1. Szydło 
Henryk Jan 

(58) 

Rada Powiatu Sejmik Wojewódzki 

Głosujemy w okręgu obejmującym powiaty: 
gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta: 
Gliwice i Bytom. Tu też wybieramy tylko jed-
nego kandydata, stawiając krzyżyk przy jego 
nazwisku na odpowiedniej liście. 

Ożarowice i Świerklaniec tworzą jeden okręg wy-
borczy. Wybieramy tylko jednego kandydata do 
Rady Powiatu, głosując na niego na odpowiedniej 
liście. 
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Kandydaci na Wójta Gminy Ożarowice 

Tylko cztery Komitety Wyborcze uzyskały możliwość zgłoszenia Gminnej Komisji Wyborczej swoich 
kandydatów. 

KWW „Ponad  
Podziałami” 

 
Danuta Katarzy-

na BRIX 

KWW „Wspólna  
Przyszłość” 

 
Grzegorz Jacek 

CZAPLA 

KW „Prawo  
i Sprawiedliwość” 

 
Jarosław 
CZAPLA 

KWW „Solidarni  
Razem” 

 
Grzegorz Tomasz 

DRWAL 

Dwóch kandydatów nosi to samo nazwisko, dlatego tak istotne jest uważne czytanie ich imion. 

Finanse 

Największy udział w dochodach budżetu mają dochody własne gminy (głównie podatek od nieruchomości 
oraz podatek dochodowy od osób fizycznych). Pozostałymi składnikami budżetu są: dotacje celowe  
i środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej, subwencja 
oświatowa. Stałymi pozycjami pośród wydatków są: działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, koszty utrzy-
mania oświaty, transport lokalny (autobusy), koszty oświetlenia dróg. Zaś przychodami i rozchodami są za-
ciągnięte pożyczki i kredyty oraz ich spłaty. W poniższej tabeli uwzględniono dane o dochodach i wydat-
kach oraz zadłużeniu Gminy Ożarowice w latach 1998-2010.  

rok  dochody [zł] wydatki [zł]  zadłużenie 
[zł]  

wydatki na 
oświatę [zł] (bez 
wyd. inwestycyj-

nych) 

wydatki na 
transport 
lokalny 

(autobusy) [zł] 

wydatki na 
pomoc spo-
łeczną [zł]  

wydatki na 
oświetlenie 
dróg [zł] 

1998 6.263.526.00 6.386.299,00 - 2.047.300,00 - 219.424,00 135.940,00 

1999 6.668.153,00 6.301.136,00 - 2.795.431,00 247.540,00 307.978,00 162.570,00 

2000 7.379.743,00 8.206.884,00 704.462,00 3.542.302,00 273.381,00 345.273,00 226.926,00 

2001 12.598.205,00 11.674.566,00 952.722,50 3.589.941,00 312.465,00 402.167,00 370.926,00 

2002 12.815.788,00 10.712.254,00 915.687,00 3.393.644,00 320.424,00 446.531,00 279.799,00 

2003 11.190.461,00 13.027.323,00 648.696,00 3.523.049,00 309.035,00 482.399,00 625.086,00 

2004 13.057.009,00 15.167.450,00 3.271.832,00 3.764.405,00 328.015,00 528.135,00 325.535,00 

2005 11.860.603,00 12.991.436,00 4.054.676,00 3.835.174,00 405.806,00 827.986,00 311.088,00 

2006 14.399.332,00 11.905.411,56 2.523.784,64 4.268.494,77 436.241,00 1.123.300,20 389.623,18 

2007 18.977.347,00 19.242.511,24 2.460.820,91 4.851.035,95 659.945,28 1.191.067,74 389.003,44 

2008 16.471.888,00 16.908.292,72 2.705.848,38 4.955.084,90 867.806,30 1.211.238,48 470.444,24 

2009 16.690.127,55 18.730.730,61 3.426.872,99 5.383.794,93 1.019.640,95 1.294.999,70 498.535,03 

2010 – 
plan na 
dzień 

31.10.10 

16.896.119,18 19.269.962,18 3.626.221,24 6.083.420,00 1.080.000,00 1.560.681,20 498.000,00 

Budżet gminy stanowią dochody i przychody oraz rozchody i wydatki.  
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Zadłużenie jest wynikiem bardzo dużych nakładów na inwestycje. Całkowite zadłużenie stanowi 21,5% 
dochodów, czyli jest niskie w porównaniu do dopuszczalnych 60%. W tabeli podano cele, na jakie gmina 
pożyczyła pieniądze. 

Sołectwo 2006 [ha] 2007 [ha] 2008 [ha] 2009 [ha] 2010 (stan na  
31.10.2010 r.) [ha] 

Celiny 2,9118 3,9818 4,8295 4,8235 5,0983 

Niezdara 6,1478 8,1710 8,1587 9,8177 10,1686 

Ossy 3,6014 4,2400 6,9595 7,7827 8,7423 

Ożarowice 25,0827 34,1065 35,5499 41,7919 41,7919 

Pyrzowice 60,7198 62,0663 63,4466 61,5385 63,7682 

Tąpkowice 11,8629 14,9117 15,0958 20,8641 20,8814 

Zendek 28,1688 28,5581 30,2527 34,8130 34,8762 

Sączów 3,0585 3,8666 3,8548 4,8323 5,2478 

Nowa Wieś 0,3450 0,3450 0,3450 0,3450 0,3450 

Ogółem 141,8987 160,2470 168,4925 186,6087 190,9197 

Gmina nabywała i zbywała grunty. Poniższa tabela pokazuje, jak zmieniła się ilość terenów gminnych  
w poszczególnych sołectwach. 

2003 - 115,2169 ha                         2004 - 128,2693 ha                         2005 - 137,2464 ha 
 

PRZEZNACZENIE PIENI ĘDZY  KWOTA  
modernizacja źródeł ciepła z wykorzystaniem pomp ciepła i termomodernizacja budyn-
ku Gimnazjum w Ożarowicach 

1.012.500,00 zł 

termomodernizacja budynku adaptowanego na potrzeby MŚP w Pyrzowicach 
(biurowiec) 

471.400,00 zł 

modernizacja źródeł ciepła i termomodernizacja budynków indywidualnych realizowana  
w ramach PONE dla Gminy Ożarowice - I etap 

195.549,38 zł 

modernizacja systemu ogrzewania, termoizolacja obiektu oraz zabudowa kolektorów 
słonecznych w budynku OSP w Ossach 

408.679,00 zł 

modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem kolektorów słonecznych oraz ter-
moizolacja budynku ZGK w Ożarowicach przy ul. Staszica 

176.237,00 zł 

modernizacja źródeł ciepła i termomodernizacja budynków indywidualnych realizowana  
w ramach PONE dla Gminy Ożarowice – II etap 

308.415,61 zł 

kredyt na udzielenie dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Zendku 379.940,00 zł 

kredyt na prefinansowanie - zadanie ZGK PN. Podniesienie jakości świadczonych usług 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej 
wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego 

673.500,25 zł 

G R U N T   to     G R U N T 
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OŻAROWICE 

Wydzielono dwie nowe drogi pomiędzy ulicami Kościuszki i Tarnogórską (od ul. Szkolnej przez Króle-
wiec do ul. Witomin). 

CMENTARZ 

ul. Kościuszki 

ul. Tarnogórska 

ul
. K

ró
le

w
ie

c 

W naszych sołectwach stworzono nowe tereny budowlane na małowar-
tościowych, w większości nieużytkowanych gruntach. Poprzez wydzie-
lenie nowych dróg właściciele terenów zyskali działki budowlane, któ-
rych wartość jest znacznie wyższa niż nieużytków. W każdej wsi za-

planowano skwer - plac centralny, który w przyszłości będzie spełniał 
funkcję rynku. Skomplikowane, długotrwałe, kosztowne prace geode-

zyjne sfinansowano ze środków budżetu Gminy Ożarowice. 
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OŻAROWICE 

G
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RYNEK 

ul. Kościuszki 

ul
. S

zk
ol

na
 

ul
. K

ró
le

w
ie
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Ul. Brzozowa - 
trwa budowa 

sieci oświetle-
nia ulicznego. 

Wyremontowany budynek Zakładu Go-
spodarki Komunalnej przy ul. Staszica.  

ul. Tarnogórska 
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Tak będzie wyglądał teren po byłej jednostce wojskowej. W sierpniu br. złożono wniosek  

w ramach PROW na budowę boiska sportowego z bieżnią za kwotę 1,3 mln zł. 19. listopada 
zostanie złożony wniosek do RPO o dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę ponad 8 
mln zł w celu budowy pozostałych elementów  zaplanowanych na tym terenie: rozbudowa 
przedszkola, plac zabaw, skatepark, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, wielofunkcyjne 

boisko o nawierzchni syntetycznej itp. Cała dokumentacja już została przygotowana. 

Droga trans-
portu rolne-
go (Zawodą) 
- przed i po 
remoncie. 
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Przedłużenie ul. Staszica. Ul. Witomin. 

Ul. Ogrodowa. Chodnik przy ul. Tarnogórskiej. 

Ul. Zawodą. Przedłużenie ul. Kościuszki. 

Trwa budowa sieci oświetlenia ulicz-
nego przy ul. Królewiec. 

Boisko ze sztucznej trawy przy Gimna-
zjum w Ożarowicach. 


