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1. Wstęp. 

 

Podstawa prawna dokumentu 

Zgodnie z art. 22aa ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz gminy co roku do dnia 

31 maja przedstawia Radzie Miejskiej Gminy Raport o stanie gminy. 

Niniejszy raport zawiera informacje związane z podsumowaniem działalności burmistrza 

w 2018 roku, w szczególności: 

- realizacją polityk, programów i strategii, 

- realizacją uchwał, 

- realizacją budżetu obywatelskiego, 

- realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, 

- stanem oświaty, 

- stanem finansów. 

 

Podstawowe dane dotyczące gminy 

Nazwa Gmina Opatówek 

Siedziba władz 
Urząd Miejski Gminy Opatówek, 
Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek 

Okres, którego dotyczy raport 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 

Liczba mieszkańców wg stanu 
na dzień 31.12.2018 r. 

10719 

Powierzchnia 104,27 km2 

Podział administracyjny 

Gmina Opatówek składa się z 28 sołectw: Borów, 
Chełmce, Cienia Druga, Cienia - Folwark, Cienia 
Pierwsza, Cienia Trzecia, Dębe - Kolonia, Janików, 
Józefów, Kobierno, Michałów Drugi, Michałów 
Trzeci, Nędzerzew, Opatówek, Porwity, Rajsko, 
Rożdżały, Sierzchów, Szałe, Szulec, Tłokinia 
Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Tłokinia 
Wielka, Trojanów, Warszew, Zawady, Zduny. 
Od 1 stycznia 2017 r. miejscowość Opatówek posiada 
status miasta. 
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2. Realizacja polityk, programów i strategii. 

 

W gminie Opatówek w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

- Program ochrony środowiska - program obejmuje działania z zakresu poprawy jakości 

powietrza, użytkowania zasobów glebowych i przyrodniczych, poprawy bilansu 

hydrologicznego, poprawy jakości wód powierzchniowych, ochrony wód podziemnych, 

ochrony przyrody i walorów krajobrazowych, poprawy klimatu akustycznego, kontroli 

poziomów pól elektromagnetycznych, bezpieczeństwa ekologiczne, edukacji 

ekologicznej. Założenia programu realizowane są na bieżąco, w ostatnim okresie 

rozbudowana została sieć kanalizacji sanitarnej. 

- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Opatówek na lata 2017 - 2023 - program 

realizowany zgodnie z podjętą uchwałą. Jego celem jest wyprowadzenie ze stanu 

kryzysowego wskazanych obszarów zdegradowanych poprzez wdrożenie programu 

rewitalizacji, który zapewni przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych 

obszarów oraz polepszy jakość życia mieszkańców. 

- Program utylizacji azbestu - Gmina Opatówek w 2018 roku prowadziła nabór wniosków 

na usługę odbioru azbestu i materiałów zawierających azbest. 

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Opatówek - w ramach programu odławiane są bezpańskie zwierzęta, 

które przekazywane są do Schroniska. Zwierzęta, które trafiają do Hotelu objęte są 

staranną opieką, część z nich trafia do adopcji. 

- Program opieki nad zabytkami dla Gminy Opatówek na lata 2017 - 2020 - program 

wykonany został w oparciu o gminną ewidencję zabytków i uzyskał pozytywną opinię 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace przy realizacji 

programu prowadzone są na bieżąco, podjęto m.in. prace przy odnowieniu zabytkowej 

Cukierenki. 

- Program współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - współpraca z organizacjami 

pozarządowymi odbywała się głównie w formie pozafinansowej, polegała m.in. na 

udostępnieniu pomieszczeń i sprzętu celem organizacji różnorodnych przedsięwzięć. 

- Strategia Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014 - 2020 - realizowana na bieżąco 

zgodnie z jej założeniami. 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 

gminy Opatówek na rok 2018 - w 2018 r. został zrealizowany zgodnie z celem 
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operacyjnym dotyczącym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

określonym w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016- 20120. Gmina Opatówek 

realizuje skutecznie programy profilaktyczne rekomendowane w systemie Rekomendacji 

Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego adresowane do dzieci i 

młodzieży. 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - jako priorytet w realizacji 

posiadał aspekty profilaktyki uniwersalnej. Wykonanie zadania w ramach programu 

umocniły działania profilaktyczne i wychowawcze na gruncie rodziny i szkoły. 

- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 - przyczynił się do poprawy 

funkcjonowania rodzin przezywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczych poprzez współpracę z zatrudnionymi w GOPS dwoma 

Asystentami Rodziny oraz zapewnił rodzinom szerszy dostęp do usług socjalnych. 

- Gminny Program Aktywności Lokalnej na lata 2017-2020 - przyczynił się do wspólnych 

działań lokalnych podmiotów na rzecz uaktywnienia i pobudzenia potencjału grup oraz 

społeczności lokalnych poprzez włączenie ich w życie społeczne. 

- Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 - obejmuje realizację 

zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom 

psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i 

powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych 

do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016-2018 - przyczynił się do zwiększenia dostępności i skuteczności 

różnorodnych form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc poprzez realizację procedury 

Niebieskiej Karty, podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osób zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pogłębienia współpracy podmiotów 

świadczących pomoc w zakresie zjawiska przemocy. 

- Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatówek na lata 

2011-2020 - Głównym celem Strategii jest określenie elementów strategii polityki 

społecznej w Gminie Opatówek oraz metod aktywnego społecznego przeciwdziałania 

problemom społecznym. 
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3. Realizacja uchwał. 

 

Rok 2018, to rok kończący kadencję 2014-2018 i rozpoczynający kadencję 2018-2023. 

Rada Miejska Gminy Opatówek w kadencji 2014-2018 obradowała na 54 sesjach, na których 

podjęła 443 uchwały, 2 oświadczenia i 1 deklarację. 

W roku 2018 (kadencja 2014-2018 i 2018-2023), podczas obradowania na 19 sesjach 

(9 zwołanych w trybie zwyczajnym i 10 w trybie nadzwyczajnym) radni podjęli 134 uchwały, 

w tym 33 uchwały na sesjach nadzwyczajnych. 

Spośród 134 uchwał 14 dotyczyło zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Opatówek 

na lata 2018-2026, a 15 zmian w budżecie gminy Opatówek na 2018 rok. Inne uchwały w 

zakresie sfery okołobudżetowej dotyczyły udzielenia pomocy finansowej wojewódzkiej 

jednostce samorządowej, zaciągnięcia kredytu, zatwierdzenia sprawozdań finansowych, 

udzielenia absolutorium burmistrzowi Gminy. Po raz pierwszy (od dnia obowiązywania 

ustawy o funduszu sołeckim) podjęto uchwałę o wydzieleniu środków budżetowych na 

fundusz sołecki dla 28 sołectw. Trzy uchwały dotyczyły stawek podatkowych na 2018 rok. 

W zakresie oświaty i wychowania przedszkolnego, w tym opłat za przedszkole- podjęto 

6 uchwał. 

Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, w tym udzielania dotacji do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, utrzymania czystości i porządku, gospodarki 

komunalnej - uregulowane zostały w 6 uchwałach. Natomiast w zakresie gospodarowania 

nieruchomościami i mieniem komunalnym (dzierżawa, najem, użyczenie, obciążenie 

służebnością gruntową) Rada podjęła 13 uchwał. 

Ponadto w 2018 roku podjęto 8 uchwał, których uregulowania dotyczą obszaru działania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym programów wieloletnich. 

Podjęto także uchwały: w sprawie statutów sołectw (28), zmieniającą Statut Gminy 

Opatówek, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych, ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Trzy 

uchwały dotyczyły zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi, zmiany Lokalnego 

Programu Rewitalizacji oraz Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jedna 

uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Opatówek. 

W zakresie współdziałania, współfinansowania zadań z innymi samorządami podjętych 

zostało 5 uchwał. Siedemnaście uchwał dotyczyło: ukonstytuowania się Rady, wynagrodzenia 

burmistrza, diet radnych, planów pracy organów Rady, reprezentacji w Związku 

Komunalnym Gmin. 
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Spośród 134 uchwał 49 stanowiło prawo miejscowe i podlegało publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

4. Realizacja budżetu obywatelskiego. 

 

W Gminie Opatówek w 2018 roku nie utworzono budżetu obywatelskiego. 

 

5. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. 

 

Dochody + dotacje GOPS w Opatówku w 2018 r. - 11 829 617,79 zł 

Wydatki GOPS w Opatówku w 2018 r. - 13 563 209,81 zł, w tym: 

- z budżetu państwa: 11 777 193,14 zł, tj. 86,83% 

- z budżetu gminy: 1 786 016,67 zł, tj. 13,17% 

Pomoc społeczna 

W stosunku do roku 2017 zmniejszeniu uległa liczba osób korzystających ze świadczeń z 

pomocy społecznej (w 2018 r. - 200 rodzin; w 2017 r. - 231 rodzin). 

W stosunku do roku 2017 zmniejszeniu uległa liczba dzieci korzystających z pomocy w 

formie dożywiania w szkole (w 2018 r.- 90 dzieci; w 2017 r. - 100 dzieci). 

Dodatki mieszkaniowe 

W stosunku do roku 2017 zmniejszyła się kwota wypłat dodatków mieszkaniowych 

(w 2018 r. - 17 348,00 zł; w 2017 r. - 31 322,00 zł). 

Świadczenia wychowawcze 

Na dzień 31.12.2018 świadczenia wychowawcze pobierało 900 rodzin (7 169 195,00 zł). 

Na dzień 31.12.2017 świadczenia wychowawcze pobierało 948 rodzin (7 624 587,00 zł). 

Na świadczenia wychowawcze wpłynął strumień funduszy, to wielkie wsparcie dla dzieci. 

Pomoc społeczna, to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale 

także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku prowadzi Świetlicę Środowiskową "Słoneczko" dla 

dzieci w wieku szkoły podstawowej. W roku 2018 ze wsparcia Świetlicy skorzystało 18 

dzieci, w roku 2017 również 18 dzieci. 
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6. Stan oświaty. 

 

Gmina Opatówek jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych wraz z 

oddziałami przedszkolnymi i jednego przedszkola. Optymalna sieć szkół i przedszkola 

powoduje, że potrzeby edukacyjne są zaspokajane w stopniu zadawalającym. 

Wydatki na oświatę stanowią średnio ok. 32% budżetu gminy. W roku 2018 plan wydatków 

wynosił 16 861 360,59 zł w tym wielkość subwencji oświatowej 9 793 762,00 zł. 

Bezpośrednim czynnikiem mającym wpływ na wielkość subwencji oświatowej jest liczba 

uczniów. 

W celu porównawczym przedstawiamy w formie wykresu liczby uczniów i dzieci 

przedszkolnych w przedziale 5 lat szkolnych: 2014/2015 - 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W liczbie uczniów widać wyraźnie tendencję malejącą jakkolwiek kończąca się w tym roku 

reforma oświaty i zmniejszenie klas o jeden rocznik ukaże rzeczywisty stan liczebny 

wszystkich uczniów w naszej gminie. Rośnie natomiast liczba dzieci przedszkolnych do 

czego w dużym stopniu przyczyniło się oddanie do użytku nowego przedszkola oraz ogólna 

tendencja demograficzna. 

W szkołach i przedszkolu istniało blisko 148 etatów nauczycielskich zaspokajając w pełni 

potrzeby kadrowe tych placówek. Najwyższym stopniem zawodowym nauczyciela 

dyplomowanego w 2018 r. legitymowało się 72 nauczycieli tj. 48,77% spośród ogółu 

zatrudnionych. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od 

zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i 

osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i 

zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Uczniowie szkół z terenu gminy Opatówek co roku 

mogą poszczycić się wysoką zdawalnością na egzaminach zewnętrznych uzyskując wyniki 
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powyżej średnich w obszarach: historia i wiedza o społeczeństwie, przedmioty przyrodnicze, 

matematyka oraz wyniki średnie w obszarach: język polski, języki obce. Wyniki egzaminów, 

z podziałem na staniny, świadczą o wysokiej jakości pracy szkół. Skala staninowa umożliwia 

porównanie wyniku szkoły z wynikami wszystkich szkół w kraju. 

 

7. Stan finansów. 

 
Dochody Gminy Opatówek 

 Plan Wykonanie 
Procent 

wykonania 

Dochody ogółem 52 484 820,62 51 157 548,30 97,47 

w tym:    

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących 

12 128 640,72 11 967 711,90 98,67 

dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 

47 000,00 47 000,00 100,00 

 
Należności z tytułu dochodów na dzień 31.12.2018r. wyniosły 3 555 090,78 zł. 
 
Wydatki Gminy Opatówek 

 Plan Wykonanie 
Procent 

wykonania 

Wydatki ogółem 63 215 205,56 59 314 413,44 93,83 

w tym:    

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

12 128 640,72 11 963 587,90 98,63 

wydatki na realizację bieżących zadań wspólnych 
realizowanych na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

47 000,00 47 000,00 100,00 

wydatki majątkowe 19 536 914,86 18 683 854,97 95,63 

 
Zobowiązania Gminy wg stanu na 31.12.2018r. wyniosły 1 368 185,75 zł i są to zobowiązania 
niewymagalne. Stan zadłużenia Gminy Opatówek na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych 
kredytów wynosił 11 947 073,40 zł. 
 
Wykaz wydatków majątkowych: 
Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota planu Wykonanie 

Rolnictwo i łowiectwo 12 710 886,67 12 596 702,67 

010 01010 
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni 
ścieków dla gminy Opatówek  

5 212 786,67 5 167 221,30 

010 01010 
Dostosowanie istniejącej stacji transformatorowej do 
zwiększonego poboru mocy w m. Opatówek 

75 000,00 73 590,90 

010 01010 
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka, 
Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, 
Opatówek, gm. Opatówek 

7 400 000,00 7 332 889,47 
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010 01010 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szałe w 
ciągu ul. Słoneczna i ul. Południowa z odgałęzieniami 
w ul. Zieloną, ul. Wiśniową, ul. Morelową i ul. 
Porzeczkową 

23 100,00 23 001,00 

Transport i łączność 4 333 411,19 4 064 454,10 

600 60014 

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie 
pn: Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej 
nr 4630 P w miejscowościach Żydów, Borek, Chełmce, 
Porwity, drogi powiatowej 4627P w miejscowości 
Wolica tworzących ciąg komunikacyjny" 

760 000,00 759 862,00 

600 60016 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Opatówku 
ul. 3-go Maja (675561P) i ul. Ludowej (675565 P)  

1 500 000,00 1 499 562,57 

600 60016 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 18 w m. 
Zawady 

8 000,00 8 000,00 

600 60016 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szałe 
ulica Sosnowa 

8 500,00 
8 500,00 

600 60016 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szału ul. 
Porzeczkowa 

7 000,00 7 000,00 

600 60016 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 47 w m. 
Michałów Trzeci 

10 000,00 - 

600 60016 Przebudowa drogi gminnej Tłokinia - Rożdżały 60 000,00 - 

600 60016 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia 
Kościelna - Rożdżały 

336 500,00 317 499,58 

600 60016 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opatówek - 
Borów 

5 000,00 - 

600 60016 Przebudowa drogi gminnej Rajsko - Smółki 235 000,00 231 094,20 

600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 675514P Szulec-Józefów 857 000,00 836 802,27 

600 60016 Przebudowa drogi gminnej Trojanów 69 000,00 62 204,11 

600 60016 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 71 w m. 
Michalów Drugi 

10 000,00 - 

600 60095 
Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna 
rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych 

124 411,19 - 

600 60095 
Przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy ul. 
Poniatowskiego w m. Opatówek 

343 000,00 333 929,37 

Administracja publiczna 82 000,00 26 377,61 

750 75022 Nagłośnienie sali obrad 62 000,00 6 527,61 

750 75023 
Montaż agregatu chłodniczego 16 KW wraz z 
chłodnicą centrali i sterowaniem instalacji w budynku 
Urzędu Gminy w Opatówku 

20 000,00 19 850,00 

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 22 000,00 22 000,00 

754 75405 Komendy Powiatowe Policji 10 000,00 10 000,00 

754 75412 Dotacja dla OSP Michałów 7 000,00 7 000,00 

754 75412 
Dotacja dla OSP dofinansowanie inwestycji w ramach 
projektu 

5 000,00 5 000,00 

Oświata i wychowanie 489 400,00 481 852,50 

801 80101 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 
m. Sierzchów 

489 400,00 481 852,50 

Ochrona zdrowia 18 720,00 18 720,00 

851 85141 

Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego 
na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa 
Medycznego na terenie lotniska Michałków w 
Ostrowie Wlkp. 

18 720,00 18 720,00 
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 876 297,00 1 469 548,09 

900 90002 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych dla Gminy Opatówek  

90 000,00 492,00 

900 90015 
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie 
wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe 

5 000,00 5 000,00 

900 90095 
Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz z 
wymianą pokrycia dachu na budynku Domu Fiedlera w 
m. Opatówek (dach) 

350 000,00 338 544,84 

900 90095 
Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz z 
wymianą pokrycia dachu na budynku Domu Fiedlera w 
m. Opatówek (elewacja) 

570 000,00 537 261,52 

900 90095 
Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz z 
wymianą pokrycia dachu na budynku Domu Fiedlera w 
m. Opatówek  

0,00 - 

900 90095 
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji 
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej 

0,00 - 

900 90095 
Termomodernizacja budynku byłej Szkoły 
Podstawowej w m. Michałów Drugi 

201 347,00 738,00 

900 90095 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny i 
Gminy Godziesze Wielkie - świetlica Cienia Pierwsza 

4 305,00 4 305,00 

900 90095 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny i 
Gminy Godziesze Wielkie - Świetlica Cienia Druga 

7 011,00 7 011,00 

900 90095 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny i 
Gminy Godziesze Wielkie - Świetlica Sierzchów 

12 300,00 12 300,00 

900 90095 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny i 
Gminy Godziesze Wielkie - Świetlica Trojanów 

3 075,00 3 075,00 

900 90095 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny i 
Gminy Godziesze Wielkie - Świetlica Porwity 

4 059,00 4 059,00 

900 90095 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny i 
Gminy Godziesze Wielkie  

431 000,00 429 811,20 

900 90095 

Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki 
Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej 
oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku 
na pomieszczenia Przedszkola Publicznego 

4 200,00 4 174,74 

900 90095 
Rodzinny relaks pod chmurką - urządzenie placu 
zabaw przy kompleksie rekreacyjnym 

65 000,00 61 951,99 

900 90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Opatówek 50 000,00 31 415,00 

900 90095 Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni 79 000,00 29 408,80 

Kultura fizyczna 4 200,00 4 200,00 

926 92695 
Program rozwoju małej infrastruktury sportowej - 
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - 
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 

4 200,00 4 200,00 

Razem plan wydatków: 19 536 914,86 18 683 854,97 
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Raport sporządził zespół w składzie: 
 
1. Krzysztof Dziedzic 
2. Dagmara Gajewska-Pająk 
3. Arkadiusz Łańduch 
4. Maria Gruszka 
5. Anna Słomian 
6. Małgorzata Rektor 
7. Łukasz Kruk 
 

 

 

 

 

Opatówek, 31.05.2019 r. Burmistrz Gminy Opatówek 
 /-/ Sebastian Wardęcki 
  ..........................................................................  
 (pieczęć i podpis Burmistrza Gminy Opatówek) 


