
Informacja nt. działalności Stowarzyszeń, w których Gmina Lewin Brzeski jest członkiem  

Gmina Lewin Brzeski jest członkiem czterech stowarzyszeń, tj.: 

a) Związek Gmin Śląska Opolskiego; 

b) Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”; 

c) Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”; 

d) Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. 

Uczestnictwo w powyższych Stowarzyszeniach pozwala Gminie Lewin Brzeski uzyskać wymierne 

korzyści, z których najważniejsze to: 

 grupowy zakup energii elektrycznej – członkostwo w ZGŚO, 

 pozyskiwanie środków na realizowane projekty w ramach unijnych perspektyw na lata 

2014-2020 – członkostwo w Stowarzyszeniu BOWH, 

 pozyskiwanie środków na realizowane projekty w ramach unijnych perspektyw na lata 

2014-2020 - członkostwo w RLGD „Opolszczyzna”, 

 możliwość udziału w naborach do projektów w sferze edukacji, rekreacji i rozbudowy 

infrastruktury w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – 

członkostwo w Stowarzyszeniu AO. 

Gmina Lewin Brzeski z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniach, opłaca składkę roczną, która                

w 2019 roku kształtuje się następująco: 

26 996,00 zł – składka członkowska w BOWH 

11 342,70 zł – składka członkowska w RLGD „Opolszczyzna” 

10 964,00 zł – składka członkowska w ZGŚO 

25 786,20 zł – składka członkowska w AO 

Poniżej znajduje się sprawozdanie z działalności poszczególnych Stowarzyszeń. 

1. „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” za okres od I.2017 r. do IX.2019 r. 

29 kwietnia 2016 Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisało z Województwem 

Opolskim umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez 

Społeczność.  

Umowa została podpisana w związku z rozstrzygnięciem przez Zarząd Województwa Opolskiego 

konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR).  

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” znalazło się na 2 miejscu listy rankingowej (na 

11 LGD) i jako jedno z czterech LGD w województwie opolskim otrzymało pełną kwotę środków                       

o jakie wnioskowało tj. 10 010 000 zł. W lipcu 2019 roku, Stowarzyszenie otrzymało dodatkowe środki 

w wysokości 880 000 zł na rozwój przedsiębiorczości, jako jedno z dwóch LGD na terenie województwa 

opolskiego. 

Do IX 2019 r. zrealizowano następujące zadania w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2020: 

1. Zrealizowano Plan Komunikacji: 

1.1 Ilość Komunikatów zamieszczonych na profilu Stowarzyszenia Facebook : 193 



1.2 Ilość artykułów promujących działalność LGD, jakie ukazały się na stronie WWW: 123  

1.3 Ilość artykułów wyemitowanych w gazecie lokalnej (PPB oraz Gazeta Oławska): 36 

1.4 Ilość zorganizowanych spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów: 38 

1.5 Ilość zorganizowanych szkoleń z zakresu rozliczania wniosków: 9 

2. Zrealizowano doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów: 

2.1 Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa: 330 

3. Inne zadania: 

3.1 Liczba konkursów aktywizujących lokalną społeczność – konkurs na Najaktywniejszą 

Organizację Pozarządową: 2, Konkurs na Najaktywniejsze Sołectwo - 1 

4. Nawiązano współpracę z potencjalnymi partnerami w związku z planowanymi do 

realizacji w latach 2017-2020 projektami współpracy: 

4.1 Nawiązanie współpracy z lokalnymi grupami działania z obszaru województwa opolskiego 

w zakresie działań promocyjnych w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych –

podpisano umowę z UMWO na realizację zadania w 2018 r. 

4.2 Nawiązanie współpracy z lokalnymi grupami działania z województwa dolnośląskiego                           

w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami– podpisano umowy z UM WD na 

realizację zadania w 2018 r. 

4.3 Nawiązanie współpracy z lokalną grupą działania LGD Dobra Widawa oraz partnerem                     

z Czech w zakresie rozwoju oferty turystycznej – planowane podpisanie umowy z UMWO 

– 2019 rok. 

5. Przeprowadzono następujące nabory wniosków: 
 

5.1 W zakresie powierzania Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu 

Grantowego: 

 

5.1.1 Nabór nr BOWH/O/PG/1/2017 – w zakresie Organizacji działań przybliżających 

mieszkańcom dziedzictwo historyczne i kulturowe, ilość wniosków, które wpłynęły na 

nabór: 13; ilość wybranych wniosków: 13 – które mieszczą się w limicie  środków: 300 000 

zł., w tym wsparcie otrzymały 4 podmioty z Gminy Lewin Brzeski;  

 

5.1.2 Nabór nr BOWH/O/PG/2/2017 – w zakresie Rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej 

– zielone siłownie, ilość wniosków, które wpłynęły na nabór: 14; ilość wybranych 

wniosków: 13 – które mieszczą się w limicie  środków: 300 000 zł, w tym wsparcie 

otrzymały 3 podmioty z Gminy Lewin Brzeski; 

 

5.1.3 Nabór nr BOWH/O/PG/3/2017 – w zakresie Rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej 

– PARKOUR PARKI LUB STREET WORKOUT PARK, ilość wniosków, które wpłynęły 

na nabór: 11; ilość wybranych wniosków: 9 – które mieszczą się w limicie  środków: 300 

000 zł., w tym wsparcie otrzymały 2 podmioty z Gminy Lewin Brzeski; 

 

5.1.4 Nabór nr BOWH/O/PG/4/2017 – w zakresie Rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej 

i integracyjnej, ilość wniosków, które wpłynęły na nabór: 22; ilość wybranych wniosków: 

13 – które mieszczą się w limicie  środków: 300 000 zł, w tym wsparcie otrzymał 1 podmiot 

z Gminy Lewin Brzeski; 

 

5.1.5 Nabór nr BOWH/O/PG/5/2017 – w zakresie Wsparcie obiektów zabytkowych, 

archeologicznych i przyrodniczych o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD, ilość 

wniosków, które wpłynęły na nabór: 7; ilość wybranych wniosków: 7 – które mieszczą się 

w limicie  środków: 300 000 zł, w tym wsparcie otrzymał 1 podmiot z Gminy Lewin 

Brzeski; 
 

5.1.6 Nabór nr BOWH/O/PG/6/2017 oraz nr BOWH/O/PG/6.1/2017 – w zakresie 

Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału 

społecznego, ilość wniosków, które wpłynęły na nabór: 24; ilość wybranych wniosków: 23 



– które mieszczą się w limicie  środków: 300 000 zł, w tym wsparcie otrzymało 5 

podmiotów z Gminy Lewin Brzeski; 

 

5.1.7 Nabór nr BOWH/O/PG/7/2017 oraz BOWH/O/PG/7.1/2018  – w zakresie Działania 

promocyjne w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty turystycznej, 

wpłynęło 9 wniosków; wszystkie mieszczą się w limicie środków – 300 000 zł, w tym 4 

podmioty z Gminy Lewin Brzeski otrzyma wsparcie. W ramach dodatkowego naboru 

wniosków wpłynęło do Stowarzyszenia 16 wniosków, z czego 13 zostało  wybranych do 

finansowania. Na etapie składania projektu grantowego do UMWO, niektórzy 

wnioskodawcy się wycofali, a ogólna ilość wniosków wyniosła 18. Z Gminy Lewin 

Brzeski sfinansowanych zostanie 6 zadań. 
 

5.2   W zakresie Podejmowania działalności gospodarczej:  

 

5.2.1 Nabór nr BOWH/O/1/2017 - ilość wniosków, które wpłynęły na nabór: 33; ilość 

wybranych wniosków: 15 – które mieszczą się w limicie środków: 1 500 000 zł,              

w tym wsparcie otrzymały 2 podmioty z Gminy Lewin Brzeski; 

5.2.2 Nabór nr BOWH/O/5/2018 - ilość wniosków, które wpłynęły na nabór 26; ilość 

wybranych wniosków: 20; ilość wybranych wniosków mieszczących się w limicie 

600 000 zł – 6.  

 

5.3 W zakresie Rozwijania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje w tym zakresie 

 

5.3.1 Nabór nr BOWH/O/2/2017 - ilość wniosków, które wpłynęły na nabór: 10, ilość 

wybranych wniosków: 5 – które mieszczą się w limicie środków: 1 200 000 zł. 

5.3.2 Nabór nr BOWH/O/6/2018 – ilość wniosków, które wpłynęły na nabór – 8; ilość 

wniosków wybranych mieszczących się w limicie 852 002 – 4, w tym 1 z Gminy 

Lewin Brzeski. 
 

5.4   W zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej: 

 

5.4.1 Nabór nr BOWH/O/3/2017 - ilość wniosków, które wpłynęły na nabór: 9, ilość 

wybranych wniosków: 9 – które mieszczą się w limicie środków: 1 300 000 zł., 

w tym wybrany 1 wniosek z obszaru Gminy Lewin Brzeski. 

 

5.5 W zakresie Zachowania dziedzictwa Lokalnego: 

 

5.5.1 Nabór nr BOWH/O/4/2017 - ilość wniosków, które wpłynęły na nabór: 5, ilość 

wybranych wniosków: 3 – które mieszczą się w limicie środków: 300 000 zł.  

5.6 W zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej 

5.6.1 Nabór nr BOWH/O/7/2018 – ilość wniosków, które wpłynęły na nabór – 2; ilość 

wybranych wniosków, które mieszczą się w limicie środków 268 254 zł – 2. 

 5.7 W zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

5.7.1     Nabór nr BOWH/O/8/2018 – ilość wniosków, które wpłynęły na nabór – 3; ilość 

wybranych wniosków, które mieszczą się w limicie środków 150 000 zł – 3.                 

W tym wybrany 1 wniosek z Gminy Lewin Brzeski. 

5.8 W zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej 



5.8.1   Nabór nr BOWH/O/9/2018 - ilość wniosków, które wpłynęły na nabór 1.                              

1 wniosek wybrany.  

 

6. Konkurs na „Najaktywniejsze Sołectwo Obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” – 

2016 rok. 

Do V edycji konkursu na „Najaktywniejsze Sołectwo obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi 

Historycznej” zgłosiło się 32 Sołectwa z obszaru pięciu gmin, natomiast sprawozdanie końcowe 

złożyło 16 z nich: Chróścina, Czeska Wieś, Drzemlikowice, Gać, Gierszowice, Janików, 

Jankowice, Kruszyna, Łosiów, Michałów, Mikolin, Olszanka, Pogorzela, Skarbimierz, Wojsław 

i Żłobizna. Sześcioosobowa Komisja konkursowa oceniła sprawozdania, jakie zostały złożone 

przez Sołectwa i wyłoniła Laureatów konkursu. 

W kategorii Najbardziej Zadbane Sołectwo wyniki przedstawiają się następująco: 

Laureat 1 miejsca: Jankowice – nagroda rzeczowa o wartości 2500zł, 

Laureat 2 miejsca: Wojsław – nagroda rzeczowa o wartości 1500zł, 

Laureat 3 miejsca: Łosiów – nagroda rzeczowa o wartości 1000zł 

4. Wyróżnione Sołectwo: Żłobizna – nagroda rzeczowa o wartości 500zł, 

5. Olszanka 

6. Kruszyna 

7. Mikolin 

8. Skarbimierz. 

  

W kategorii Kultywowanie Tradycji i Obyczajów wyniki są następujące: 

Laureat 1 miejsca: Gać – nagroda rzeczowa o wartości 2500zł, 

Laureat 2 miejsca: Chróścina – nagroda rzeczowa o wartości 1500zł, 

Laureat 3 miejsca: Janików – nagroda rzeczowa o wartości 1000zł 

4. Wyróżnione Sołectwo: Gierszowice – nagroda rzeczowa o wartości 500zł, 

5. Drzemlikowice. 

  

W kategorii Najlepsza Inicjatywa Ekologiczna wyniki przedstawiają się następująco: 

Laureat 1 miejsca: -------------------------- (nie przyznano) 

Laureat 2 miejsca: Michałów – nagroda rzeczowa o wartości 1500zł, 

Laureat 3 miejsca: Pogorzela – nagroda rzeczowa o wartości 1000zł 

4. Wyróżnione Sołectwo: Czeska Wieś – nagroda rzeczowa o wartości 500zł. 

 

7. Konkurs: „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi 

Historycznej” 

W 2017 r. Stowarzyszenie ogłosiło kolejną edycję konkursu aktywizującego społeczność 

obszaru, w tej edycji wybierze się Najaktywniejszą Organizacje Pozarządową. Do konkursu 

zgłosiło się 14 organizacji z obszaru 5 Gmin, w tym 3 organizacje z Gminy Lewin Brzeski: 

Chróścina, Skorogoszcz, Łosiów. Wyniki: 

Do konkursu zgłosiły się 14 Organizacje pozarządowe/Koła Gospodyń Wiejskich, natomiast 

sprawozdanie końcowe złożyło 11 z nich. 

Ocena 11 Organizacji Pozarządowych/Kół Gospodyń Wiejskich, które złożyły sprawozdania 

przedstawia się następująco: 

Lp. 

Organizacja 

Pozarządowa/Koło 

Gospodyń Wiejskich 

Liczba 

punktów 

Przyznana 

nagroda 

Źródło 

finansowania 

nagrody 



1 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Odnowy i Promocji Wsi 

Żłobizna „Wilijki” 

90,27 3 000,00 PROW 

2 
Stowarzyszenie Janików nad 

Smortawą 
66,27 2 000,00 PROW 

3 
Samodzielne Koło 

Gospodyń Wiejskich w 

Chróścinie 

57,13 1 000,00  PROW 

4 
Towarzystwo Przyjaciół 

Michałowa 
53,63 - - 

5 
Towarzystwo Kobiet 

Wiejskich w Pogorzeli 
46,00 - - 

6 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Sołectwa Czeska 

Wieś „SOBÓTKA” 

42,90 - - 

7 
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Sołectwa Olszanka 
39,70 - - 

8 
Towarzystwo Rozwoju 

Lokalnego „Zielony Most” 
38,60 - - 

9 
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Łosiowie 
38,33 - - 

10 
Stowarzyszenie Rozwoju 

Lokalnego „Nasz Wojsław” 
34,33 - - 

11 
Koło Gospodyń Wiejskich 

„GAĆaneczki” 
18,30 - - 

 

8. Konkurs: „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi 

Historycznej” 

Obecny konkurs z 2019 roku jest na etapie przed złożeniem sprawozdań, a rozstrzygnięcie nastąpi 

pod koniec roku. Do konkursu zgłosiło się 11 organizacji pozarządowych, w tym 3 z gminy 

Lewin Brzeski, tj.: Stowarzyszenie „Szerokie Horyzonty”, Towarzystwo Rozwoju Lokalnego 

„Zielony Most”, Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie.  

9. Planowane nabory wniosków na przełomie 2019/2020 roku: 

- Nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej planowany jest w IV 

kwartale 2019 roku, a kwota dostępnych środków pozwoli na przyznanie 11 premii po 100 000 

zł. Wszystkie prowadzone nabory wniosków odbywają się na zasadach konkursu,                                     

a pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji mają ci wnioskodawcy, którzy przedstawią swój pomysł 

do realizacji za pośrednictwem wniosku o przyznanie pomocy, który będzie się wpisywał                                

w lokalne kryteria wyboru operacji. Po każdym naborze wniosków publikowana jest lista 

rankingowa z wynikami naboru na stronie www.wieshistoryczna.pl.  

- Rozwijanie działalności gospodarczej – dla podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na obszarze objętym LSR. Pomoc przyznawana jest do 70 % kosztów 

kwalifikowalnych na zasadzie refundacji. Alokacja środków oraz maksymalna kwota 

dofinansowania będą podane do publicznej informacji w dniu ogłoszenia naboru. Wstępnie 

szacujemy, że kwota będzie wynosić ok. 1,2 mln zł. 

- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej; Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej; 



tworzenie/oznakowanie ścieżek/szlaków – pomoc będzie przyznawana w wysokości 50 000 zł 

na zasadzie refundacji do 100 % kosztów kwalifikowalnych. 

- Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Przedsięwzięcie 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo 

kulturowe i przyrodnicze;  tworzenie/ doposażenie muzeów, izb pamięci, izb regionalnych i 

innych miejsc - pomoc będzie przyznawana w wysokości 50 000 zł na zasadzie refundacji do 

100 % kosztów kwalifikowalnych. 

- Projekt grantowy: Rozwijanie bazy rekreacyjno–sportowej i integracyjnej II – grant do 

wysokości 26 000 zł przy maksymalnym poziomie dofinansowania do 90 % kosztów 

kwalifikowalnych. W wyniku realizacji projektu grantowego przewiduje się powstanie minimum 

10 nowych miejsc rekreacyjno-sportowych lub  integracyjnych.  

 

 

2. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” za okres od I.2019 r. do 2020 r. 

Przeprowadzone nabory w 2019 roku: 

25.03-05.04.2019 – nabory jednocześnie na 10 Przedsięwzięć. Wpłynęło 8 wniosków – wszystkie 

wybrano do dofinansowania. 

24.06-05.07.2019 – nabory jednocześnie na 10 Przedsięwzięć. Wpłynęły 4 wnioski – wszystkie 

wybrano do dofinansowania. 

W obecnym roku planowana jest jeszcze zmiana LSR uwzgledniająca przesunięcia środków między 

poszczególnymi Przedsięwzięciami. Podstawą do przesunięć kwot będą ankiety przeprowadzone wśród 

potencjalnych beneficjentów nt. zapotrzebowania na środki. Przy przesunięciach środków brane będą 

również założone w LSR wskaźniki.   

Po zmianie Lokalnej Strategii Rozwoju, planuje się jeszcze w obecnym roku ogłosić kolejne nabory 

wniosków. 

Poniżej ważniejsze wydarzenia w roku 2019 z życia RLGD „Opolszczyzna”: 

1. uczestnictwo przedstawicieli RLGD „Opolszczyzna” w konferencjach i spotkaniach 

organizowanych przez lokalne instytucje i urzędy; 

2.  Uczestnictwo przedstawicieli RLGD „Opolszczyzna” w spotkaniu przedstawicieli grup 

rybackich z całej Europy organizowanym przez FARNET w Irlandii (Prezes RLGD 

„Opolszczyzna”); 

3. przeprowadzono 9 spotkań Zarządu RLGD „Opolszczyzna”, na którym omawiane były sprawy 

rybackie, tematy dot. promocji stowarzyszenia, działań w gminach, naborów; 

4. zwołano dwa Walne Zebrania Członków RLGD, z czego jedno poprzedzało obchody 10-lecia 

RLGD zorganizowane na terenie Juraparku w Krasiejowie. Podczas obchodów premierę miał 

m.in. film promocyjny pt. „Ale się porybiło… 10 lat RLGD „Opolszczyzna” zrealizowany ze 

środków PO Rybactwo i Morze w ramach realizacji operacji własnej RLGD; 

5. w ramach operacji własnej nakręcono również krótkie filmy promocyjne nt. każdej z Gmin 

zrzeszonych w RLGD, w tym o Gminie Lewin Brzeski; 

6. promocja lokalnych produktów, w tym m. in. opolskiego karpia i pstrąga, poprzez organizację 

różnego rodzaju pokazów i warsztatów kulinarnych połączonych z degustacją; 

7. nawiązano szeroką współpracę z firmą Kamil Klekowski – Edukacja od kuchni oraz Mobilne 

Kuchnie Events & Rental w zakresie organizacji warsztatów i pokazów kulinarnych, które 

odbyły się m.in. podczas: 



- finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kluczborku, 

- gali finałowej konkursu Opolska Marka 2018r. (RLGD „Opolszczyzna” otrzymała wówczas Opolską 

Markę za organizację Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego),  

- Pikniku Funduszy Europejskich zorganizowanym przez UMWO ma terenie Muzeum wsi Opolskiej                    

w Bierkowicach, 

- Festiwalu Opolskich Smaków, 

- Jeździeckich Mistrzostwach Gwiazd w Zakrzowie, 

- Dożynkach Wojewódzkich w Lewinie Brzeskim (współpraca ze spółką Polski Karp – rybny food 

truck), 

- Triathlonie Opolskim, 

- Święcie Ziół na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie, 

- II Biegu Świetlika w Ozimku, 

- Kongresie Szefów Kuchni w Warszawie, 

- szkoleń w szkołach gastronomicznych; 

8. organizacja cyklu kolacji degustacyjnych „Kulinarne wariacje Opolszczyzny” w opolskich 

restauracjach, podczas których serwowane są dania na bazie lokalnych produktów  - w tym 

karpia i pstrąga.  Dotychczas odbyły się już 4 kolacje: w Restauracji Opolanka w Opolu, na 

terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie we współpracy z restauracją Bistro Finezja z Tułowic 

(z tej kolacji nakręcono film promocyjny  - „KULINARNE WARIACJE OPOLSZCZYZNY - 

W SIECI OPOLSKICH SMAKÓW), w restauracji Zamkowy Młyn w Krapkowicach oraz                    

w restauracji Szara Willa w Opolu. Planuje się organizację jeszcze 7 kolacji: 

-  15 listopada - Hotel Dębowe Wzgórze (Pokrzywna),  

- 6 grudnia - Restauracja Na Wyspie (Niemodlin),  

- 24 stycznia 2020 - Restauracja Bajka (Grodziec),  

- 7 lutego 2020 - Restauracja Nad Stawem (Bogacica),  

- 20 marca 2020 - Hotel Spałka (Kluczbork),  

- 24 kwietnia 2020 - Tawerna Pod Kotwicą (Kadłub Wolny, gm. Zębowice),  

- 22 maja 2020 - Restauracja Fryderyk (Nysa); 

9. pozyskano środki (m.in. 2 granty z UMWO na realizację zadania publicznego) i zorganizowano 

dwudniowe Wojewódzkiego Święto Karpia Opolskiego w Niemodlinie na Zamku – w dn. 5-

6.X.2019. w ramach imprezy po raz drugi zorganizowano profesjonalny konkurs kulinarny („na 

żywo”) dla uczniów szkół gastronomicznych oraz szefów kuchni, w których brali udział 

uczestnicy z całej Polski. Wśród jury znaleźli się uznani szefowie kuchni m.in. ze 

Stowarzyszenia Euro – Toques Polska; 

10. prowadzono działania informacyjne oraz lobbystyczne istotne dla sektora rybackiego (w tym 

dotyczące rekompensat wodnośrodowiskowych, rekompensat za suszę, zakazu sprzedaży 

żywego karpia) - spotkania m.in. Antonim Dudą, Marcinem Kosiniakiem-Kamyszem; 



11. 18.09.2019r. zorganizowano w Niemodlinie jesienną konferencję rybacką poświęconą tematyce 

i działalności rybackiej w regionie; 

12. 20.10.2019 RLGD „Opolszczyzna” wspólnie z Gospodarstwem Rybackim Przygorzele (Gmina 

Świerczów) współorganizować będzie II Babski Bieg Nordic Walking wokół stawów 

karpiowych; 

13. trwają rozmowy ze Świętokrzyską Rybacką Lokalna Grupą Działania nt. projektu współpracy 

(zagraniczne wyjazdy studyjne dla przedstawicieli branży rybackiej); 

14. w tym roku RLGD „Opolszczyzna” otrzymała tytuł Opolskiej Niezapominajki (konkurs 

ogłoszony przez Marszałka Województwa Opolskiego za najlepszą organizację pozarządową.  

 

3. Związek Gmin Śląska Opolskiego za okres od XI.2018 r. do IX.2019r. 

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym i od ponad 28 lat 

działa na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Związek 

wspiera główne nurty działalności samorządów gmin: oświaty, pomocy społecznej i gospodarki 

komunalnej. 

W sprawach mających znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego gmin Związek gromadzi, 

przetwarza i przekazuje informacje dla samorządów gminnych, prowadzi dla gmin działalność doradczą 

i szkoleniową, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy gminami, prowadzi promocję gmin wobec 

partnerów w kraju i za granicą, realizuje przedsięwzięcia gospodarcze o charakterze użyteczności 

publicznej oraz występuje do władz państwowych i samorządowych. 

Związek Gmin Śląska Opolskiego obecnie zrzesza 38 gmin. Organami Związku są Zgromadzenie                       

i Zarząd. Przewodniczącym Zgromadzenia jest Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar - reprezentujący 

największą gminę członkowską, wiceprzewodniczącym Zgromadzenia jest Burmistrz Lewina 

Brzeskiego Artur Kotara (druga kadencja). 

Działalność ZGŚO w okresie od XI.2018r. do IX.2019r. przedstawia się następująco: 

1. W dniu 28 listopada 2018 r. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę Nr I/14/2018 w sprawie 

utworzenia VIII Grupy zakupowej Energetycznej Związku wraz z zasadami współdziałania                    

i harmonogramem. Start VII Grupy zakupowej nastąpił w dniu 3 stycznia 2019 r. z udziałem 

389 Odbiorców Końcowych z 37 gmin, tj. więcej niż w ramach VII Grupy zakupowej (wówczas 

370 instytucji). Gminni koordynatorzy z 37 gmin i Końcowi Odbiorcy (gminy, gminne spółki     

i instytucje kultury, gminne zakłady budżetowe i jednostki budżetowe) współpracują z Gminą 

wiodącą Strzelce Opolskie i z Biurem Związku w Opolu w celu przygotowania ósmego, 

wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej. 

2. Najważniejszym przedsięwzięciem Związku w omawianym okresie jest VIII Grupa zakupowa 

Energetyczna Związku Gmin Śląska Opolskiego z Gminą Wiodącą Strzelce Opolskie pod 

kierunkiem Burmistrza Tadeusza Goca z Koordynatorem Grupy Hubertem Waloszkiem. Biuro 

Związku w Opolu pełni rolę przekaźnika pomiędzy Koordynatorem w Strzelcach Opolskich                  

a gminnymi koordynatorami w pozostałych 36 gminach oraz wspiera Koordynatora                                    

w czynnościach weryfikacyjnych nadsyłanych dokumentów i danych. 

W dniu 3 czerwca 2019 r. poprzez publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

nastąpiło ogłoszenie przez Gminę Wiodącą Strzelce Opolskie VIII przetargu nieograniczonego 

na „Sprzedaż energii elektrycznej w 2020 roku Odbiorcom Końcowym VIII Grupy Zakupowej 

Związku Gmin Śląska Opolskiego” (łączny wolumen 61.4 GWh dla liczby 5.367 PPE). 

W dniu 9 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich nastąpiło otwarcie ofert 

w VIII przetargu nieograniczonym na „Sprzedaż energii elektrycznej w 2020 roku Odbiorcom 

Końcowym VIII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego”. Została złożona tylko 



jedna oferta - od spółki TAURON Sprzedaż. Wartość oferty - wyliczona według zasad 

określonych w SIWZ - to 24 330 816,51 zł (brutto). Natomiast wartość środków, które 

Zamawiający przeznaczyli na realizację zamówienia, wyniosła 19 354 880,00 zł (taka wartość 

została odczytana podczas otwarcia ofert). Zatem wartość oferty przewyższała kwotę, którą 

Zamawiający przeznaczyli na ww. zadanie i zgodnie z art. 93 ust. | pkt 4 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych istniała możliwość unieważnienia postępowania. Przedmiotowa kwestia 

wymagała konsultacji z udziałem wszystkich Członków VIII Grupy zakupowej Energetycznej 

Związku. 

W dniach 25-30 lipca 2019 r. wpłynęły pozytywne oświadczenia, uzyskano jednomyślną zgodę 

w gronie 389 Odbiorców Końcowych VIII Grupy zakupowej Energetycznej Związku Gmin 

Śląska Opolskiego na zwiększenie o 27% środków na realizację zamówienia na Sprzedaż 

energii elektrycznej w 2020 roku Odbiorcom Końcowym VIII Grupy Zakupowej Związku 

Gmin Śląska Opolskiego”. 

W dniu 29 sierpnia 2019 roku Gmina Wiodąca Strzelce Opolskie podpisała w formie 

elektronicznej w imieniu Odbiorców Końcowych umowę generalną na .„Sprzedaż energii 

elektrycznej w 2020 roku Odbiorcom Końcowym VIII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska 

Opolskiego”. Następnie Odbiorcy Końcowi przystąpili do podpisywania umów szczegółowych 

(w formie elektronicznej). 

3. W omawianym okresie Związek przeprowadził cykl przedsięwzięć szkoleniowych dla 

naczelników wydziałów oświaty urzędów gmin i dyrektorów gminnych zespołów obsługi 

oświaty. 

4. W omawianym okresie Związek przeprowadził cykl przedsięwzięć szkoleniowych dla 

kierowników i głównych księgowych gminnych ośrodków pomocy społecznej. 

5. W dniach 1-5 lipca 2019 r. w Opolu, Dobrzeniu Wielkim, Komprachcicach i Dąbrowie 

przebywała grupa naukowców i studentów z Uniwersytetu Warszawskiego dla zbadania 

procesu i skutków przymusowego rozszerzenia granic miasta Opola kosztem części czterech 

sąsiednich gmin. Na czele grupy z Uniwersytetu Warszawskiego stał znany ekspert                                 

ds. samorządu terytorialnego prof. zw. dr hab. Paweł Świaniewicz. 

 

4. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – stan na 30.09.2019r. 

Wymierne korzyści wynikające z uczestnictwa Gminy Lewin Brzeski w Stowarzyszeniu Aglomeracja 

Opolska: 

1. Możliwość aplikowania o środki z wydzielonej puli w ramach RPO WO 2014-2020 

przeznaczonej na realizację zintegrowanych inwestycji terytorialnych.  

2. Nabory ZIT w liczbach, stan na 30.09.2019r. : liczba umów w ramach naborów: 64 

Wartość ogółem umów w ramach naborów: ok. 369,5 mln. zł. 

3. Na dzień 30.09.2019 Gmina Lewin Brzeski była beneficjentem umowy o dofinansowanie 

projektów: 

Tytuł projektu Wydatki 

kwalifikowalne 

Dofinansowanie Wkład UE Okres 

realizacji 

projektu 

Poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej – 

budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski 

547 776,94 465 610,38 465 610,38 od 

28.11.2017 



do 

30.09.2019 

 

4. Poza możliwością indywidualnej realizacji projektów, gmina Lewin Brzeski może również 

korzystać ze środków ZIT jako partner większych zadań. Obecnie gmina Lewin Brzeski 

występuje w roli partnera projektu Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów                    

i w Gminie Lewin Brzeski, którego Liderem jest Gmina Popielów, oraz Budowa infrastruktury 

pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego                          

w Gminie Lewin Brzeski, którego liderem jest Powiat Opolski. 

Tytuł projektu Wydatki 

kwalifikowalne 

Dofinansowanie Wkład UE Okres 

realizacji 

projektu 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w 

Gminie Popielów i w Gminie Lewin 

Brzeski 

- Budowa centrum przesiadkowego przy 

dworcu kolejowym w Lewinie Brzeskim 

6 072 347,30 

 

5 161 495,20 5 161 495,20 26.04.2018 

– 

30.09.2020 

Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej 

w powiecie opolskim – etap II oraz 

budowa centrum przesiadkowego w 

Gminie Lewin Brzeski 

1 317 576,08 

 

 

813 756,41 813 756,41 21.12.2016 

- 

31.12.21 

Razem bezpośrednie wsparcie  w ramach instrumentu ZIT: 6 440 861,99 zł 

 

5. Dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu AO gmina oraz jej mieszkańcy korzystać mogą z 

szerokiej oferty projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, bez konieczności angażowania zasobów kadrowych do realizacji projektów oraz 

bez konieczności angażowania wkładu finansowego.  

6. Dzięki realizacji dużych, zintegrowanych projektów w obszarze kształcenia i edukacji, 

placówki edukacyjne oraz dzieci i młodzież z obszaru gminy Lewin Brzeski mogą korzystać z 

zajęć dodatkowych, nowoczesnych form kształcenia i edukacji, wizyt studyjnych i wycieczek 

edukacyjnych, staży i praktyk itp., a szkoły mogą doposażać pracowanie oraz kształcić 

nauczycieli. Mieszkańcy gminy Lewin Brzeski korzystają (lub korzystali) z efektów 

następujących projektów realizowanych w ramach ZIT: 

a) Odkrywcy sekretów nauki AO – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej (RZPWE) 

b) Odkrywcy sekretów nauki AO – obszar III – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej (RZPWE) 

c) Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych (Izba Rzemieślnicza w Opolu) 

d) Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu 

(WZDZ) 

e) Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1 (Miasto Opole) 



f) Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3 (Miasto Opole) 

g) Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do 

przedszkoli z Aglomeracji opolskiej (RZPWE) 

h) Kreatywne multimedia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy AO (TEB Edukacja) 

7. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska przekazuje środki Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna na wypłatę nagród kwartalnych dla wszystkich koordynatorów gminnych.  

8. Dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu, Gmina Lewin Brzeski przystąpiła do Porozumienia  

w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych  

i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji 

Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania 

systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na 

obszarze AO. 

9. Gmina objęta jest wszystkimi działaniami Porozumienia. W przypadku wystąpienia 

jakiegokolwiek zagrożenia, z którym gmina nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie – 

może liczyć na solidarną pomoc pozostałych gmin AO bez konieczności uruchamiana osobnych 

procedur (pomoc obejmuje również udostępnianie zasobów sprzętowych i materiałowych). 

10. W ramach Porozumienia gmina uczestniczy w cyklicznych szkoleniach oraz ćwiczeniach 

systemu. 

11. W ramach Porozumienia pracownicy gminy odpowiedzialni za obszar zarządzania 

kryzysowego mają możliwość uczestniczenia w wymianie doświadczeń z innymi jednostkami 

z kraju i zagranicy. 

12. W ramach Porozumienia poszukiwane są środki na zakupy inwestycyjne związane z 

doposażeniem GCZK. 

13. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje szereg projektów, które skierowane są 

bezpośrednio do gmin Aglomeracji Opolskiej, w tym gminy Lewin Brzeski. 

Największe z tych projektów dotyczą ochrony bioróżnorodności AO oraz gospodarki odpadami 

na obszarze AO: 

Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu przewiduje się szereg działań edukacyjno-promocyjnych dla mieszkańców obszaru 

Aglomeracji Opolskiej, mających na celu wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych 

Aglomeracji Opolskiej i ochronę różnorodności biologicznej tego obszaru, w tym m.in.: 

 konkursy przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 

 otwarte wykłady i prezentacje; 

 lekcje przyrodnicze dla dzieci i młodzieży; 

 szkolenia i warsztaty; 

 konferencje naukowe; 

 zajęcia teatralne dla seniorów; 

 opracowanie i wydanie podręcznika do zarządzania bioróżnorodnością w gminach Aglomeracji 

Opolskiej; 

 wyjazd do Centrum Bioróżnorodności do Milicza 

 wieloetapowe kampanie promocyjne oparte na walorach przyrodniczych i różnorodności 

biologicznej gmin Aglomeracji Opolskiej – nowoczesne narzędzia komunikacyjne i 

promocyjne. 



 

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie 

Aglomeracji Opolskiej: 

 Festiwal Recyklingu 

 stoiska z materiałami informacyjno – edukacyjnymi, zabawami i nagrodami, z którymi 

odwiedzimy każdą gminę podczas imprez plenerowych, które gmina zorganizuje 

 wykłady i lekcje i zajęcia rekreacyjne z zakresu gospodarowania odpadami – działania obejmą 

ok. 5700  dzieci  i młodzieży z całej AO 

 cztery konkursy dla dzieci i młodzieży, 

 realizacja autorskiego spektaklu 

 wizyta studyjną w Graz (Austria), w ramach której uczestnicy mieli okazję zapoznać się 

z innowacyjnymi i efektywnymi rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska (wizyta na 

instalacjach do wytwarzania paliwa alternatywnego, wizyta w nowoczesnym PSZOK itp.) 

 kampania informacyjno-promocyjna (spoty, ogłoszenia, produkcja materiałów informacyjno-

promocyjnych i gadżetów edukacyjnych dla każdej grupy wiekowej) 

 zaangażowanie w prowadzone przez gminy akcje „sprzątania świata” 

 akcja wymiany toreb plastikowych, na torby EKO oraz wymiany elektrośmieci na bilety do 

miejsc kultury 

 organizacja szkoleń tematycznych dla następujących grup: 

 wójtowie i burmistrzowie gmin 

 pracownicy urzędów gmin, 

 przedstawiciele zarządców nieruchomości, przedstawiciele podmiotów gospodarczych 

 

WSZYTSKIE POWYŻSZE DZIAŁANIA SKIEROWANE SĄ RÓWNIEŻ DO 

MIESZKAŃCÓW GMINY LEWIN BRZESKI ORAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY 

LEWIN BRZESKI. 

 

14. Poza powyższymi dwoma projektami Stowarzyszenie realizuje szereg innych inicjatyw, które 

przyczynić się mają w konsekwencji do poprawy warunków życia i zamieszkania na obszarze 

całej Aglomeracji Opolskiej oraz do wzrostu jej konkurencyjności (projekty międzynarodowe). 

- Razem dla rozwoju Aglomeracji (2020+) 

Program INTERREG VA Czechy- Polska 

Partnerzy: Regionalna Agencja Rozwoju Moraw Środkowych, Miasto Ołomuniec 

Działania: wizyty studyjne, staże, porównanie systemów wdrażania ZIT, warsztaty dotyczące 

zagospodarowania przestrzeni publicznych, konkursy dla internautów. 

Korzyści: wizyty studyjne w Czechach, tematy przewodnie np. zarządzanie kryzysowe, 

gospodarka odpadami, staże – od 2020 także dla pracowników gmin, warsztaty dot. 

zagospodarowania przestrzeni prowadzone przez urbanistów. 

- Kształtowanie postaw w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju firm u młodych ludzi 

poprzez dynamizację kompetencji, metodologii nauczania i ekosystemu przedsiębiorców 

(E-COOL) 

Program: INTERREG Europa. 

Partner Wiodący: Izba Handlu, Przemysłu i Żeglugi w Sewilli. 



Cel: zmiana regionalnych dokumentów strategicznych na podstawie wymiany doświadczeń. 

Korzyści: dobre praktyki i wyciągnięte wnioski zostaną włączone do polityki regionalnej 

(wdrożenie praktyczne a nie tylko zmiana dokumentów). 

- Ograniczenie ubóstwa energetycznego w Europie dzięki wykorzystaniu energii 

odnawialnej (POWER-TY) 

Program: INTERREG Europa. 

Partner Wiodący: Andaluzyjska Agencja Energetyczna. 

Działania: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń. 

Korzyści: współpraca ze światowymi liderami w dziedzinie fotowoltaiki i energii wiatrowej 

(Andaluzja, Manchester), przeniesienie dobrych praktyk do AO. 

- TROPA VERDE – nagradzamy recycling 

Program: Urbact III. 

Partner Wiodący: Miasto Santiago de Compostela. 

Działania: wdrożenie w gminach AO interaktywnej gry motywującej mieszkańców do 

segregowania odpadów, wizyty studyjne, wymiana doświadczeń. 

Korzyści: platforma internetowa zachęcająca do segregacji odpadów, system nagród i zniżek 

od JST oraz przedsiębiorców,  

 

15. Aglomeracja Opolska stanowi platformę współpracy wszystkich zrzeszonych JST. W sprawach 

istotnych dla całego obszaru, gminy występują razem i za pomocą oficjalnych stanowisk 

zgłaszają władzom regionu postulaty dot. najistotniejszych kwestii (gospodarka odpadami, 

transport, wsparcie działań związanych z usuwaniem skutków zjawisk ekstremalnych, postulaty 

w zakresie przyszłości AO).   

 

 


