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I. Wprowadzenie 

 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt 

gminy co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy (art. 28 aa. ust. 1). 

Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres 

opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, 

strategii, uchwał rady gminy za rok 2018. Przedłożony Państwu dokument obejmuje  

w szczególności podsumowanie 2018 roku pod kątem inwestycji i finansów. 

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Gminy w Gaworzycach i jednostek 

organizacyjnych Gminy. Gmina nie posiłkowała się firmami zewnętrznymi. 

Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Raport będzie 

przedmiotem debaty, podczas której Rada Gminy Gaworzyce będzie podejmowała uchwałę  

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaworzyce. 

Zamysłem opracowanego Raportu jest to, aby informacje w nim zawarte posłużyły 

mieszkańcom Gminy Gaworzyce do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 

gminnego, a także stały się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy. 

 

 

 
Wójt Gminy Gaworzyce 
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II. Informacje ogólne 

1. Położenie geograficzne i administracyjne 

 

Gmina Gaworzyce położona jest w zasięgu dwóch jednostek fizyczno–geograficznych 

o silnie odmiennych warunkach naturalnych. Są to mezoregiony: Wzgórza Dalkowskie  

(w makroregionie Wał Trzebnicki), obejmujący północną część gminy (79% pow.) i Równina 

Szprotawska (w makroregionie Nizina Śląsko-Łużycka), obejmujący południową część gminy 

(ok. 30% pow.). Granica między tymi jednostkami przebiega na południe od miejscowości 

Kłobuczyn i Gaworzyce, wzdłuż linii kolejowej. Równina Szprotawska jest rozległą,  

w większości podmokłą, niziną o niewielkim stopniu pofałdowania, o średniej wysokości 

około 135 m n.p.m. Odznacza się bogatą siecią hydrograficzną, którą tworzy skomplikowany 

system kanałów melioracyjnych. Wzgórza Dalkowskie charakteryzują się licznymi 

pofałdowaniami. Znajdujący się na terenie gminy mikroregion Grzbiet Dalkowski odznacza 

się wyraźną wyniosłością terenu, osiągając w najwyższym punkcie (Dalkowska Góra) 228 m 

n.p.m.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Położenie Gminy Gaworzyce 

Źródło: opracowanie własne, www.osp.org.pl 
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Gmina Gaworzyce leży w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego, 

w powiecie polkowickim, w odległości 110 km od stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia (Ryc. 

1). Sąsiadującymi większymi miastami w skali regionu są Głogów oraz Lubin. 

Gmina zajmuje obszar 77 km2, jest najmniejszą gminą w powiecie polkowickim. 

Graniczy z następującymi gminami: 

✓ od północy z gminą Żukowice, 

✓ od zachodu z gminą Niegosławice, pow. żagański, woj. lubuskie, 

✓ od południa z gminą Przemków, 

✓ od południowego wschodu z gminą Radwanice. 

W skład Gminy wchodzi 13 sołectw: 

1. Gaworzyce - siedziba władz samorządowych, 

2. Kłobuczyn, 

3. Wierzchowice, 

4. Dalków, 

5. Koźlice, 

6. Witanowice, 

7. Gostyń, 

8. Grabik, 

9. Korytów, 

10. Mieszków, 

11. Dzików, 

12. Śrem, 

13. Kurów Wielki. 

 
Gmina usytuowana jest w pobliżu Polkowickiej Podstrefy Legnickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, Głogowskiej Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, który jest głównym ośrodkiem przemysłu 

miedziowego w Polsce oraz jednym z największym eksploratorów miedzi. Odległość do Huty 

Miedzi "Głogów" wynosi zaledwie 8 km. Nieduża odległość - 22 km, wynosi też do 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Nowa Sól. 
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Ryc. 2. Położenie Gminy Gaworzyce na mapie Europy Środkowej 

Źródło: opracowanie własne, www.gaworzyce.com.pl 

 
Lokalizacja Gminy Gaworzyce zasługuje na szczególną uwagę w kontekście jej 

położenia przy drodze ekspresowej S-3, bezpośrednio przy węźle Gaworzyce. Na szczególną 

uwagę zasługuje lokalizacja Gminy Gaworzyce.  Poniżej przedstawiono odległość do 

ośrodków miejskich (Ryc. 3).  

 

 

Ryc. 3. Położenie Gminy Gaworzyce w skali kraju 

Źródło: opracowanie własne, www.gaworzyce.com.pl 

 

Sieć i jakość dróg na terenie gminy zapewniają sprawność komunikacyjną w ruchu 

wewnętrznym i zewnętrznym. W układzie komunikacyjnym dominuje i jednocześnie dzieli 

gminę na część północną i południową, droga wojewódzka nr 333 relacji Jakuszyce – 
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Świnoujście (8  km na terenie gminy). W połowie 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad oddała do ruchu kolejny fragment drogi ekspresowej S3, na której 

odbywa się bardzo intensywny ruch o charakterze międzyregionalnym i międzynarodowym. 

Podzielona na dwa zadania 33-kilometrowa trasa łączy Nową Sól w woj. lubuskim  

z Kaźmierzowem w woj. dolnośląskim: węzeł Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (16,4 

km) oraz od węzeł Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (16,9 km). Powstała dwujezdniowa 

droga ekspresowa, na którą można wjechać przez jeden z pięciu węzłów drogowych: Nowa 

Sól Południe, Nowe Miasteczko, Gaworzyce, Głogów Zachód i Głogów Południe. 

Przez teren gminy przebiega również odcinek 5 km drogi wojewódzkiej 297, relacji 

Kłobuczyn – Nielubia oraz 27 km dróg powiatowych i 77 km dróg gminnych oraz 

jednotorowa i niezelektryfikowana linia kolejowa nr 14 relacji Leszno – Głogów – Żagań,  

na której odbywa się obecnie tylko ruch towarowy. 

 

2. Środowisko przyrodnicze 

 

Zróżnicowane środowisko przyrodniczo-krajobrazowe gminy sprawia, że ponad 60% 

jej powierzchni zostało objęte formami obszarowej ochrony: na Równinie Szprotawskiej jest 

to Przemkowski Park Krajobrazowy, o powierzchni 1143 ha w granicach gminy, co stanowi 

5,1% obszaru całego parku oraz 14,8% obszaru gminy; otulina o powierzchni 1662,2 ha  

w granicach gminy, która stanowi 19,7% obszaru całej otuliny oraz 21,6% obszaru gminy; 

użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”, o powierzchni 1139,9 ha w granicach gminy,  

co stanowi 67,2% całego użytku oraz 14,8% obszaru gminy; obszar sieci Natura 2000 

PLB020003 „Stawy Przemkowskie”, z którego na terenie gminy zlokalizowane jest 1249,1 

ha. Obszary chronione na Wzgórzach Dalkowskich to: obszar chronionego krajobrazu 

„Wzgórza Dalkowskie” o powierzchni około 2100 ha w granicach gminy, co stanowi 27,0% 

jej obszaru; rezerwat przyrody „Dalkowskie Jary” w Leśnictwie Dalków o powierzchni 36,12 

ha oraz obszar sieci Natura 2000 PLH 020088 „Dalkowskie Jary” o powierzchni 40,1 ha, 

obejmujący obszar rezerwatu wraz z otoczeniem. Indywidualną ochroną w formie pomników 

przyrody objęto w gminie 13 drzew w parkach podworskich i w rezerwacie przyrody 

„Dalkowskie Jary”. 
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Struktura powierzchni gminy wygląda następująco: największy obszar zajmują użytki 

rolne – 63 % powierzchni, następnie lasy i zalesienia – 17 powierzchni, łąki i pastwiska – 9 

powierzchni, 18% powierzchni to pozostałe grunty i nieużytki. 

Bardzo dobre gleby oraz sprzyjające warunki klimatyczne sprawiają, że silną  

i wiodącą sferą w strukturze gospodarczej gminy jest rolnictwo, które stanowi główne źródło 

utrzymania ludności. Tereny użytkowane rolniczo zajmują 4887 ha, z tego: gleby o wysokiej 

II – III klasie bonitacyjnej występują w północnej i wschodniej części gminy, a w części 

południowej przeważają gleby klasy V i VI, z płatami gleb IV klasy. W strukturze produkcji 

dominuje kierunek roślinny: uprawa zbóż, głównie pszenicy i rzepaku. 

 

3. Demografia 

 

Na koniec 2018 roku w gminie Gaworzyce zameldowanych było 4017 osób, przy 

3996 osobach na koniec grudnia 2017 roku. Zauważalna jest więc niewielka tendencja 

wzrostowa. Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane. 

 

Miejscowość Pobyt stały Pobyt czasowy 

Dalków 292 10 

Dzików 114 6 

Gaworzyce 1527 63 

Gostyń 122 2 

Grabik 91 1 

Kłobuczyn 602 11 

Korytów 51 2 

Koźlice 332 6 

Kurów Wielki 44 1 

Mieszków 117 9 

Śrem 49 4 

Wierzchowice 449 17 

Witanowice 92 3 

OGÓŁEM 3882 135 

RAZEM 4017 

Tab. 1. Liczba ludności Gminy Gaworzyce (stan na 31.12.2018) 

Źródło: opracowanie własne 
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Wiek Mężczyźni Kobiety 

0-2 53 55 

3 20 21 

4-5 57 33 

6 17 27 

7 23 24 

8-12 130 124 

13-15 58 61 

16-17 48 38 

18 28 23 

19-65 1347 1297 

> 65 221 312 

OGÓŁEM 2002 2015 

RAZEM 4017 
 

Tab. 2. Liczba ludności Gminy Gaworzyce wg wieku i płci (stan na 31.12.2018) 

Źródło: opracowanie własne 

 

 W 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gaworzycach zarejestrowano 25 aktów 

małżeństw, w tym 15 aktów wyznaniowych. W USC w Gaworzycach odbyło się 10 

uroczystości przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, w tym 1 w plenerze.  
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III. Informacje finansowe i inwestycyjne 

1. Wykonanie budżetu 

 

Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą nr XXIX/232/2017 z dnia 28 grudnia 

2017 r. Rady Gminy Gaworzyce w wysokości: 

1. Dochody ogółem   18.726.468,49 zł, z tego: 

a) dochody bieżące   15.273.877,00 zł 

b) dochody majątkowe     3.452.591,49 zł 

 

2. Wydatki  ogółem  19.538.747,99 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące  14.056.992,34 zł 

b) wydatki  majątkowe    5.481.755,65 zł 

 

3. Przychody i rozchody 

a) przychody      5.180.635,03 zł 

b) rozchody      4.368.355,53 zł 

 

Zmiany w budżecie w trakcie roku wprowadzone zostały 12 uchwałami Rady Gminy 

Gaworzyce oraz 10 zarządzeniami Wójta Gminy Gaworzyce. 

 

Określenie 

Budżet Gminy na 2018 r. 

wg uchwały budżetowej 

Nr XXIX/232/2017 r. z 

dnia  

28 grudnia 2017 r. 

Zmiany w budżecie 

+/- 

Budżet Gminy na  

31 XII 2018 rok  

wg uchwały  

Nr III/15/2018 r. 

I Dochody ogółem 18.726.468,49 2.734.401,87 21.460.870,36 

1. Dochody bieżące 15.273.877,00 1.060.012,10 16.333.889,10 

2. Dochody majątkowe w 

tym: z tytułu dotacji i 

środków na 

finansowanie 

wydatków na realizację 

zdań finansowanych z 

udziałem środków, o 

których mowa w art.5 

ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 

3.452.591,49 

 

 

3.312.591,49 

 

1.674.389,77 

 

 

-1.013.700,38 

5.126.981,26 

 

 

2.298.891,11 

II Wydatki ogółem 19.538.747,99 2.167.597,36 21.706.345,35 

1. Wydatki bieżące w 

tym: 

14.056.992,34 896.359,69 14.953.352,03 
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a) Wydatki jednostek 

budżetowych w tym:  

8.137.332,25 739.565,88 8.876.898,13 

− Wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczone 

5.500.485,00 143.248,63 5.643.733,63 

− Wydatki związane 

z realizacja zadań 

statutowych 

2.636.847,25 596.317,25 3.233.164,50 

b) Dotacje na zadania 

bieżące 

865.000,00 -31.968,00 833.032,00 

c) Świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

4.883.757,00 103.777,82 4.987.534,82 

d) Obsługa długu 170.903,09 84.983,99 255.887,08 

2. Wydatki majątkowe z 

tego: 

5.481.755,65 1.271.237,67 6.752.993,32 

− Inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne w 

tym: 

na programy 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których moa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

5.481.755,65 

 

 

 

5.180.635,03 

1.271.237,67 

 

 

 

-2.609.231,90 

6.752.993,32 

 

 

 

2.571.403,13 

Przychody budżetu 5.180.635,03 -2.508.692,50 2.671.942,53 

Rozchody budżetu 4.368.355,53 -1.941.887,99 2.426.467,54 

Tab. 3. Zmiany dokonywane w budżecie Gminy Gaworzyce w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018  

Źródło: opracowanie własne 

 

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na dzień 31 XII 2018 r. po stronie 

dochodów został zwiększony o kwotę 2.734.401,87 zł, natomiast po stronie wydatków  

o kwotę 2.167.597,36 zł, przychody zostały zmniejszone o kwotę 2.508.692,50 zł, a rozchody 

zostały zmniejszone o kwotę 1.941.887,99 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet Gminy Gaworzyce przedstawiał się następująco:  

1. Dochody ogółem        21.460.870,36 zł  

z  tego: 

a) dochody bieżące       16.333.889,10 zł 

b) dochody majątkowe w tym:          5.126.981,26 zł 
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z tytułu dotacji i środków na finansowanie  

wydatków na realizację zadań finansowanych  

z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp         2.298.891,11 zł 

 

2. Wydatki  ogółem                    21.706.345,35 zł 

z tego: 

a) wydatki bieżące       14.953.352,03 zł 

− wydatki jednostek budżetowych, w tym:     8.876.898,13 zł 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczone    5.643.733,63 zł 

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych   3.233.164,50 zł 

− dotacje na zadania bieżące          833.032,00 zł 

− świadczenia na rzecz osób fizycznych     4.987.534,82 zł 

− obsługa długu            255.887,08 zł 

b) wydatki  majątkowe, z tego:                     6.752.993,32 zł 

− inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :                           6.752.993,32 zł 

na programy finansowane z udziałem środków  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      2.571.403,13 zł 

 

3. Przychody i rozchody 

a) Przychody                      2.671.942,53 zł 

b) Rozchody               2.426.467,54 zł 

Realizacja dochodów za 2018 rok ogółem wyniosła 96,59%, w tym: 

1. Dochody bieżące zrealizowano w 76,53 % w stosunku do planu dochodów ogółem, 

natomiast w stosunku do planu dochodów bieżących wykonanie wyniosło 102,39% 

2. Dochody majątkowe zrealizowano w 23,47 % w stosunku do planu dochodów 

ogółem, natomiast w stosunku do planu dochodów majątkowych wykonanie wyniosło 

100,02%. 

 

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące  

i majątkowe przedstawia się następująco:  

I. Dochody bieżące: 

Dochody bieżące zostały zaplanowane na kwotę 16 333 889,10 zł, natomiast ich 

wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 16 724 115,96 zł, tj. 102,39% 
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Wykonanie budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 278 460,50 zł; wykonanie 278 460,49 zł,  

co stanowi 100,00% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 010 

przedstawia się następująco:  

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - plan 12 659,49 zł, wykonanie 12 659,48 zł,  

tj. 100,00% planu. 

§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane  

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 

1 100,00 zł; wykonanie 1 099,99 zł, co stanowi 100,00 % planu.  

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu „Na najlepszą inicjatywę 

społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla sołectwa Grabik,  

z przeznaczeniem na odbudowę rowu melioracyjnego. 

§ 2330 - Dotacja celowa otrzymana od sam. województwa na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego - plan 11 559,49 zł; wykonanie 11 559,49 zł, co stanowi 100,00 % planu.  

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 265 801,01 zł, wykonanie 265 801,01 zł,  

tj. 100,00% planu. 

 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami – plan 265 801,01 zł; wykonanie 265 801,01 zł, co stanowi 100% planu.  

W ramach tego działu występuje dotacja celowa, przekazana z budżetu państwa, na zwrot 

części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego  

do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie 

kosztów postępowania administracyjnego, poniesionych przez gminę, w zakresie zwrotu 

części podatku akcyzowego. 

Dział 600 - Transport  i łączność - plan 126 709,84 zł, wykonanie 126 709,84 zł. 

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne  - plan 126 709,84 zł, wykonanie 126 709,84 zł, 

co stanowi 100,00% planu. 
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§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan  126 709,84 zł; 

wykonanie 126 709,84 zł. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 66 011,20 zł; wykonanie 90 776,94 zł,  

co stanowi 137,52% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 700 

przedstawia się następująco: 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 63 698,00 zł; 

wykonanie 88 463,74 zł, co stanowi 138,88 %. Wykonanie dochodów w paragrafach 

przedstawia się następująco: 

§ 0550 – Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 3 698,00 zł, 

wykonanie 3 485,17 zł; co stanowi 94,24 % wykonania planu.  

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień – plan 0,00 zł, wykonanie 46,40 zł.  

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 60 000,00 zł; 

wykonanie 78 659,60 zł, tj.: 131,10 %. 

Na wpływy składają się : 

- dzierżawa gruntów 11 602,09 zł, 

- czynsz mieszkaniowy 47 747,19 zł, 

- dzierżawa pomieszczeń (gabinet stomatologiczny, żłobek) 8 158,64 zł, 

- wynajem pomieszczeń gospodarczych  11 151,68 zł. 

§ 0920 – Pozostałe odsetki – plan 0,00 zł; wykonanie 272,57 zł;  

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan 0,00 zł; 

wykonanie 6 000,00 zł. 

Rozdział 70095 - Pozostała działalność -  plan 2 313,20 zł, wykonanie 2 313,20 zł,  

tj. 100,00% planu.  

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan 2 313,20 zł, 

wykonanie 2 313,20 zł, co stanowi 100,00% planu.  
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Dział 750 – Administracja publiczna - plan 32 996,00 zł, wykonanie 32 997,55 zł, co 

stanowi 100,00% planu.  

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 32 996,00 zł, wykonanie 32 997,55 zł,  

tj. 100,00% planu. 

§2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan 32 996,00zł, 

wykonanie 32 996,00, tj.: 100,00 %.  

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej obejmuje: dowody osobiste, ewidencję 

ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego.  

§2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 0,00 zł, 

wykonanie 1,55 zł.  

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa – plan 63 123,00 zł, wykonanie 58 100,72 zł, tj. 92,04%. 

Wykonanie rozdziałów w dziale 751 przedstawia się następująco: 

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa - plan 792,00 zł, wykonanie 792,00 zł, tj. 100,00% planu. 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami - plan 792,00 zł; wykonanie 792,00 zł, tj. 100,00 %.   

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej - aktualizacja rejestru wyborców.  

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie. - plan 62 331,00 zł, wykonanie 57 308,72 zł, tj. 91,94% planu.  

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami - plan 62 331,00 zł, wykonanie 57 308,72 zł, tj. 91,94%.  
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Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady 

Gminy Gaworzyce. 

Dział 752 – Obrona narodowa – plan 200,00 zł; wykonanie 200,00 zł tj. 100,00%. 

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł,  

tj. 100,00% planu. 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami - plan 200,00 zł , wykonanie 200,00 zł, tj. 100,00%.  

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 6 000,00 zł, 

wykonanie 6 000,00 zł; tj. 100,00%. 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, co stanowi 

100% planu.  

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami - plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00%.  

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, co 

stanowi 100% planu.  

§ 2330 – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00%.  

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 397 

819,71 zł , wykonanie 5 783 314,40 zł, tj. 107,14%.  

Wykonanie działu 756 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 0,00 zł, 

wykonanie 3 317,00 zł. 

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 

podatkowej - plan 0,00 zł wykonanie 3 317,00 zł. 
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Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych – plan 949 721,43 zł wykonanie 1 027 504,00 zł, tj.: 108,19 %.  

Wykonanie rozdziału 75615 w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: 

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości – plan  887 889,43 zł, wykonanie –  

963 703,46 zł, tj. 108,54 % . 

§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego – plan –21 849,00 zł, wykonanie – 22 100,00 zł,  

tj. 101,15%. 

§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego – plan  39 983,00 zł, wykonanie – 41 561,00 zł,  tj. 

103,95% . 

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych - plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 

zł.  

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnienia – plan 0,00 zł wykonanie 23,20 zł - są to wpłaty z tytułu zwrotu poniesionych 

kosztów na wysyłkę upomnień, wzywających do wpłat zaległości z tytułu w/w podatków. 

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan – 0,00 zł, 

wykonanie – 116,34 zł. 

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków  

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 

osób fizycznych – plan – 1 075 658,09 zł, wykonanie – 1 167 530,79 zł, tj. 108,54 %. 

Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 w poszczególnych paragrafach przedstawia się 

następująco: 

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 450 736,00 zł, wykonanie  

451 939,43 zł, tj. 100,27%. 

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego - plan 495 295,09 zł, wykonanie 563 717,15 zł,  

tj. 113,81%. 

§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego – plan 461,00 zł, wykonanie 510,78, tj. 110,80 %. 
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§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 28 996,00 zł, wykonanie  

31 467,00 zł, tj. 108,52%, 

§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 110,15 

zł, tj. 79,00% - brak możliwości oszacowania przybliżonych wpływów, dochody 

przekazywane przez Urzędy Skarbowe. 

§ 0370 - Wpływy z podatku od posiadania psa – plan 170,00 zł, wykonanie 190,00 zł,  

tj. 111,76%. 

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej – plan 7 000,00 zł, wykonanie 8 869,00 zł, tj. 126,70%.  

§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - plan 80 000,00 zł, wykonanie 

98 193,60 zł, tj. 122,74%. 

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnienia -  plan 2 000,00 zł, wykonanie  2 869,00 zł, tj. 143,45%. 

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan  

2 000,00 zł, wykonanie 2 664,68 zł, tj. 133,23%. 

W rozdziale 75615 i 75616, w wymienionych poniżej pozycjach dochodów, wystąpiły  

na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości: 

• opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 418,78 zł, 

• podatek od nieruchomości – osoby prawne - 115 851,13 zł, w tym:  

o zabezpieczone hipoteką przymusową: 37 933,06 zł, 

• podatek od nieruchomości – osoby fizyczne - 35 829,94 zł, w tym:  

o zabezpieczone hipoteką przymusową: 4 201,90 zł, 

• podatek rolny – osoby fizyczne - 42 287,49 zł, w tym:  

o zabezpieczone hipoteką przymusową: 7 056,62 zł,  

• podatek leśny – osoby fizyczne - 44,44  zł, 

razem: 194 431,78 zł  

Lp. Sołectwo Ilość 

podatników 

Ogółem 

zaległości 

w tym: 

od 

nieruchomości 

rolny leśny 

1. Dzików 4 516,60 422,37 94,23 - 

2. Dalków 13 2.527,65 762,94 1.762,20 2,51 

3. Gaworzyce 38 19.045,12 7.796,94 11.247,14 1,04 
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4. Gostyń 7 4.552,10 4.361,72 190,38 - 

5. Grabik 3 1.917,88 1.973,95 -56,07 - 

6. Kłobuczyn 21 13.679,23 5.993,45 7.685,77 0,01 

7. Korytów 3 14,60 22,38 -7,78 - 

8. Koźlice 19 10.472,35 5.545,46 4.926,84 0,05 

9. Mieszków 7 3.532,80 1.933,43 1.590,36 9,01 

10. Śrem 5 3.958,18 21,49 3.905,06 31,63 

11. Wierzchowice 26 6.574,09 6.545,45 28,45 0,19 

12. Witanowice 2 8.567,00 439,00 8.128,00 - 

13. Kurów Wielki 2 2.804,27 11,36 2.792,91 - 

 Razem 150 78.161,87 35.829,94 42.287,49 44,44 

Tab. 4. Zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób fizycznych  

w poszczególnych sołectwach gminy na dzień 31.12.2018 r. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Do 31 grudnia 2018 roku wystawiono 342 upomnień, na łączną  kwotę: 85 875,54 zł, w tym: 

− podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 16 szt., na kwotę: 28 343,00 zł,  

− łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) – 326 szt., na kwotę: 57 532,54 zł. 

W roku 2018 do urzędów skarbowych skierowano 71 tytuły wykonawcze na kwotę: 

35 860,30 zł, w tym: 

− podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 2 szt., na kwotę: 15 756,00 zł, 

− łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) - 69 szt., na kwotę: 20 104,30 zł. 

Wysłano do Urzędu Skarbowego 46 zawiadomień, iż zaległości podatkowe zostały 

uregulowane w całości (wycofanie tytułów wykonawczych) - osoby fizyczne. 

Urzędy Skarbowe wyegzekwowały tytuły wykonawcze - 63 szt., na kwotę 6 666,70 zł 

należności głównej (osoby fizyczne).  

 

Lp. Nazwa urzędu skarbowego Ilość tytułów 

wykonawczych 

Wartość w zł 

1. Naczelnik US Lubin 256 176 839,80 

2. Naczelnik US Głogów 13 4 575,87 

3. Naczelnik US Nowa Sól 2 1 388,00 
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Lp. Nazwa urzędu skarbowego Ilość tytułów 

wykonawczych 

Wartość w zł 

4. Naczelnik US Zielona Góra 2 1 388,00 

5. Naczelnik US Cieszyn 2 17 560,00 

 

Razem 275 201 751,67 

Tab. 5. Tytuły wykonawcze w egzekucji za lata: 2013-2018 (stan na 31.12.2018) 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw – plan 232 399,19 zł, wykonanie 241 814,96 zł, tj.: 

104,05%. 

Wykonanie tego rozdziału w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: 

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej - plan 10.000,00 zł, wykonanie 10 857,24 zł, tj. 

108,57%. 

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 143 102,00 zł, wykonanie 143 101,80 zł,  

tj. 100,00%. 

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan  

61 297,19 zł, wykonanie 64 601,25 zł, co stanowi 105,39% planu.  

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 4 000,00 zł, wykonanie 5 757,20 zł,  

tj. 143,93% . 

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - plan 0,00 zł, wykonanie 3 334,13 zł.  

§0970 - Wpływy z różnych dochodów - plan 14 000,00 wykonanie 14 163,34 zł; tj. 101,17% 

Dochodami wykazanymi w tym paragrafie są między innymi prowizje ZUS, US oraz 

udostępnienie infrastruktury dla ZUK.  

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 

plan 3 140 041,00 zł, wykonanie 3 343 147,65 zł, tj. 106,47%. Wykonanie w paragrafach tego 

rozdziału przedstawia się następująco: 
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§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3 128 041,00 zł, 

wykonanie – 3 326 822,00 zł; tj. 106,35%. Założenia planistyczne w tym paragrafie są 

przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Departament Finansów i Budżetu.  

§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 12.000,00 zł, 

wykonanie 16 325,65 zł, tj. 136,05%. Podane wykonanie wynika ze sprawozdań 

przekazywanych przez Urzędy Skarbowe. 

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 5 036 142,09 zł, wykonanie 5 046 018,16 zł,  

tj. 100,2%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przebiegło następująco: 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego - plan 3 313 483,00 zł, wykonanie 3 313 483,00 zł, co stanowi 100,00% 

planu.  

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3 313 483,00 zł, wykonanie  

3 313 483,00 zł , tj. 100,00%. 

Rozdział 75807 - Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan  

1 678 420,00 zł, wykonanie 1 678 420,00 zł, tj. 100,00%. 

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 1 678 420,00 zł, wykonanie 1 678 

420,00 zł, tj. 100,00%. 

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe - plan 44 239,09 zł, wykonanie 54 115,16 zł,  

tj. 122,32%. 

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 15.000,00 zł, wykonanie 24 876,07 zł,  

tj. 165,84%; - odsetki od kont bankowych. 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) – plan 29 239,09 zł, wykonanie 29 239,09 zł. 

Są to środki z funduszu sołeckiego przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego za realizację 

funduszu sołeckiego w poprzednim okresie.  

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 252 120,68 zł, wykonanie 237 003,84 zł,  

tj. 94,00%. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco: 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 0,00 zł, wykonanie  711,58 zł.  

§ 0970  - wpływy z różnych dochodów - plan 0,00 zł, wykonanie 711,58 zł. 
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Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 133 500,00 zł, wykonanie 117 671,58 zł, tj. 88,14%. 

Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:  

§ 0690 - Wpływy  z różnych opłat - plan 37 600,00 zł, wykonanie 17 266,86 zł, tj. 45,92%. 

§ 0940 - Rozliczenia z lat ubiegłych - plan 0,00 zł, wykonanie 4 394,72 zł. 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - plan 0,00 zł, wykonanie 110,00 zł. 

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin - plan 95 900,00, wykonanie 95 900,00, tj. 100,00%. 

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania 

przedszkolnego w 2018 r. w ramach działania „Upowszechnianie wychowania 

przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”. 

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 38 070,68 

zł, wykonanie 38 070,68 zł, co stanowi 100,00% planu.  

 § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan  

38 070,68 zł; wykonanie 38 070,68 zł; tj.: 100,00%.  

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.  

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 80 550,00 zł, wykonanie  

80 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu.  

 § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin – plan 80 550,00 zł; wykonanie 80 550,00 zł; tj.: 100,00%.  

Dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 80 550,00 zł dotyczy zadania 

„Remont budynku Szkoły  Podstawowej w Gaworzycach [intensywne opady deszczu i gradu, 

sierpień 2017 r.]” - umowa dotacji nr 41/2018  z dnia 13 września 2018 r.  

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 1 455,00 zł, wykonanie 1 370,02 zł, tj.:94,16%. 

Realizacja planów tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 
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Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 

zł, co stanowi 100,00% planu.  

§ 0960 –  wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 

plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100,00%.  

Darowizna z przeznaczeniem na GOPS - realizacja festynu oraz zajęć i przeciwdziałanie 

uzależnieniom - 600,00 zł.  

Darowizna z przeznaczeniem na projekt „Wyhamuj w porę” - GOPS - 600,00 zł.  

Rozdział 85195– Pozostała działalność - plan 255,00 zł, wykonanie 170,02 zł, co stanowi 

66,67% planu.  

§ 2010 –  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami - plan 255,00 zł, wykonanie 170,02 zł, tj. 66,67%.  

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 342 739,08 zł, wykonanie 339 673,60 zł,  

tj.: 99,11%. Realizacja planów tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się 

następująco: 

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 4 646,08 zł, wykonanie 4 646,08 zł, co 

stanowi 100,00% planu.  

§ 0830 - wpływy z usług - plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  

§ 0970 –  Wpływy z różnych dochodów - plan 4 646,08 zł, wykonanie 4 646,08 zł, tj. 

100,00%.  

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 25 316,00 zł, wykonanie  

24 990,98 zł, tj. 98,72%, w tym: 

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) 

ustawami - plan 16 166,00 zł, wykonanie 15 989,94 zł, tj.: 98,91%.  

Dotacja celowa, przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej w celu opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. 
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§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin - plan 9 150,00 zł, wykonanie 9 001,04 zł, tj. 98,37%. 

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w celu opłacenia składki 

zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały . 

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 55 000,00 zł, wykonanie 54 230,56 zł, tj. 

98,60%, w tym: 

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) - plan 55 000,00 zł, wykonanie 54 230,56  zł, tj. 98,60%.  

Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe – plan 510,00 zł, wykonanie 345,61 zł, tj. 67,77%, 

w tym: 

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami – plan 510,00 zł, wykonanie 345,61 zł, tj. 67,77%  

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa, przeznaczona na wypłatę dodatków 

energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 108 500,00 zł, wykonanie 107 068,45 zł, tj. 98,68%,  

w tym: 

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) – plan 108 500,00 zł, wykonanie 107 068,45 zł,  

tj. 98,68%.  

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych, dla 

osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i niemogących podjąć pracy.  

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 100 597,00 zł, wykonanie 100 188,43 

zł, tj. 99,59 %, które w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: 

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami – plan 4 800,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł, tj.: 100,00%   
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Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na 

obsługę tego zadania. 

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) - plan 95 797,00 zł, wykonanie 95 388,43 zł, tj. 99,57% 

Dotacja przekazywana z budżetu państwa na pokrycie do 50% wydatków związanych  

z utrzymaniem jednostki tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.   

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 11 718,00 

zł, wykonanie 11 751,49 zł, tj. 100,29%, w tym: 

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami – plan 11 718,00 zł, wykonanie 11 664,00 zł, tj.: 99,54%  

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego – plan 0,00 zł, wykonanie 87,49 zł. 

5% prowizji potrąconej z budżetu Państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze, które 

stanowią dochody gminy. 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 25 452,00 zł, wykonanie 25 452,00 

zł, tj. 100,00%; w tym: 

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin - plan 25 452,00 zł, wykonanie 25 452,00 zł, tj. 100,00% 

Dotacja jest przekazywana na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” (umowa o udzielenie dotacji gminie  

z dnia 16 marca 2017r.). 

Rozdział 85278– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 11 000,00 zł, wykonanie  

11 000,00 zł, tj. 100,00%; w tym: 

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100,00%; 

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu 

pomocy dla osoby poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego.  
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§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 7 000,00 zł, 

wykonanie 7 000,00 zł, tj. 100,00%. 

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Polkowickiego przeznaczona na pomoc finansową dla 

pogorzelców.  

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 56 400,00 zł, wykonanie  

46 693,60 zł, tj. 82,79% .  

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan  

56 400,00 zł, wykonanie 46 693,60 zł, tj. 82,79%, w tym: 

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) – plan 56 400,00 zł, wykonanie 46 693,60 zł, tj. 82,79% .  

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

Dział 855 – Rodzina – plan 4 396 212,00 zł, wykonanie 4 364 574,74 zł, tj. 99,28% .  

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 2 566 800,00  zł, wykonanie  

2 555 743,72  zł, tj. 99,57%, w tym: 

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 2 566 800,00  

zł, wykonanie 2 555 743,72  zł, tj. 99,57% 

Dotacja celowa, przeznaczona na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa  

w wychowaniu dzieci. 

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan  

1 649 000,00 zł, wykonanie 1 643 671,68  zł, tj. 99,68%, w tym: 

 § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  

ustawami – plan 1 637 000,00  zł, wykonanie 1 631 365,18  zł, tj. 99,66%. 
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 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 12 

000,00  zł, wykonanie 12 306,50  zł, tj. 102,55% 

Są to dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu 

alimentacyjnego. 

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny – plan 210,00  zł, wykonanie 127,34  zł, tj. 60,64%,  

w tym: 

 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami –plan 210,00  zł, wykonanie 126,87 zł, tj. 60,41% 

Środki wykazane w tym paragrafie przeznaczone są na realizację rządowego programu 

wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  

(Dz. U. Nr 2012 poz. 1262) i środki przeznaczone na działania związane z Kartą Dużej 

Rodziny. 

 § 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 0,47 zł. 

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 180 202,00  zł, wykonanie 165 032,00 zł, tj. 

91,58%, w tym: 

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan  

170 500,00 zł, wykonanie 155 330,00 zł, tj. 91,10%. 

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty i obsługę związaną z wypłatą świadczeń 

„Dobry start”.  

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin – plan 6 963,00 zł, wykonanie 6 963,00 zł, tj. 100,00%. 
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§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 2 739,00 zł, wykonanie 2 739,00 

zł, tj. 100,00%. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 198 100,00 zł, 

wykonanie 223 462,34 zł, tj. 112,80%  Wykonanie w poszczególnych rozdziałach 

przedstawia się następująco: 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 190 000,00 zł, wykonanie  

215 601,72 zł, tj. 113,47% , w tym: 

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 190 000,00 zł, wykonanie 215 601,72 zł,  

tj. 113,47%. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego. 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan 0,00 zł, wykonanie 4,66 zł. 

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej - plan 0,00 zł, wykonanie 4,66 zł. 

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 1 100,00 zł, wykonanie  

1 099,67 zł, tj. 99,97% 

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 1 100,00 zł, 

wykonanie 1 099,67 zł, tj. 99,97% 

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu „Na najlepszą inicjatywę 

społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla sołectwa Korytów  

z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu. 

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, 

tj. 100,00% , w tym:  

 § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące z realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan  

2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00%. 

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu „Na najlepszą inicjatywę 

społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla sołectwa 

Witanowice z przeznaczeniem na zakup lampy solarnej.  
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Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 756,29 zł, tj. 95,13%, w tym:  

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 756,29 zł, tj. 95,13%.  

Są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 40 300,00 zł, wykonanie  

49 659,72 zł, tj. 123,23%. Wykonanie tego działu przedstawia się następująco: 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 15 000,00 zł; wykonanie 

24 359,73 zł, co stanowi 162,40% planu. 

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 15 000,00 zł, wykonanie 24 359,73 zł, tj. 162,40%  

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z tytułu: 

a) wynajem sali Koźlice - 1 850,00 zł 

b) wynajmu sali OSP Gaworzyce 5 983,72 zł, 

c) wynajmu sali OSP Kłobuczyn - 788,61 zł,  

d) wynajmu sali w Pałacu - 8 325,23 zł, 

e) wynajem sali Wierzchowice - 5 147,96 zł, 

f) wynajem sali gimnastycznej - 300,81 zł, 

g) wynajem sali w Gostyni - 650,40 zł, 

h) wynajem sali Śrem - 487,80 zł 

i) wynajem sali w Korytowie - 532,52 zł 

j) wynajem sali w Kłobuczynie - 292,68 zł 

 

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 22 300,00 zł, 

wykonanie 22 300,00 zł, tj. 100,00% 

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 

plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł 

Darowizna przyznana przez Fundację KGHM Polska Miedź, przeznaczona na 

dofinansowanie II etapu prac remontowych piwnic w zabytkowym pałacu w Gaworzycach, 

polegających na wykonaniu tynków renowacyjnych - na podstawie umowy 42/F/2018 z dnia 

6 lutego 2018 r.  
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§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan  

2 300,00 zł, wykonanie 2 300,00 zł, tj. 100,00%. 

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu „Na najlepszą inicjatywę 

społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla sołectwa 

Gaworzyce. 

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 999,99 zł,  

tj. 100,00% 

§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 3 000,00 zł, 

wykonanie 2 999,99 zł, tj. 100,00% 

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu „Na najlepszą inicjatywę 

społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla sołectwa Kłobuczyn 

z przeznaczeniem na zakup zestawów biesiadnych.  

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 39 100,00 zł, wykonanie 39 100,00 zł, tj. 100,00%  

w tym: 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 8 000,00 zł, wykonanie  

8 000,00 zł. 

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 

plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł. 

Darowizna od Fundacji KGHM z przeznaczeniem na organizację obozu badmintona dla 

dzieci i młodzieży, w ramach projektu pn. „Ze sportem na 100-lecie Niepodległości”.  

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 31 100,00 zł, wykonanie 31 100,00 zł, tj. 

100,00%. 

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 

plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł. 

Dofinansowanie przez Fundację KGHM budowy placu zabaw w miejscowości Gostyń  

z przeznaczeniem na utworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji oraz wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży – umowa 162/F/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.  
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§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan  

1 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł, tj. 100,00%. 

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu „Na najlepszą inicjatywę 

społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla sołectwa Dalków  

z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ćwiczeń na siłownię zewnętrzną.  

 

Ogółem dochody bieżące – plan 16 333 889,10 zł wykonanie 16 724 115,96 zł,  

tj. 102,39% 

 

Dochody majątkowe: 

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 5 126 981,26 zł, natomiast ich 

wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 5 128 233,21 zł tj. 100,02% i w poszczególnych 

działach przedstawia się następująco: 

Dział 600 – Transport i łączność – plan 2 729 718,81 zł; wykonanie 2 729 718,81 zł. 

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco: 

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan 1 924 838,81 zł, wykonanie 1 924 838,81 

zł. 

§ 6258 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego – plan 526 699,13 zł, wykonanie 526 699,13 zł, tj. 100,00%. 

Dotacja celowa przyznana na podstawie umowy nr 00080-65151-UMO100054/16 na 

realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gaworzyce-ulica 

Parkowa i Szkolna”. 

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego– plan 1 398 139,68 zł, wykonanie 1 398 139,68 zł, tj. 100,00%. 

 Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, 

rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 1 398 139,68 zł (w tym: 
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na realizację zadania pn. „Koźlice X-drogi dojazdowe do gruntów rolnych 

niezrealizowane na terenie, obrębu/wsi objętego PROW” w wysokości 1 232 176,68 zł 

oraz „Gostyń-droga dojazdowa do gruntów rolnych” w wysokości 165 963,00 zł.  

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 804 880,00 zł, wykonanie  

804 880,00 zł 

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan  

804 880,00 zł, wykonanie 804 880,00 zł.  

 Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, przekazane przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi, ulica 

Szkolna w Gaworzycach w km 0+000-0+200 (działka nr 1011) [intensywne opady 

deszczu i gradu, czerwiec 2017 r.]” w kwocie 191 093,00 zł, 

 Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, przekazane przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi  

w Dalkowie w km 0+000-0+540 (działki numer 196, 274, 277) [intensywne opady 

deszczu, lipiec 2016 r.]” w kwocie 302 000,00 zł, 

 Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, przekazane przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi, ulica 

Mechaniczna w Gaworzycach w km 0+000-0+330 (działki numer 1187/6, 1187/2, 

1185/14 część, 1185/24 część) [intensywne opady deszczu i gradu, sierpień 2017 r.]”  

w kwocie 311 787,00 zł. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 80 000,00 zł, wykonanie 81 252,00 zł, tj. 

101,57%, w tym: 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 80 000,00 zł, 

wykonanie 81 252,00 zł, tj. 101,57% 

 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości - plan 80 000,00 zł, wykonanie 81 252,00 zł, tj. 101,57%. 

Wymieniona kwota to środki ze sprzedaży majątku.   

Dział 758 – Różne rozliczenia– plan 22 900,47 zł, wykonanie 22 900,47 zł, tj. 100,00%  

w tym: 
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Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 22 900,47 zł, wykonanie 22 900,47 

zł, tj. 100,00% 

 § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - plan 22 900,47 zł, wykonanie  

22 900,47 zł, tj. 100,00%.  

Dotacja celowa z Budżetu Państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych  

w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w wysokości 22 900,47 zł.  

Dział 801– Oświata i wychowanie – plan 1 772 191,98 zł, wykonanie 1 772 191,93 zł, tj. 

100,00%  

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1 772 191,98 zł, wykonanie 1 772 191,93 zł,  

tj. 100,00% 

§ 6258 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich  oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego - plan 1 772 191,98 zł, wykonanie 1 772 191,93 zł, tj. 100,00%.  

Środki finansowe z rozliczenia dotacji realizacji zadania „Budowa Przedszkola  

w Gaworzycach” nr RPDS 07.01.01-02.0042.16-00 z 13.02.2017 (aneks RPDS 07.01.01-

02.0042.16-01, aneks RPDS 07.01.01-02.0042/16.02, aneks RPDS 07.01.01-02.0042/16-03) 

w wysokości 833 871,08 zł oraz dodatkowa kwota w wysokości 938 320,90 zł, która decyzją 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.02.2018 roku została przyznana gminie do 

rozdysponowania w ramach Poddziałania 7.1.1 w priorytecie 7 RPO WD 2014-2020  

pn. „Budowa przedszkola w Gaworzycach”.  

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł 

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł,  

tj. 100,00%. 

§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin - plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł  

Dotacja z Województwa Dolnośląskiego według umowy nr 12/S-M1/2018 z dnia 9 kwietnia 

2018 r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego  
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„Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2018 pod nazwą „Utworzenie lub wyposażenie klubu 

Senior +”. 

Dział 900– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 14 000,00 zł, 

wykonanie 14 000,00 zł 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – - plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

w tym:  

§ 6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego - plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 14 000,00 zł, wykonanie  

14 000,00 zł, w tym: 

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych– plan 

14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

we Wrocławiu na realizację zadania: „Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce 

- etap III”. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 25 000 zł, wykonanie  

25 000,00 zł 

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 25 000,00 zł; 

wykonanie 25 000,00 zł 

§ 6560 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do 

sektora finansów publicznych - plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł 

Dotacja z Województwa Dolnośląskiego, w kwocie 25 000,00 zł, na realizację zadania  

pn.: „Remont piwnic Pałacu w Gaworzycach - etap II” według umowy  

nr DS-K/55/2018 (Z-14/18) z dnia 8 maja 2018 r.  
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Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 216 074,00 zł, wykonanie 216 074,00 zł,  

tj. 100,00% 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 140 000,00 zł; wykonanie 140 000,00 zł 

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki 

samorządu terytorialnego - plan 140 000,00 zł, wykonanie 140 000,00 zł, tj. 100,00%. 

Promesa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację 

projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Gaworzycach”  

w wysokości 140 000,00 zł.  

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – plan 49 974,00 zł; wykonanie 49 974,00 zł,  

tj. 100,00%. 

§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

sektora finansów publicznych - plan 49 974,00 zł, wykonanie 49 974,00 zł, tj. 100,00%. 

Dotacja z państwowych funduszy celowych (Ministerstwo Sportu i Turystyki)  

na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Gostyń”  

w kwocie 49 974,00 zł.  

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 26 100,00 zł; wykonanie 26 100,00 zł 

§ 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 

plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł, tj. 100,00%. 

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu „Na najlepszą inicjatywę 

społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla sołectwa Kurów 

Wielki z przeznaczeniem na wkład w program „Zagospodarowanie centrum miejscowości 

Kurów Wielki poprzez utworzenie miejsca rekreacji, sportu i wypoczynku”. 

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego - plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, tj. 100,00%. 
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Promesa Samorządu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie zadania realizowanego 

przy wsparciu finansowym w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskiej wsi” dotyczy zadania 

„Zagospodarowanie centrum m. Kurów Wielki poprzez utworzenie miejsca rekreacji, sportu  

i wypoczynku” w wysokości 25 000,00 zł.  

 

Ogółem dochody majątkowe – plan 5 126 981,26 zł; wykonanie 5 128 233,21 zł,  

tj. 100,02%. 

 

Omówienie zaległości w podatkach i opłatach oraz działań podejmowanych w celu ich 

likwidacji w 2018 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w ewidencji księgowej figurują zaległości w zakresie 

podatków i opłat w kwocie 758 087,89 zł. Mimo wykonania dochodów bieżących za 2018 r. 

w 102,39% zaległości w podatkach i opłatach występują w następujących kategoriach 

dochodów, które przedstawia tabela: 

Lp. Określenie Dział Rozdział paragraf Kwota 

zaległości 

Wpisano 

na 

hipotekę 

1. Wpływy z opłat za zarząd,, 

użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości 

 

700 

 

70005 

 

0550 

 

418,78 

 

- 

2. Podatek od nieruchomości-

osoby praw. 

 

756 

 

75615 

 

0310 

 

115 851,13 

 

37 933,06 

3. Podatek rolny – osoby 

prawne 

756 75615 0320 - - 

4. Pod. od środków transp - 

os.pr. 

756 75615 0340 7 030,91 - 

5. Podatek od nieruchomości 

os. fizyczne 

 

756 

 

75616 

 

0310 

 

35 829,94 

 

4 201,90 

6. Podatek rolny – osoby 

fizyczne 

756 75616 0320 42 287,49 7 056,62 

7. Podatek leśny 756 75616 0330 44,44 - 

8. Podatek od spadków i 

darowizn 

756 75616 0360 2 467,04 - 
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9. Podatek od środków 

transportowych 

756 75616 0340 4 827,78 - 

10. Podatek od  czynności 

cywilno-prawnych 

(wykazywane przez Urzędy 

Skarbowe) 

 

756 

 

75616 

 

0500 

 

9,47 

 

- 

11. Dochody jednostek 

samorządu terytorialnego 

związane z realizacja zadań 

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

(zaległości należne gminie, 

zaliczki alimentacyjne, 

fundusz alimentacyjny) 

 

 

855 

 

 

85502 

 

 

 

2360 

 

 

535 581,63 

 

 

- 

12. Podatek od dział. gosp. osób 

fizycznych opłaconych w 

formie karty podatkowej 

756 75601 0350 2 230,00 - 

13. Wpływy z najmu i 

dzierżawy składników 

majątkowych JST 

700 70005 0750 11 509,28 - 

Ogółem zaległości 758 087,89 49 191,58 

Tab. 6. Zaległości w podatkach i opłatach w rozbiciu na kategorie dochodów 

Źródło: opracowanie własne 

 

Analizując przedstawione zaległości wobec gminy, należy stwierdzić, że największe 

występują w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. Następnie 

znaczące zaległości występują również w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, 

transportowym od osób prawnych i fizycznych. Zakres podejmowanych działań w celu 

likwidacji zaległości został szczegółowo omówiony w dochodach w rozdziałach 75615  

i 75616. 

 

II. Wydatki bieżące 

 
 

Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku wyniosło 95,41 % w stosunku do planu. 

 

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przebiegała następująco: 

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan 378 450,16 zł, wykonanie 372 703,29 zł, co 

stanowi 98,48% 
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Rozdział 01002 – Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – plan 1.000,00 zł; 

wykonanie 850,20 zł, tj. 85,02 %. Środki wydatkowano na: 

 - § 4210 - prenumerata – na ogólną kwotę  850,20 zł 

Rozdział 01008 -Melioracje Wodne – plan 82 111,57 zł wykonanie 80 907,87  tj.98,53 % 

Wydatki poniesiono na : 

- §4300 - usługi pozostałe – konserwacja, udrożnianie, wzmacnianie, czyszczenie rowów 

melioracyjnych - 80 907,87 zł  

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – plan 12 761,58 zł; wykonanie 11 670,89 zł; tj. 91,45 %, 

które wydatkowano na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego za 2018  rok. 

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 16 776,00 zł; wykonanie 

– 13 473,32 zł, co stanowi 80,31%. Środki wydano na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z 

produkcji rolnej. 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 265 801,01 zł; wykonanie – 265 801,01 zł,  

tj. 100 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowej przeznaczonej 

na: 

− zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa 

dolnośląskiego w ogólnej kwocie 260 589,23 (§ 4430) a którą wypłacono w dwóch 

transzach:  

a)  30.04.2018 roku dla 105 rolników w kwocie 189 235,43  zł, 

b) 29.10.2018 roku dla 65 rolników w kwocie 71 353,80 zł, 

−  pokrycie kosztów wynagrodzenia osobowego oraz pochodnych poniesionych przez 

gminę w zakresie zwrotu podatku akcyzowego - § 4010, 4110, 4210 w kwocie - 

5 211,78 zł. 

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 150 940,80 zł; wykonanie 116 195,39 zł, 

tj.76,98%. 

Rozdział 60004-lokalny transport zbiorowy- plan 11 000,00 zł wykonanie 8 239,81 zł 

tj.74,9%. Wydatki poniesiono na: 

- § 4210 – zakup oraz montaż wiaty przystankowe – 8 196,61 zł 

- § 4270 –  zakup mat. budowlanych – 43,20 zł 
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Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – plan 1 000,00 zł; wykonanie 656,00 zł, 

tj.65,60%.Wydatki poniesiono na: 

- § 4430-opłaty i składki – 656,00 zł. 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 7 000,00 zł; wykonanie 5 106,41 zł, tj. 

72,95 %,  które wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej. 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 131 940,80 zł; wykonanie 102 193,17 zł, 

tj. 77,45 %. Wydatki poniesiono na: 

 - § 4210 –– zakup znaków drogowych , materiałów i narzędzi budowlanych na ogólną kwotę 

10 383,58 zł, w tym fundusz sołecki 1 038,10 zł 

- § 4270 – remonty dróg gminnych na ogólną kwotę 37 615,00  zł,  

- § 4300 – usługi pozostałe ogółem  54 194,59 zł, w tym: 

a) zimowe utrzymanie dróg – 18 800,00 zł 

b) usługa geodezyjna, wycinka drzew, mapy, usługa sprzętowa -  35 394,59 zł 

W ramach funduszu sołeckiego Gaworzyce wykonano wskazanie granic oraz 

przeprowadzono remont dróg – 10 000,00 zł 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 81 313,20 zł, wykonanie 54 046,35 zł, tj. 

66,47%. 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 30 000,00 zł; 

wykonanie 19 556,07  zł, co stanowi 65,19%. Powyższe środki poniesiono na wznowienie 

granic geodezyjnych, ogłoszenia, podział działek, opłaty sądowe, wyceny nieruchomości do 

sprzedaży, opłaty za akty notarialne. 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 51 313,20 zł; wykonanie  34 490,28 zł, tj. 

67,22 %, w tym: 

− § 4210 – zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw na kwotę 8 785,17 zł oraz 

zakup węgla na kwotę 1 840,01 zł, 

− § 4260 – zakup energii elektrycznej, gazowej, oraz zakup wody na kwotę  4 840,57  zł, 

− § 4300 – usługi pozostałe ogółem na kwotę  3 202,05 zł,  

− §  4400 – opłaty za administrowanie budynków  dla wspólnot mieszkaniowych  z terenu 

naszej Gminy – 15.822,48 zł. 

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 19 328,40 zł; wykonanie 18 218,40 zł, tj. 94,26 %. 

Rozdziale 71004 – plany  zagospodarowania przestrzennego – plan 19 328,40 zł, 

wykonanie 18 218,40 zł, tj. 94,26 %, w tym: 
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 - § 4300 – usługi pozostałe  na kwotę 18 218,40  zł 

 - usługa serwisowa i nadzór autorski nad oprogramowaniem wraz z publikacją danych 

planistycznych na portalu mapowym – 1 328,40 zł 

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – 

Architektonicznej – 550,00 zł 

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 16 340,00 zł 

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2 570 379,67 zł; wykonanie 2 387 139,45 zł, co 

stanowi 92,87 % w tym: 

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie -  plan 32 996,00 zł; wykonanie 32 996,00 zł,  

tj. 100 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, które wydatkowano na: 

− wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz 

świadczeń socjalnych (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) w kwocie  27 135,00 zł, 

− zakup materiałów biurowych i tonerów - § 4210 – 2 712,00 zł, 

− usługi pozostałe - § 4300 –  3 149,00 zł, w tym: 

a) usługi informatyczne – 3 149,00 zł 

Rozdział 75022 – Rada Gminy – plan 128 050,00 zł; wykonanie 115 970,86 zł, co stanowi  

90,57 %, w tym: 

− diety radnych (sesje i komisje) §3030 – 69 550,00 zł, 

− ryczałt przewodniczącego §3030 – 15 333,33 zł, 

− zakup: materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wyposażenia Sali Rajców, 

drukarki, podkładek pod krzesła, tabliczek imiennych §4210 – 26 192,88 zł 

− zakup usług pozostałych §4300 – wynajem sali, podpis kwalifikowalny, usługa 

kateringowa, koszty przesyłki – 1 944,65 zł 

− szkolenie radnych §4700 – 2 950,00 zł 

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - plan 2 246 752,01 zł, wykonanie 2 113 081,34 zł,  

tj. 94,05 %, w tym: 

− usługi prawnicze - § 3030  w kwocie 27 060,00 zł, 

− wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz 

socjalny (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 1 659 187,37 zł, 

− wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja sołtysów § 4100 – 13 403,15 zł 

− wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 14 088,96 zł 
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− zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) ogółem 189 110,74 zł, z tego: 

a) zakup paliwa do samochodu służbowego – 14 983,05 zł, 

b) zakup tonerów i tuszy do drukarek, druków, materiałów biurowych, pieczątek, środków 

czystości – 19 909,12 zł 

c) prenumerata, zakup literatury fachowej – 3 309,81 zł 

d) wyposażenie nowej siedziby UG, zakup niszczarek, drukarek, notebooków, telefonów, 

urządzeń wielofunkcyjnych – 150 908,76 zł 

− zakup energii ogółem (§ 4260) w kwocie 21 893,55 zł, w tym: 

a) energia elektryczna – 10 665,03 zł, 

b) zużycie gazu – 10 893,21 zł, 

c) zużycie wody – 335,31 zł, 

− zakup usług remontowych (§ 4270) – ogółem 14 841,94 zł, w tym: 

a) konserwacja ksero i drukarek, naprawa kotła gazowego w Pałacu, konserwacja windy, 

legalizacja gaśnic – 13 641,94 zł  

b) naprawa samochodu służbowego – 1 200,00 zł 

- zakup usług zdrowotnych (§ 4280)  badanie profilaktyczne pracowników 2 185,00zł, 

 - usługi pozostałe ( § 4300) ogółem 119 589,38 zł, w tym: 

a) usługi pocztowe – 22 618,23 zł 

b) usługi informatyczne (SIGID, USC, Ewidencja Ludności) – 54 295,73  zł, 

c) usługi BHP – 10 327,06 zł 

d) usługi pozostałe - opłaty ZAiKS, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wyrób pieczątek, 

usługa hotelowa, prowizja bankowa, koszty przesyłki, akcesoria wyborcze, podpis 

elektroniczny, przegląd gaśnic  – 32 348,36 zł 

− zakup usług sieci internetowej, telefonii komórkowej i stacjonarnej - § 4360 – 13.806,09 

zł, 

− podróże służbowe krajowe - § 4410 – 4 436,80 zł, 

− ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego, wyposażenia na kwotę – § 4430 -

10 599,23 zł, 

− koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 4610 – opłaty komornicze – 

1 893,54 zł, 

− szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – 

20 985,59 zł 
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Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 49 000,00 zł; 

wykonanie 48 979,80  zł, tj. 99 ,96% w tym: 

- wynagrodzenie bezosobowe  wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne (§4170, §4110) 

- 2 099,13 zł 

- zakup materiałów promocyjnych § 4210 (kartki świąteczne, artykuły spożywcze, medale, 

statuetki, art. spożywcze, art. dekoracyjne - 11 382,00 zł  

- usługi pozostałe § 4300 – usługi transportowe, obsługa muzyczna, wykonanie ulotek, 

wykonanie i montaż filmu, ochrona imprez, wynajem toalet, wykonanie zdjęć, pokaz tańca – 

35 498,67 zł 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 113 581,66 zł; wykonanie 76 111,45 zł, co 

stanowi 67,01 %. Są to wydatki poniesione na: 

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - § 3030 – diety sołtysów – 24 640,00 zł, 

− wynagrodzenie osobowe dla pracowników interwencyjnych (§4010, §4440 – 4 475,45 zł, 

− różne opłaty i składki § 4430 – ogółem 46 996,00 zł, w tym: 

a) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 28 996,00 zł, 

b) składka członkowskie do programu ,,Działaj Lokalnie” dla j.s.t objętych programem  

w roku 2018 – 18.000,00 zł. 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy  państwowej, kontroli i obrony prawa 

oraz sądownictwa – plan 63 123,00 zł, wykonanie 58 100,72 zł, tj. 92,04 %,  

Rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa – plan 792,00 zł wykonanie 792,00 zł tj. 100 %. 

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne za aktualizację spisu 

rejestru wyborców. 

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów – plan 62 331,00 zł wykonanie 

57 308,72 zł tj. 91,94 %. Są to wydatki poniesione na : 

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych §3030 – diety komisji wyborczych  – 30 135,00 zł 

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla urzędnika wyborczego (§4110, §4120, §4170) – 

14 130,51 zł 

Zakup materiałów i wyposażenia §4210 – zakup materiałów biurowych, tonerów, flag, 

niszczarki, godła, kart do głosowania – 9 358,17 zł 

- zakup usług pozostałych §4300 – 3 022,85 zł 

- podróże służbowe krajowe §4410 – 662,19 zł 
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Dział 752 – Obrona Narodowa – plan 200,00 zł; wykonanie 200,00 zł, co stanowi 100 %, Są 

to wydatki, które poniesiono na zakup  art. biurowych. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – plan 164 500,00 zł, 

wykonanie 116 231,97 zł, co stanowi 70,66 % 

Rozdział 75412  Ochotnicze Straże Pożarne - plan 163 500,00 zł, wykonanie 115 231,97 zł, 

co stanowi 70,48 % w tym: 

− dotacja na zakup sprzętu p.poż. (§ 2820)  - 4 960,01 zł ,w tym: 

a) współfinansowanie zakupu dwóch hełmów strażackich bojowych Calisia Vulcan na kwotę 

960,01 zł dla OSP Kłobuczyn 

b) współfinansowanie zakupu: węży do motopomp, podpinek wężowych, linek strażackich, 

latarek , końcówek do rozpieracza kolumnowego oraz parawanu na kwotę 4 000,00 zł dla 

OSP Gaworzyce 

− wynagrodzenie bezosobowe § 4170 oraz składki na ubezpieczenie społeczne  § 4110  - 

20 932,80 zł 

− zakup materiałów i wyposażenia -  §4210 – zakup paliwa, materiałów budowlanych, art. 

medycznych, art. spożywczych, polarów, sprzętu pożarniczego dla OSP Koźlice, kamery, 

ubrań dla OSP Kłobuczyn, prenumerata „Strażak” – 33 753,30 zł 

W ramach funduszu sołeckiego Gaworzyce zakupiono kamerę termowizyjną – 4 000,00 zł 

W ramach funduszu sołeckiego Kłobuczyn zakupiono materiały budowlane niezbędne do 

wykonania prac remontowych oraz zakupiono iglaki – 1 999,41 zł 

− energia elektryczna ogółem - § 4260 – 16 041,82  zł, w tym: 

a) zużycie gazu – 9 462,38 zł, 

b) energia elektryczna – 6 135,88 zł, 

c) zużycie wody – 443,56 zł, 

− usługi pozostałe - § 4300 ogółem  6 968,02 zł, które wydatkowano na wywóz nieczystości, 

usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd samochodów i sprzętu gaśniczego, 

- opłaty za usługi telekomunikacyjne - § 4360 – 640,24 zł, 

− diety pożarowe za akcje ratownicze - § 4410  to kwota 18 012,12 zł, w tym: 

a) OSP Gaworzyce – 14 574,52 zł 

b) OSP Kłobuczyn – 3 006,60 zł 

c) OSP Koźlice – 431,00 zł 

− ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - § 4430 – 6 002,00 zł 
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− szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 – 

2 750,00 

− zakup usług remontowych §4270 – 5 171,66 zł 

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, co stanowi 

100 %,  które poniesiono na  wyposażenie magazynu obrony cywilnej. 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 255 887,08 zł , wykonanie  214 939,20 zł, co 

stanowi 84,00 % , w tym: 

− odsetki od pożyczki WFOŚ i GW  - 73 302,35 zł, 

− odsetki od kredytu BS Przemków – 18 817,84 zł, 

− odsetki od kredytu BS Gaworzyce - 4 948,53 zł, 

− Odsetki od kredytu BPS Legnica – 91 150,58 zł, 

− Odsetki od kredytu BGK – 26 719,90 zł 

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe - plan 61 290,35 zł, wykonanie 

0,00 zł. Jest to rezerwa  na realizację zadań z zakresu  zarządzania kryzysowego. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4 608 924,68 zł, wykonanie  4 592 212,00 zł, tj. 

99,64% na co składa się m.in.: 

 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Gaworzycach w szczegółowości nie mniejszej niż w planie 

finansowym 

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3 383 853,68 zł, wykonanie 3 383 853,66 zł  

na co składa się m.in.: 

Na terenie Gminy Gaworzyce jest jedna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego  

w Gaworzycach , w której funkcjonuje oddział gimnazjalny. 

Szkoła Podstawowa w Gaworzycach zatrudnia ogółem 51 osób z tego: 

- nauczycieli – 35, w tym 28 w pełnym etacie; 7 w niepełnym; 

- administracji – 3, w tym 2 w pełnym etacie; 1 w niepełnym; 

- obsługi -11, w tym 8 w pełnym etacie; 3 w niepełnym 

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe 

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2018/2019; to 326 w 17 

oddziałach. 
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Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 825 618,76 − 100% założeń 

rocznych, które zostały przeznaczone na: 

- Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

pochodne od wynagrodzeń) § 4010; 4040; 4110; 4120− plan 2 308 994,33 zł.  

wykonanie 2 308 994,33   zł. co stanowi 100 %  

− wynagrodzenia bezosobowe § 4170 − plan 775,85 zł. wykonanie 775,85 zł, co stanowi 

100%  

− wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020−plan 102 513,75 zł − wykonanie  

102 513,75 zł, co stanowi 100 %, w tym: 

a) dodatki wiejskie, fund. zdrowotny nauczycieli w wysokości 100 233,48 zł 

b) pozostałe wydatki/ świadczenia BHP/−2 280,27 zł 

− zakup materiałów i wyposażenia § 4210 − plan 47 572,34 zł, wykonanie −47 572,34 zł, co 

stanowi 100% 

− zakup energii § 4260 − plan 125 000,08 zł,− wykonanie 125 000,08 zł, co stanowi 100 %  

w tym: 

a) zakup gazu w wysokości  80 687,42 zł,  

b) zakup energii elektrycznej w wysokości 33 573,98  zł 

c) zakup wody w wysokości  10 738,68 zł 

− zakup usług remontowych §4270 − plan 42 696,27 zł wykonanie 42 696,27, co stanowi 

100% 

− zakup usług zdrowotnych §4280− plan 3 331,00 zł. Wykonanie 3 331,00 zł, co stanowi 100  

− zakup usług pozostałych §4300 − plan 42 299,66 zł. Wykonanie 42 299,66 zł, co stanowi 

100% 

− opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 − plan 2 558,80 zł, wykonanie  

2 558,78 zł, co stanowi 100% 

− podróże służbowe krajowe § 4410−plan 247,58 zł. wykonanie 247,58 zł, co stanowi 100% 

− różne opłaty i składki §4430 − plan 4 405,20 zł. wykonanie 4 405,20 zł, co stanowi 100% 

− odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440 − plan 134 241,00 zł. Wykonanie 

134 241,00 zł, co stanowi 100%. 

− szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej §4700− plan 

10 982,92 zł, wykonanie 10 982,92 zł, co stanowi 100%. Plan wykonano w 100 %. 
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Rozdział 80110 - Gimnazja 

W roku szkolnym 2018/2019 do gimnazjum uczęszcza 25 uczniów w dwóch oddziałach.  

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 357 502,87 zł, tj. 100 % 

założeń rocznych, które zostały przeznaczone na: 

− wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

pochodne od wynagrodzeń) §4010;4040; 4110; 4120 plan 339 700,21 zł, wykonanie  

339 700,21 zł, co stanowi 100 % . 

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 plan 17 802,66 zł. Wykonanie 

17 802,66 zł, co stanowi 100 %, w tym: 

a) dodatki wiejskie −17 682,7 zł. 

b) pozostałe wydatki / świadczenia BHP/−119,96 zł. 

 

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 12 590,00 zł. co stanowi 100% 

założeń rocznych. Są to wydatki na zakup materiałów dydaktycznych i szkolenia nauczycieli, 

w tym: 

− zakup materiałów i wyposażenia §4210 - plan 3790,02 zł. wykonanie 3790,02 zł, co 

stanowi 100% 

− zakup usług pozostałych § 4300 - plan 3045,00 zł. wykonanie 3045,00 zł, co stanowi 100% 

− podróże krajowe służbowe §4410- plan 628,22 zł, wykonanie 628,22 zł, co stanowi 100% 

− szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 - plan 

5126,76 zł. wykonanie 5126,76 zł, co stanowi 100% 

 

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy  dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych 

W rozdziale tym realizuje zadania 30 osób, z tego: 

- nauczycieli -18 w podziale procentowym, 

- administracji - 3 w podziale procentowym; 

- obsługi - 8 w podziale procentowym 

/podział procentowy wynika z Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 

31.01.2018/ 
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Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku 2018 wyniosła:  

Szkoła Podstawowa 4 ustalona proporcja wynosi: 2% 

Ustalona proporcja dla wydatków wspólnych, takich jak: wynagrodzenia dyrektora, pedagoga 

bibliotekarza, administracji, obsługi wydatków na gaz i energię oraz odpis ZFSS wynosi 3% 

poniesionych wydatków. 

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 103 096,15 zł, co stanowi 

100% założeń rocznych, które zostały przeznaczone na: 

- wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

pochodne od wynagrodzeń) §4010;4040; 4110; 4120 plan 92 374,66 zł, wykonanie 92 374,66 

zł, co stanowi 100 % . 

− wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020− plan 3 418,49 zł, wykonanie  

3 418,49 zł. co stanowi 100%, w tym: 

a) dodatki wiejskie w wysokości 3380,38 zł 

b) pozostałe wydatki / świadczenia BHP/−38,11 zł 

− zakup energii §4260− plan 3500,00 zł, wykonanie 3500,00 zł, co stanowi 100%, w tym: 

a) gaz, energia elektryczna −3500,00 zł 

− odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440 − plan 3 803,00 zł, wykonanie  

3 803,00 zł, co stanowi 100 %. 

 

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 

technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach  

i stopnia oraz szkołach artystycznych. 

W rozdziale tym realizuje zadania 15 osób, z tego: 

- nauczycieli -16 w podziale procentowym, 

/podział procentowy wynika z Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 

31.01.2018/  

Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku 2018 wyniosła:  

Gimnazjum 1 ustalona proporcja wynosi 5% 

Ustalona proporcja dla wydatków wspólnych, takich jak: wynagrodzenia dyrektora, pedagoga 
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bibliotekarza, administracji, obsługi wynosi 3%  poniesionych wydatków. 

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 39563,20 zł, co stanowi 

45,47 % założeń rocznych, które zostały przeznaczone na: 

- wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

pochodne od wynagrodzeń) §4010;4040;4110;4120 plan 37 771,11 zł. Wykonanie 37 771,11 

zł, co stanowi 100 % . 

− wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020− plan 1792,09 zł. Wykonanie 

1792,09 zł, co stanowi 100 %  w tym: 

a) dodatki  wiejskie  w wysokości 1778,43 zł 

b) pozostałe wydatki / świadczenia BHP/−13,66 zł 

Rozdział 80153 − Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

 Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 38 070,68 zł, co stanowi 100% 

założeń rocznych, które zostały przeznaczone na: 

 Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów §4240 − plan 38 070,68 zł, wykonanie 

38 070,68 zł. 

 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Przedszkola Publicznego  

w Gaworzycach w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdział  - 80104 Przedszkola – plan −839 743,00 zł. , wykonanie −839 432,46 zł, co 

stanowi 99,96 % 

Rozdział  80104 - Przedszkola – plan – 834 471,00 zł, wykonanie – 834 471 zł – 100 %. 

Środki tego rozdziału wydatkowano następująco: 

− wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 

odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i mieszkaniowe (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)  

– plan − 714 036,33 zł., wykonanie − 714 036,33 zł, co stanowi 100%. 

− wynagrodzenia bezosobowe § 4170 − plan 10 973,7 zł, wykonanie 10 973,70 zł, co stanowi 

100%. 

− zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe i papiernicze, dzienniki lekcyjne środki 

czystości, i inne akcesoria i materiały niezbędne do bieżącego i prawidłowego 
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funkcjonowania przedszkola/- § 4210 – plan − 18 302,09 zł, wykonanie −18 302,09 zł, co 

stanowi 100%. 

− zakup energii - § 4260 – plan −67 583,99 zł, wykonanie − 67 583,99 zł, co stanowi 100 %  

w tym: gaz – 30 223,84 zł, energia elektryczna – 35 168,73 zł, woda – 2 191,42 zł). 

− zakup usług zdrowotnych § 4280 − plan −703,00 zł, wykonanie 703,00 zł, co stanowi 

100%. 

− zakup usług pozostałych − § 4300 − plan 16 377,21 zł, wykonanie – 16 377,21 zł, tj. 100% 

− zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet § 4360 −plan 1475,40 zł, 

wykonanie 1475,40 zł, co stanowi 100%. 

− podróże służbowe krajowe § 4410 − plan267,20 zł, wykonanie 267,20 zł, co stanowi 100%. 

− różne opłaty i składki– ubezpieczenie budynku przedszkola - § 4430 –plan 2989,72 zł, 

wykonanie − 2989,72 zł, co stanowi 100% 

− szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 − plan 

1762,36 zł, wykonanie − 1762,36 zł, co stanowi 100%. 

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – 2 305,00 zł wykonanie  

– 2 286,40 – 99,19%. 

− Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 − plan −691,00 zł, wykonanie − 691,00 zł, tj. 

100%. 

−Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – plan  

−1614,00 zł , wykonanie −1595,40,00 zł , co stanowi 98,85 %. 

Rozdział 80149 − Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego − plan − 2967,00 zł,  

wykonanie − 2675,06 zł, co stanowi 90,16%. 

Środki tego rozdziału wydatkowano następująco: 

− wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie (§ 3020, 4010, 4110, 

4120,) – plan − 2 967,00 zł, wykonanie − 2675,06 zł, co stanowi 90,16 %. 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku – 19 osób (16 i 0,34 etatu) 

Stan należności na 31 grudnia 2018 roku – depozyty na żądanie – 0,00 zł 

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku – 73 291,46, w tym wymagalne – 0,00 zł 
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Rozdział 80104 - Przedszkola – plan – 58 000,00 zł, wykonanie 48 184,04 zł, co stanowi 

83,08%. Są to dotacje na przedszkola publiczne i niepubliczne, do których uczęszczają dzieci 

z naszej gminy, w tym: 

- § 2310 – dotacja na przedszkola publiczne – 48 184,04 zł 

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół – plan 225 850,00 zł, wykonanie 223 270,07 zł, 

co stanowi 98,86%, z tego: 

− wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla opiekunek dzieci dowożonych do szkoły - § 

4110, 4120, 4170 w kwocie 24 935,65 zł 

− usługi pozostałe - § 4300 – 198 334,42 zł, w tym: 

a) przewozy dzieci do szkół  „INTERTRANS  GŁOGÓW –  171 033,04 zł 

b) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 27 301,38 zł 

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan 65 902,19 zł, wykonanie 61 678,18 zł, co stanowi 

93,59% , w tym: 

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 460,42 zł, 

co stanowi 86,51%. Środki wydano na materiały celem organizacji warsztatów 

terapeutycznych. 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 61 647,19 zł; wykonanie 

58 047,74 zł, tj. 94,16 %, które wydatkowano na: 

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§4170, § 4120, § 4110) – 21 145,46 zł. 

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - koszty związane z zakupami na programy 

profilaktyczne realizowane przez placówki gminne, stowarzyszenia i organizacje –17 923,26 

zł w tym: artykuły spożywcze zakupione dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach, 

artykuły papiernicze, materiały biurowe, art. plastyczno-malarskie, zabawkarskie  

i dekoracyjne wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć, nagrody dla dzieci z okazji 

organizowanych festynów, np. Dzień Dziecka, zakup filmów profilaktycznych. 

- zakup usług pozostałych § 4300 - 18 305,02 zł. 

Środki przeznaczono na: 

- organizację przedstawienia teatralnego w punktach bibliotecznych dla dzieci z okazji 

mikołajek, 

- zakup biletów do parku rozrywki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, 

- dofinansowanie programu profilaktycznego realizowanego przez GOPS Gaworzyce, 
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- dofinansowanie festynu integracyjnego „I Dzień Młodych” 

- współorganizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów – udział w programie 

„Badminton”, „Umiem pływać”  

Rozdział  85195-§ 4010 Ochrona zdrowia – pozostała działalność 

- § 4010 wynagrodzenia osobowe – plan 138,98zł wykonanie - 103,35zł (74,36%) 

- § 4110 składki na bezp. społeczne -plan  25,06 zł wykonanie 18,54zł (73,98%) 

- § 4120 fundusz pracy – plan 1,60 zł, wykonanie 0, 96 zł  (60,00%) 

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 15,00 zł wykonanie 10 zł (66,67%) 

- § 4300 zakup usług pozostałych -plan – 62,40 zł wykonanie 31,20 zł (50,00%) 

- § 4410 podróże służbowe -plan – 11,96 zł, wykonanie 5,97zł (49,92%) 

Koszty wydawania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla innych niż ubezpieczeni. 

Plan 255,00 zł - wykonanie - 170,02 zł. Wykorzystano dotację w (66,67%) 

 

POMOC SPOŁECZNA – dział 852 

Rozdział 85202 §4330 Domy Pomocy Społecznej 

 Plan 35 113,08 zł, wykonanie- 33 925,54 zł. Wykorzystano dotację w (96,62%) 

1. Jedna osoba samotna upośledzona w stopniu umiarkowanym przebywa w Domu Pomocy 

Społecznej w Głogowie, (skierowana na podstawie art. 54 Ustawy o pomocy społecznej). 

Koszty pobytu są pokrywane w wys. 70% z jej świadczenia a pozostałe koszty z budżetu 

gminy. 

2. Umieszczono drugą osobę w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie, koszty pobytu były 

pokrywane w wys. 70% z jej świadczenia a pozostałe koszty opłacili jej dzieci. 

Rozdział  85213 § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   

Plan 25 316,00 zł  -  wykonanie 24 990,98 zł.  Wykorzystano dotację w  (98,72%) 

Składki zdrowotne GOPS opłacił dla 20 osób pobierających zasiłek stały, które nie posiadają 

ubezpieczenia z innego tytułu (łącznie 194 składki) (art. 36 pkt. 2 ustawy o pomocy 

społecznej - świadczenia niepieniężne oraz na podstawie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 242, art. 79) w kwocie 9 001,04 zł. 

Pozostałą kwotę wydatkował Urząd Gminy. 

Rozdział 85214 § 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne 
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 Plan 69 000,00 zł - wykonanie 66 547,57 zł, w tym: 54 230,56 zł zasiłki okresowe z budżetu 

państwa oraz 12 317,01 zł z budżetu gminy. Wykorzystano dotację w (96,45%) 

Zasiłki okresowe przyznano dla 32 rodzin (łącznie 175 świadczeń) z powodu: długotrwałej 

choroby, niepełnosprawności lub bezrobocia. Świadczenie przysługuje zgodnie z art.38 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej. 

Zasiłki celowe przyznano dla   27 rodzin (łącznie  36 świadczeń) oraz schronienie dla 1 osoby 

bezdomnej – łączna kwota 12 317,01 zł. 

Świadczenie przysługuje zgodnie z art.37 oraz art. 39 ustawy o pomocy społecznej. 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan  20 510,00 zł, wykonanie 8 203,34 zł, co 

stanowi 40%. Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób 

uprawnionych, spełniających kryteria ustawowe, w tym „dodatki energetyczne” w kwocie 

338,83 zł oraz zakupy materiałów biurowych w kwocie 6,78 zł. 

Rozdział 85216 § 3110 Zasiłki stałe  

Plan 108 500,00 zł - wykonanie 107 068,45 zł. Wykorzystano dotację w (98,68% )   

Zasiłki stałe przyznano dla 23 osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i są niezdolni do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, łącznie wypłacono 230 świadczeń (zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy 

społecznej). 

Rozdział 85219 - Wynagrodzenia osobowe i utrzymanie ośrodka, w tym: 

§ 3020  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (ekwiwalent za używanie własnej 

odzieży do celów służbowych)– plan 590,00 zł, wykonanie - 590,00 zł (100%) 

- § 3010 wynagrodzenie opiekuna praw., kuratora – plan 9 600,00 zł, wyk. - 9 600,00 zł  

(100%) - § 4010 wynagrodzenie osobowe – plan 156 013,79 zł, wykonanie - 146 531,51 zł 

(93,92%) 

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne– plan 9 868,83 zł, wykonanie 9 868,83 zł 

(100,00%) 

- § 4110 składki na bezp. społeczne -plan 26 262,64 zł wykonanie 25 549,80, zł (97,29%) 

- § 4120 fundusz pracy – plan  2 349,26 zł,  wykonanie 2 184,10 zł  (92,97%) 

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 11 718,83 zł, wykonanie 11 684,00 zł 

(99,70%) 

 -§ 4260 zakup energii – plan 5 164,74 zł, wykonanie 4 281,25 zł (82,89%) 

 -§ 4300 zakup usług pozostałych - plan  – 15 701,72 zł, wykonanie 15 637,12 zł  (99,59%) 
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- § 4360 zakup usług telefonicznych – plan 520,52 zł, wykonanie 518,57 zł (99,63%) 

- § 4410 podróże służbowe krajowe -plan 1 712,23 zł, wykonanie 1 712,20 zł (100%) 

- §4430 różne opłaty i składki plan - 500,00 zł, wykonanie 0,00  

- §4440 odpisy na ZFŚS -plan -  5 845,30 zł wykonanie  5 845,30 zł (100,00%) 

- § 4700 szkolenia pracowników -plan -  2 831,86 zł, wykonanie 2 551,76 zł (90,11%) 

Ogółem rozdział 85219 

Plan  248 679,72 zł - wykonanie 236 554,44 zł. Wykorzystano dotację w (95,12%)  

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: 

1 kierownik, 3 pracowników socjalnych (w tym jeden – długotrwała nieobecność), 

1 inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu 

alimentacyjnego, referent ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu 

alimentacyjnego, asystent rodziny na ¾ etatu, główny księgowy. 

Rozdział  85219 § 3110 Wynagrodzenie kuratora   

 Plan 4 800,00 zł, wykonanie -  4 800,00 zł. Wykorzystano dotację w 100% 

 Sąd Rejonowy w Głogowie Postanowieniem z dnia 19 maja 2006 r. przyznał kuratorowi 

wynagrodzenie w kwocie 400,00 zł z tytułu opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną 

(środki z budżetu gminy) zgodnie z art.53a ustawy o pomocy społecznej.  

Rozdział 85219 § 3110 Wynagrodzenie opiekuna prawnego  

Plan 4 800,00 zł - wykonanie 4 800,00 zł. Wykorzystano dotację w 100% 

Sąd Rejonowy w Głogowie Postanowieniem z dnia 19 maja 2006r. przyznał opiekunowi 

prawnemu wynagrodzenie w kwocie 400 zł z tytułu opieki nad osobą całkowicie 

ubezwłasnowolnioną,(środki z budżetu państwa).  

 W kolejnym Postanowieniu z 10 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Głogowie 

Postanowieniem przyznał opiekunowi prawnemu wynagrodzenie w wysokości 1/10 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród 

ogłaszanego przez prezesa GUS, wyrównanie zostało wypłacone w 2019 r. 

 

Rozdział  85228 §3110  

 Plan 11 718,00 zł – wykonanie 11 664,00 zł. Wykorzystano dotację w (99,54%) 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano dla 1 rodziny (876 świadczeń), koszt 1 godziny 

to 18 zł. Usługi  świadczono w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych  

w Głogowie przy ul. C.K. Norwida 5 dla osoby niepełnosprawnej. 
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Rozdział 85228 §4110  Składki na ubezpieczenie społeczne  

Plan 759,00 zł – wykonanie - 261,35 zł Wykorzystano dotację w (34,43%) 

Rozdział 85228 - §4170 Wynagrodzenie  bezosobowe 

Plan  4 200,00 zł  - wykonanie - 1 450,00 zł. Wykorzystano dotację w (34,52%) 

Wynagrodzenie opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie z tytułu  sprawowania opieki nad  

osobą starszą, niepełnosprawną z miejscowości Dzików, nie wykorzystano planu ponieważ 

osobę tę umieszczono w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Głogów. 

Rozdział  85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja z 

budżetu państwa  Plan 16 677,00 zł – wykonanie 13 375,35 zł. Wykorzystano dotację w 

(80,20%) 

Rozdział 85230 § 3110 Pozostała działalność. Świadczenia społeczne (dożywianie) 

Plan - 45 452,00 zł, wykonanie 42 617,80 zł (budżet wojewody 25 452zł + budżet gminy 

17 165,80 zł). Wykorzystano dotację w (93,76%)  

Dożywianiem objęto 60 dzieci (25 rodzin): w tym z Przedszkola Publicznego w 

Gaworzycach, ze Szkoły Podstawowej Gaworzycach, ze Szkoły Podstawowej w Nielubi oraz 

z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie (7 496 posiłków) 

Przyznano także 84 świadczeń pieniężnych z Programu Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania  na zakup art. żywnościowych dla 27 rodzin na kwotę 15 160 zł. 

Udział środków własnych gminy w 2018 r. wynosi 40 %, budżet państwa 60% 

Rozdział 85278 - §3110  Świadczenia społeczne – zdarzenie losowe 

Plan 12 000,00 zł – wykonanie - 12 000,00 zł. Wykorzystano dotację w 100% 

Pomoc przyznano dla trzech rodzin, jedna rodzina otrzymała pomoc w wys. 5 000,00 zł  

z tytułu pożaru budynku mieszkalnego oraz dwie rodziny z tytułu poniesionych szkód  

w związku ze spaleniem się budynku mieszkalnego w wys. 7000,00 zł. 

 

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 95 846,00 zł, wykonanie 79 039,00 

zł, tj. 82,46 %, w tym: 

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 

74 400,00 zł, wykonanie 58 367,00 zł, tj.78,45% 

- § 3240 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 58 367,00 zł, w tym: 

śŚrodki z DUW - 46 693,60 zł, środki własne gminy – 11 673,40 zł 
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Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –plan 

21 446,00 zł wykonanie 20 672,00 zł, tj.96,39% w tym: 

- § 3240 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – Urząd Gminy 

Gaworzyce - plan 14 034,00 zł wykonanie 13 260,00 zł, tj.94,48% 

- § 3240 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - Szkoła Podstawowa 

w Gaworzycach plan 7 412,00 zł wykonanie 7 412,00 zł, tj.100% 

 

Dział 855 – Rodzina - plan 4 414 314,68  zł wykonanie 4 378 684,35 zł, tj.99,19 %, w tym: 

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – plan 2 566 800,00 zł wykonanie 

2 555 743,72 zł, tj.99,57%. Środki wydatkowano na: 

- świadczenia społeczne - § 3110 – w kwocie 2 517 974,10 zł 

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny (§ 4010, 4110, 

4120, 4440) w kwocie 33 530,13 zł 

- wydatki pozostałe – usługi informatyczne, zakupy materiałów, szkolenia pracownicze (§ 

4210, 4300, 4700) w kwocie 4 239,49 zł 

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 

1 649 000,00 zł wykonanie 1 643 365,18 zł tj. 99,66% w tym 

 - świadczenia społeczne - § 3110 – w kwocie 1 589 724,88 zł 

 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz 

socjalny (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) w kwocie 44 833,00 zł 

- wydatki pozostałe – usługi informatyczne, zakupy materiałów, opłata za przesyłki pocztowe, 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4210, 4300, 4360)w kwocie 8 807,30 zł 

Rozdział  85503 Karta Dużej Rodziny§ 4010  Wynagrodzenia pracownika - KDR 

−  Plan 174,40 zł - wykonanie 105,39 zł .Wykorzystano dotację w ( 60,43%) 

− § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne KDR 

− Plan 31,33 zł - wykonanie 18,90 zł . Wykorzystano dotację (60,33%) 

− § 4120 składki na fundusz pracy KDR   

− Plan 4,27 zł - wykonanie 2,58 zł .Wykorzystano dotację (60,42%) 

− Ogółem rozdział 85503- plan 210,00 zł wykonanie - 126,87 zł. Wykorzystano dotację w 

(60,41 %) 
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O wydanie karty Dużej Rodziny wpłynęło 9 nowych wniosków oraz 1 dla nowego członka 

rodziny i 1 duplikat. Za obsługę programu przysługuje  13,67 zł od marca za jedną rodzinę 

wielodzietną oraz 2,74 zł w przypadku zmiany, (np. urodzenia się kolejnego dziecka lub 

przedłużenia karty), za duplikat 1,37 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje Karty Dużej Rodziny dla rodzin posiadających 

co najmniej troje dzieci. 

− Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 

− Rozdział 85504 §3110 Dobry start – świadczenia społeczne 

− Plan 165 000,00 zł – wykonanie - 150 300,00 zł. Wykorzystano dotację w (91,09%) 

− Przyznano pomoc dla 339 rodzin, w tym: 501 osób uprawnionych, wydano 2 decyzje 

odmowne.   

− Rozdział 85504 § 4010 Wynagrodzenie osobowe –Asystent Rodziny 

− Plan 20 376,88 zł - wykonanie - 17 637,88 zł. Wykorzystano dotację w (86,56%) 

Rozdział 85504 § 4010 Wynagrodzenie osobowe –Dobry start  

− Plan 3 650,02 zł – wykonanie - 3 375,02 zł. Wykorzystano dotację w (92,47%)  

− § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Asystenta– plan 1479,69 zł  wykonanie 

1479,69 zł. (100,00%) 

− § 4110 – składki na ub. społ. Plan Asystent 3 899,01 zł – wyk. 3 334,21 zł (85,51%) 

− § 4110 – składki na ub. społ. Dobry start Plan 655,74 zł  – wyk. 605,15 zł (92,29%) 

− § 4120 – składki na fundusz pracy Asystent Plan 101,85 zł – wyk. 101,85 zł (100%) 

− § 4120 – składki na fundusz pracy Dobry start Plan 94,24 zł – wyk. 43,83 zł (46,51%) 

− § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Dobry start Plan 731,00 zł – wyk. 637,00 zł 

(87,14%) 

− § 4300 – zakup usług pozostałych Dobry start Plan 369,00 zł – wyk. 369,00 zł (100%) 

− § 4440 – odpisy na ZFŚS Asystent -plan - 889,25 zł wykonanie  889,25 zł (100,00%)  

− Suma 85504 Asystent rodziny Plan 26 746,68 zł – wyk.- 23 442,88 zł  wyk. dotację  

w (87,65%) 

− Suma 85504 Dobry start Plan 170 500,00 zł – wyk.- 155 330,00 zł wyk. dotację  

w (91,10%) 

− Ogółem rozdział 85504 Plan 197 246,68 zł – wyk.- 178 772,88 zł wyk. dotację  

w (90,63%) 
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− Rozdział 85508 § 4330 Rodziny zastępcze Plan 1 058,00 zł – wykonanie - 675,70 zł 

Wykorzystano dotację w (63,87%) 

Ogółem plan 743 341,48 zł wykonanie 700 835,66 zł (94,28%). 

 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - plan 368 938,87 zł; 

wykonanie 286 821,42 zł, co stanowi 77,74 %, w tym: 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 15 710,00 zł wykonanie 

7 197,50 zł tj. 45,81%. 

 - zakup usług pozostałych § 4300 – aktualizacja kosztorysu – 1 537,50 zł 

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - §4390 – 2 460,00zł 

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - §4610 – 3 200,00 zł 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 23 000,00 zł, wykonanie 15 535,53 zł, tj. 

67,55 %, które wydatkowano ma wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy 

Gaworzyce (świetlice i przystanki autobusowe) -§4300 - w kwocie 15 535,53 zł 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 42 228,87 zł, 

wykonanie  

38 811,54, co stanowi 91,91 %, które wydatkowano na zakup: kos spalinowych, paliwa, 

części zamiennych i kosiarek, przeznaczonych do koszenia parków i terenów rekreacyjnych 

na terenie naszej gminy (§4210) w kwocie 32 934,64 zł oraz na zagospodarowanie terenu 

(§4300) w kwocie 5 876,90 zł. 

Środki w tym rozdziale to wydatki  funduszu sołeckiego oraz wydatki związane z 

utrzymaniem terenów zieleni w naszej gminie: 

− § 4210 - fundusz sołecki – ogółem 15 935,31 zł, w tym: 

a) sołectwo Grabik –  480,60 zł 

b) sołectwo Gostyń – 297,09 zł 

c) sołectwo Dalków – 5 245,77 zł 

d) sołectwo Dzików – 122,22 zł 

e) sołectwo Kłobuczyn – 4 999,58 zł 

f) sołectwo Korytów – 643,02 zł 

g) sołectwo Koźlice – 1 728,62 zł 

h) sołectwo Kurów Wielki – 0,00 zł 

i) sołectwo Mieszków – 130,84 zł 
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j) sołectwo Śrem – 693,83 zł 

k) sołectwo Witanowice – 1 593,74 zł 

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości 

Kurów Wielki - 5 876,90 zł, w tym fundusz sołecki 3 876,98 zł: 

Kurów Wielki – 3 576,98 zł 

Witanowice – 300,00 zł 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 242 000,00 zł, wykonanie 

205 899,07 zł, . 

tj. 85,08 % w tym: 

− oświetlenie uliczne - § 4260 – 84 498,58 zł 

−  konserwacja urządzeń sterujących - § 4270 - 120 000,49 zł, 

− wykonanie oświetlenia w miejscowości Grabik - § 4300 - 1 400,00 zł,  

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 46 000,00 zł, wykonanie 19 377,78 zł, co 

stanowi 42,13%, w tym: 

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla psa – 23,99 zł  

- § 4300 – zakup usług pozostałych – opieka nad zwierzętami bezpańskimi, opłaty za 

schronisko i opiekę weterynaryjną w kwocie 12 153,79 zł oraz usuwanie azbestu 7 200,00 zł 

 

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan ogółem 954 074,97 zł; 

wykonanie 885 304,08 zł, co stanowi 92,79 %,  

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – plan 514 392,56 zł, 

wykonanie 463 512,78 zł, tj. 90,11%, które wydatkowano na: 

− § 2480 - dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach w kwocie 

378 914,55 zł 

− § 4210 - zakup opału ,materiałów budowlanych, art. dekoracyjnych, wyposażenia świetlic 

z terenu naszej gminy – 36 771,33 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie  

27 720,31 zł, przeznaczone na doposażenie świetlic: 

a) Sołectwo Dalków – zakup paliwa – 249,80 zł 

b) Sołectwo Gostyń – zakup naczyń do świetlicy – 398,00 zł 

c) Sołectwo Korytów –zakup mat. budowlane – 341,61 zł 

d) Sołectwo Koźlice – zakup: mat. potrzebnych do wykonania mebli, garażu, strojów 

ludowych dla zespołu „Dawidenka” – 10 677,50 zł 
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e) Sołectwo Mieszków – zakup: płyty elektrycznej, sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, 

sprzętu RTV, szafy – 9 832,06 zł 

f) Sołectwo Śrem – zakup środków czystości – 216,09 zł 

g) Sołectwo Wierzchowice – organizacja zajęć dla dzieci – 496,72 zł 

h) Sołectwo Witanowice – utrzymanie terenów zielonych, organizacja zajęć dla dzieci, zakup: 

mat. do remontu świetlicy, termosów, namiotu – 5 508,53 zł 

- zakup energii –  § 4260 – 43 340,48 zł,  

- akup usług pozostałych - § 4300 – wywóz nieczystości stałych, montaż klimatyzatorów, 

konserwacja pieca - 4 486,42 zł , w tym z funduszu sołeckiego: 

a)  sołectwo Mieszków – usługa transportowa – 80,09 zł 

b) Sołectwo Witanowice – usługa serwisowa sprzętu – 998,76 zł 

 

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 341 682,00 zł; wykonanie 335 501,08 zł, tj.98,19%, które 

wydatkowano na : 

- § 2480 - dotacja na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki w Gaworzycach wraz z filiami w 

Kłobuczynie, Dalkowie i Wierzchowicach w wysokości 332 001,08 zł 

- § 4210 – zakup szafek do biblioteki w Kłobuczynie – 1000,00 zł – wydatek w ramach 

funduszu sołeckiego 

- § 4300 – montaż szafy w bibliotece w Kłobuczynie – 2 500 zł – wydatek w ramach 

funduszu sołeckiego 

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 72 560,00 zł; 

wykonanie 65 416,88 zł tj. 94,70 %, które wydatkowano na: 

 - §2720 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych w kościele  

w Kłobuczynie – 15 000,00 zł oraz w kościele w Kurowie Wielki – 15 000,00 zł  

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 720,00 zł 

- § 4210 – zakup materiałów budowlanych i dekoracyjnych  do pałacu zabytkowego i parku  

w Gaworzycach – 5 856,89 zł 

- § 4270 - prace remontowe w pałacu zabytkowym w Gaworzycach – 27 839,99  zł 

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan – 25 440,41 zł, wykonanie 20 873,34 zł, 

tj.82,05%, które wydatkowano na:  
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- § 2820 – dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszenia „Lepsze jutro twórzmy dziś” na 

realizację zadania publicznego pod tytułem „Wioski z dobrą energią” na kwotę 1 200,00 zł 

- § 4210 - zakup artykułów spożywczych, nagród oraz oprawę muzyczną przy organizacji 

imprez integracyjnych na kwotę  14 723,34 zł, w tym fundusz sołecki – 11 723,35 zł, wg 

następujących sołectw: 

-  sołectwo  Dalków – 3 316,00 zł 

- sołectwo Dzików – 791,47 zł 

- sołectwo Gaworzyce – 2 296,21 zł 

- sołectwo Gostyń – 339,05 zł 

- sołectwo Grabik – 499,14 zł 

- sołectwo Kłobuczyn – 630,77 zł 

- sołectwo Korytów –  767,44 zł 

- sołectwo Koźlice – 669,74 zł 

- sołectwo Mieszków – 1 202,08 zł 

- sołectwo Śrem -  99,22 zł 

- sołectwo Wierzchowice – 743,30 zł 

- sołectwo Witanowice – 368,93 zł 

- § 4300 – zakup usług pozostałych – organizacja warsztatów, usługa muzyczna – 4 950,00 zł,  

W ramach funduszu sołeckiego 4 950,00 zł wg. następujących sołectw: 

- sołectwo Gaworzyce – usługa transportowa - wyjazd dzieci nad morze – 1 000,00 zł 

- sołectwo Kłobuczyn – organizacja imprez kulturalno – edukacyjnych dla dzieci – 2 000,00 

zł 

- sołectwo Koźlice – organizacja letniego festynu – 1 200,00 zł 

- sołectwo Wierzchowice – organizacja imprezy - 750,00 zł  

 

Dział 926 – Kultura fizyczna  – plan 118 690,18 zł; wykonanie 100 667,94  zł,  

co stanowi 84,82%. 

Rozdział 92605  – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 77 060,00 zł, wykonanie 

64 814,00  zł, co stanowi 84,11 %, w tym: 

- wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne (§ 4170, § 4110) 

– 3 991,24 zł 
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Wynagrodzenie dla trenera za prowadzenie treningów zorganizowanych podczas obozu 

letniego pt. „Wakacyjna przygoda z badmintonem” 

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13 661,99 zł. 

Wydatki poniesiona na następujące klubu sportowe: 

- GLKS Gaworzyce – zakup rękawic bramkarskich, wody, paliwa , zraszacza – 2 022,23 zł 

- KS Kłobuczyn – zakup mat. budowlanych, siatki piłkarskiej – 2 044,90 zł 

- LZS Koźlice – zakup paliwa, mat. budowlanych, strojów piłkarskich, siatki na piłkochwyty 

– 5 443,89 zł- w tym fundusz sołecki – 1 499,99 zł 

- WKS Amator  Wierzchowice – zakup art. sportowych, paliwa, mat. budowlanych – 

3 948,76 zł 

- § 4260 – zakup energii – 3 786,29 zł 

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 43 338,48 zł. 

Wydatki poniesiono na: delegacje sędziowskie, usługi transportowe, opłaty regulaminowe, 

opłaty startowe, nadruki na koszulki, noclegi w ramach obozu letniego „Wakacyjna przygoda 

z badmintonem. 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność -  plan 118 690,18 zł, wykonanie 100 67,94 zł, co 

stanowi  84,82 %, które wydatkowano na: 

- § 4210 – zakup sprzętu, paliwa, krzewów ozdobnych, narzędzi ogrodowych i wyposażenia 

placów zabaw – 34 869,94 zł, w tym fundusze sołeckie 33 769,94 zł 

− sołectwo Dzików – zakup zestawów ogrodowych, grilli, figurki dzika, mat. budowlanych 

4 944,10 zł 

− sołectwo Dalków – zakup bramek aluminiowych , sadzonek krzewów ozdobnych, mat. 

budowlanych – 7 182,15 zł 

− sołectwo Gaworzyce – materiały na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego–9 200,00 zł 

− sołectwo Grabik – zakup altany na boisko – 9 500,00 zł 

− sołectwo Śrem – zakup ławek – 597,00 zł 

− sołectwo Wierzchowice – zakup sadzonek, paliwa – 1 246,69 zł 

− sołectwo Witanowice – zakup wc drewnianego – 1 100,00 zł 

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie podstawki pod figurkę dzika – 984,00 zł,  

w tym fundusz sołecki 984,00 zł. 
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2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

 

 

W 2018 roku zaplanowano do realizacji inwestycje ogółem – plan 6 752 993,32 zł; 

wykonanie 6 675 009,68 zł, tj. 98,85 % 

 

Wykonanie przedstawia się następująco: 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 170 030,00 zł, wykonanie 167 681,41 zł, tj.98,62% 

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj.100% 

- § 6050- wydatki inwestycyjne – zagospodarowanie miejsca spotkań oraz rekultywacja stawu 

w Kłobuczynie „Szuwarowy zakątek” – wydatek w ramach funduszu sołeckiego Kłobuczyn – 

15 000,00 zł 

Rozdział 01008 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 155 030,00 zł wykonanie 

152 681,41 zł,  tj. 98,49% 

- § 6050 – wydatki inwestycyjne na odbudowę rowu ziemnego w obrębie Gostyń – 

152 681,41 zł. 

 

 

Fot. 1. Rów w Gostyni przed przebudową               Fot. 2. Rów w Gostyni przed przebudową 
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Fot. 3. Rów w Gostyni po przebudowie               Fot. 4. Rów w Gostyni po przebudowie 
 

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 5 432 490,83 zł wykonanie 5 397 886,40  zł, co 

stanowi 99,36%  

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – plan 4 370 750,83 zł; wykonanie 4 355 883,93 

zł, co stanowi 99,66 %. Nakłady poniesiono na poniższe inwestycje: 

- § 6050 – wydatki inwestycyjne 

1. budowa chodnika w miejscowości Śrem – 21 948,12 zł 

 

Fot. 5. Chodnik w Śremie 
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2. Gostyń - droga dojazdowa do gruntów rolnych – 565 434,97 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 6. Droga dojazdowa do gruntów rolnych po remoncie – Gostyń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 7. Droga dojazdowa do gruntów rolnych po remoncie - Gostyń 

 

3. Koźlice X – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 1 238 720,28 zł 

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Obejmowało wykonanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi w Koźlicach wraz z przebudową nawierzchni drogi  

o szerokości 3,5m z nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi zaproponowanym 
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przez projektanta, odtworzenie pobocza drogi z mijankami i odtworzenie zjazdów do działek 

przyległych (do granicy działki); długość przebudowanego odcinka drogi: 1,470 km. 

 

 

Fot. 8. Droga dojazdowa do gruntów rolnych przed remontem – Koźlice 

 

 

Fot. 9. Droga dojazdowa do gruntów rolnych po remoncie – Koźlice 

 

4. przebudowa dróg gminnych -  25 000,00 zł 

- § 6058 – wydatki inwestycyjne  
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1. przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa w Gaworzycach – 526 699,13 zł  

2. przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna w Gaworzycach – 938 323,27 zł 

- § 6059 – wydatki inwestycyjne 

1. przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa w Gaworzycach – 400 826,26 zł 

2. przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna w Gaworzycach – 638 931,80 zł 

 

Fot. 10. Przebudowa ul. Parkowej w Gaworzycach – w trakcie robót 

 

Fot. 11. Przebudowana ul. Parkowa w Gaworzycach 
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Fot. 12. Ulica Szkolna w Gaworzycach przed przebudową 

 

 

Fot. 13. Ulica Szkolna w Gaworzycach po przebudowie 
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Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęski żywiołowej – plan 1 061 740,00 zł wykonanie 

1 042 002,47 zł, tj. 98,4% 

- § 6050 – wydatki inwestycyjne 

1. przebudowa drogi - ul. Mechaniczna w Gaworzycach – 402 755,06 zł 

 

Fot. 14. Ulica Mechaniczna w Gaworzycach przed przebudową 

 

 

Fot. 15. Ulica Mechaniczna w Gaworzycach po przebudowie 



68 
WÓJT GMINY GAWORZYCE 

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce,  
tel. 76 8316 285, fax 76 8316 286  

e-mail: ug@gaworzyce.com.pl ● www.gaworzyce.com.pl 

 

2. przebudowa drogi - ul. Szkolna w Gaworzycach – 247 052,01 zł 

 

Fot. 16. Ulica Szkolna w Gaworzycach przed przebudową 

 

Fot. 17. Ulica Szkolna w Gaworzycach po przebudowie 
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3. przebudowa drogi w Dalkowie – 392 195,40 zł 

 

 

Fot. 18. Droga gminna w Dalkowie przed przebudową 

 

 

Fot. 19. Droga gminna w Dalkowie po przebudowie 
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Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – plan 60 000,00 zł, wykonanie  53 500,61 zł, co 

stanowi 89,17%,  

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 60 000,00 zł 

wykonanie 53 500,61 zł. 

- § 6050- wydatki inwestycyjne 

1. przebudowa pomieszczeń poprzedszkolnych na dwa mieszkania – 53 500,61 zł 

 

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 18 860,24 zł wykonanie 18 859,49 zł tj. 99,99%  

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 18 860,24 zł wykonanie 18 859,49 zł 

- § 6050- wydatki inwestycyjne 

1. budowa ogrodzenia wokół cmentarza w Wierzchowicach – wydatek w ramach funduszu 

sołeckiego – 18 859,49 zł 

 

Dział 750- Administracja publiczna – plan 20 000,00 zł wykonanie 14 293,78 zł tj.71,47% 

Rozdział 75022 – Rady gmin – plan 20 000,00 zł wykonanie 14 293,78 zł 

- § 6050- wydatki inwestycyjne 

1. przystosowanie Sali Rajców do przeprowadzenia sesji Rady Gminy – wykonanie systemu 

nagłośnienia i nagrywania – 14 293,78 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 20. Sala Rajców przed remontem pałacu w Gaworzycach 
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Fot. 21. Sala Rajców w Urzędzie Gminy w Gaworzycach (pałac) 

 

 

Dział 801- Oświata i Wychowanie – plan 159 042,23 zł, wykonanie 159 042,23 zł, tj.100% 

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 151 290,00 zł, wykonanie 151 290,00 zł, 

tj.100% 

- § 6050- wydatki inwestycyjne 

1. wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Gaworzycach – 151 290,00 zł 

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 7 752,23  zł, wykonanie 7 752,23 zł, tj.100 %  

- § 6059 – wydatki inwestycyjne – 7 752,23 zł 

 

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 218 101,03 zł wykonanie 218 063,26 zł tj. 99,98% 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 218 101,03 zł wykonanie 218 06,26 zł 

- § 6050 – wydatki inwestycyjne 

1. Senior + - 218 063,26 zł 
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Fot. 22. Piwnice pałacu w Gaworzycach - Klub Senior+ przed remontem 

 

 

Fot. 23. Wyremontowane pomieszczenia w piwnicy pałacu w Gaworzycach – siedziba Klubu Senior+  

 

 



73 
WÓJT GMINY GAWORZYCE 

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce,  
tel. 76 8316 285, fax 76 8316 286  

e-mail: ug@gaworzyce.com.pl ● www.gaworzyce.com.pl 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 165 490,00 zł, 

wykonanie 154 215,00 zł  co stanowi 93,19 %. 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 88 690,00 zł, wykonanie 

84 225,00 zł, tj. 94,97%  

- § 6059 – wydatki inwestycyjne 

1. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach, cz.1 – budowa  

i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej – 44 225,00 zł 

 

 

Fot. 24. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchowicach  

 



74 
WÓJT GMINY GAWORZYCE 

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce,  
tel. 76 8316 285, fax 76 8316 286  

e-mail: ug@gaworzyce.com.pl ● www.gaworzyce.com.pl 

 

Fot. 25. Budowa sieci wodociągowej w Wierzchowicach  

 

- § 6050 – wydatki inwestycyjne 

1. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaworzyce ul. Szkolna – 18 000,00 zł 

2. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaworzyce ul. Szkolna – 22 000,00 zł 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic  – plan 76 800,00 zł; wykonanie 69 990,00 zł, tj. 91,13%  

- § 6050 – wydatki inwestycyjne 

1. instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce etap III – 69 990,00 zł – w tym 

fundusz sołecki 22 000,00 zł. 
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Fot. 26. Lampa solarna – ul. Mechaniczna w Gaworzycach 

 

 

Fot. 27. Lampa solarna – ul. Szkolna w Gaworzycach 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego – plan  64 300,00 zł wykonanie 

63 610,30  zł, tj. 98,93 %,  
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Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice – plan 12 500,00 zł wykonanie 12 300 

zł tj. 98,40 %  

- § 6050 – wydatki inwestycyjne 

1. przebudowa Sali wiejskiej w Kłobuczynie – 12 300,00 zł 

 

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 51 800,00 zł 

wykonanie 51 310,30 zł tj.99,05 %.  

- § 6050 – wydatki inwestycyjne 

1. remont piwnic Pałacu w Gaworzycach etap II – 51 310,30 zł 

 

 

Fot. 28. Pomieszczenia w piwnicy pałacu w Gaworzycach – przed remontem 
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Fot. 29. Pomieszczenia w piwnicy pałacu w Gaworzycach – po remoncie 

 

Dział 926 – Kultura Fizyczna– plan 444 678,99 zł wykonanie 427 857,20 zł tj.96,22% 

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – plan 264 379,00 zł wykonanie 260 216,23 zł tj.98,43% 

- § 6050 – wydatki inwestycyjne 

1. rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Gaworzycach – 260 216,23 zł 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan 180 299,99 zł, wykonanie 167 640,97 zł, tj. 

92,98 %.   

-   § 6050 – wydatki inwestycyjne   
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Fot. 30. Nowa infrastruktura przy boisku sportowym w Gaworzycach – oświetlenie 

 

 

Fot. 31. Nowa infrastruktura przy boisku sportowym w Gaworzycach – chodniki 
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1. utworzenie Otwartej strefy Aktywności w Gostyni – 100 242,11 zł – w tym fundusz sołecki 

– 10 500,00 zł 

 

Fot. 32. Otwarta Strefa Aktywności w Gostyni 

 

 

Fot. 33. Otwarta Strefa Aktywności w Gostyni 
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Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie działek Otwartą Strefą Aktywności, w skład 

której wchodzi ogrodzony plac zabaw, siłownia zewnętrzna, strefa relaksu oraz wykonanie 

nasadzeń w miejscowości Gostyń, na działkach nr 89 i 90. 
 

Siłownia zewnętrzna została wyposażona w następujące urządzenia fitness: 

• biegacz na nodze, 

• narty biegowe na nodze, 

• krzesło do wyciskania / prasa ręczna na słupie, 

• podciąg nóg na słupie, 

• twister, 

• jeździec na nodze, 

• wioślarz na nodze. 

 

Wybudowano plac zabaw ogrodzony panelowym systemem ogrodzeniowym z segmentem 

wejściowym Stop-Dog. Plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia do zabawy 

firmy Croquet: 

• karuzela, 

• zestaw wspinaczkowy, 

• huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo, 

• huśtawka wahadłowa podwójna, 

• huśtawka wagowa, 

• bujak. 

 

W strefie relaksu zaprojektowano wykonanie nowych nasadzeń oraz montaż urządzenia do 

gier edukacyjnych (stół do szachów), 4 ławek, 2 koszy na śmieci, stojaka rowerowy. 

W ramach inwestycji posadzono 3 klony Royal Red, 34 szt. berberysów thunberga 

Atropurpurea, 50 szt. lawendy Hidcote oraz wykonano ok. 190 m2 trawnika z siewu.  

 

2. zagospodarowanie centrum m. Kurów Wielki utworzenie miejsca rekreacji, sportu  

i wypoczynku – 59 828,21 zł – w tym fundusz sołecki – 5 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
WÓJT GMINY GAWORZYCE 

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce,  
tel. 76 8316 285, fax 76 8316 286  

e-mail: ug@gaworzyce.com.pl ● www.gaworzyce.com.pl 

 

 

Fot. 34. Miejsce rekreacji w Kurowie Wielkim 

 

Fot. 35. Miejsce rekreacji w Kurowie Wielkim 
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Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie działki 132/2 w centrum miejscowości 

Kurów Wielki poprzez budowę drewnianej altany ogrodowej oraz siłowni zewnętrznej.  

Siłownia zewnętrzna została wyposażona następujące urządzenia fitness: 

• biegacz, 

• wioślarz, 

• rowerek, 

• twister i wahadło, 

• orbitrek, 

• duże koło do Tai – Chi. 

Dla zapewnienia miejsca spotkań i wypoczynku przewidziano wykonanie w ramach 

inwestycji 6 ławek, 2 stojaków rowerowych, 2 koszy na śmieci oraz miejsca na ognisko. 

 

-   § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 

1. doposażenie placów zabaw w gminie Gaworzyce – 7 570,65 zł 

 

3. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego 

W Uchwale Nr XXIX/232/2017  Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2017 r. 

wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 204.435,66 zł w podziale na 

poszczególne sołectwa. Środki te przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć według 

wniosków poszczególnych sołectw. Wykonanie wydatków w 2018 roku w zakresie realizacji 

funduszu sołeckiego przedstawia tabela 7. 

Lp. Sołectwo Zadanie przewidziane do realizacji Plan Wykonanie % 

1 Dalków Utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup 

kosy spalinowej), organizacja imprez 

okolicznościowych, zakup bramek na 

obiekt sportowo-rekreacyjny, zakup i 

montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, 

wykonanie parkingu i dokończenie 

chodnika, zakup farby, pędzli, lakierobejcy 

(malowanie altany) 

17.683,40 16.782,02 94,90 

2 Dzików Zakup ławo stołów i ławek na teren placu 

zabaw, zakup grilla i rolet do altany 

wiejskiej, zakup środków czystości do 

świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenów 

zielonych, zakup materiałów w celu 

wykonania witacza miejscowości, podstawa 

do witacza,  organizacja wydarzeń 

kulturalno-sportowych 

11.224,20 7.091,59 63,18 

3 Gaworzyce Ogrodzenie boiska sportowego (zakup 

materiałów), instalacja lamp solarnych ul. 

35.296,21 34.496,21 97,73 

 



83 
WÓJT GMINY GAWORZYCE 

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce,  
tel. 76 8316 285, fax 76 8316 286  

e-mail: ug@gaworzyce.com.pl ● www.gaworzyce.com.pl 

Mechaniczna, Kasztanowa, naprawa dróg 

na terenie gminy m.in. ul. Sąsiedzka, 

organizacja imprez kulturalnych – zakup 

strojów dla klubu seniora, organizacja 

imprez kulturalnych (wycieczki), zakup 

kamery termowizyjnej dla OSP, organizacja 

imprez kulturalnych - dzień dziecka, zakup 

materiałów biurowych 

 

 

 

 

 

 

4 Gostyń Utrzymanie terenów zielonych, organizacja 

imprez okolicznościowych, utworzenie 

otwartej strefy aktywności , zakup 

wyposażenia do świetlicy 

11.541,86 11.534,14 99,93 

5 Grabik Doposażenie boiska sportowo-

rekreacyjnego (altana), utrzymanie terenów 

zielonych, organizacja spotkań 

okolicznościowych 

10.482,98 10.479,74 99,97 

6. Kłobuczyn Zakup materiałów remontowych i  

materiałów do zagospodarowania terenu 

zieleni  przy budynku  OSP Kłobuczyn, 

utrzymanie terenów zielonych (zakup 

materiałów), zakup wyposażenia do 

pomieszczenia biblioteki (szafki kuchenne), 

wykonanie szafy wnękowej (pomieszczenie 

biblioteki), organizacja imprez kulturalno-

edukacyjnych dla dzieci (zakupy), 

organizacja imprez kulturalno-

edukacyjnych dla dzieci, zagospodarowanie 

miejsca spotkań oraz rekultywacja stawu 

,,Szuwarowy zakątek” 

28.131,08 28.129,76 100 

7. Korytów Utrzymanie terenów zielonych, organizacja 

imprez kulturalnych, instalacja lampy 

solarnej, zakup farby, pędzli, stelaż na 

ławki i stół  

8.753,46 8.752,07 99,98 

8. Koźlice Zakup stołów do świetlicy, utrzymanie 

terenów zielonych, zakup sprzętu 

sportowego (słupki, bramki, siatki), zakup 

sprzętu sportowego dla LZS, zakup strojów 

ludowych dla ,,Dawidenki”, zakup 

materiałów i środków do odnowienia 

budynku świetlicy, organizacja imprez 

okolicznościowych – zakupy, organizacja 

letniego festynu, zakup baraku (przy 

świetlicy) 

18.918,77 15.775,85 83,39 

9. Kurów 

Wielki 

Zagospodarowanie centrum miejscowości 

poprzez utworzenie miejsca rekreacji, 

sportu i wypoczynku, rekultywacja terenów 

zielonych 

8.576,98 8.576,98 100 

10. Mieszków Utrzymanie terenów zielonych, organizacja 

imprez kulturalnych (zakup materiałów 

papierniczych), zakup wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie 

terenu wokół świetlicy (zakup grilla, 

11.330,08 11.245,07 99,25 
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elementów dekoracyjnych), zakup drzew i 

krzewów ozdobnych (teren przy świetlicy), 

zakup sprzętu p.poż., apteczki, szafy, 

sprzęty RTV, podgrzewacza wody, 

transport materiałów 

 

 

11. Śrem Instalacja lamy solarnej, utrzymanie 

terenów zielonych (zakupy), utrzymanie 

terenów zielonych (serwis sprzętu), zakup 

materiałów  do świetlicy (farba, środki 

czystości), zakup ławek, organizacja 

wydarzeń kulturalnych,  

8.647,57 8.606,14 99,52 

 

 

 

 

12. Wierzchowic

e 

Budowa ogrodzenia wokół cmentarza, 

utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego, 

organizacja imprez okolicznościowych, 

zakup materiałów (organizacja zajęć dla 

dzieci) 

23.860,24 22.096,20 92,61 

13. Witanowice Zakup materiałów do remontu świetlicy, 

zakup namiotu, termosów , zakup 

materiałów (organizacja zajęć dla dzieci), 

utrzymanie terenów zielonych (zakupy), 

utrzymanie terenów zielonych (naprawy, 

serwis, zakup kosy żyłkowej, innych 

narzędzi), zakup Toy-toy, organizowanie 

spotkań okolicznościowych, zakup i montaż 

klimatyzatora 

9.988,83 9.869,96 98,81 

Ogółem 204.435,66 193.435,73 94,62 
 

Tab. 7. Wykonanie wydatków w 2018 roku w zakresie realizacji funduszu sołeckiego 

Źródło: opracowanie własne 

 

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku wyniosła 

193.435,73 zł, tzn. założenia wykonano w 94,62%, każde z poszczególnych sołectw swoje 

założenia wykonało w granicach 63,18 – 100%. Niewykonanie ze środków funduszu 

sołeckiego w roku 2018 wyniosło 10.999,93 zł. 

 

4. Realizacja zadań inwestycyjnych  

 

Według załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Gaworzyce  

z dnia 28 grudnia 2017 r. plan na zadania inwestycyjne wynosił ogółem 5.481.755,65 zł,  

w tym wyodrębniono środki własne w kwocie 5.481.755,65 zł (w tym kredyt na zadanie 

,,Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i Szkolna”- 2.499.267,53 zł, ,,Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wierzchowice” – 2.681.367,50). 
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W trakcie roku po wprowadzonych zmianach nakłady ogółem na zadania 

inwestycyjne według założonych planów wyniosły 6.752.993,32 zł, z tego: 

- środki własne 1.432.960,64 zł, 

- promesa Budżet Państwa 921.976,00 zł, 

- dotacja  budżet Województwa 1.423.139,68 zł, 

- dotacja Powiat Polkowicki 1.100,00 zł, 

- dotacja WFOŚiGW 14.000,00 zł, 

- pożyczka WFOŚiGW 31.900,00 zł  

- środki Ministerstwa Sportu i Turystyki 49.974,00  zł, 

- Fundacja KGHM 50.000,00 zł, 

- dotacja Budżet Państwa 172.900,47 zł, 

- promesa Samorząd Województwa Dolnośląskiego 25.000,00 zł,  

- promesa Urząd Marszałkowski 140.000,00 zł, 

- kredyt bank komercyjny 2.490.042,53 zł. 

 

 

Wykonanie zadań inwestycyjnych na koniec 2018 roku wyniosło 6 675 009,68 zł,  

co stanowi 98,85 % założonego planu 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia 

przedstawia tabela 8. 

Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział 
Nakłady do poniesienia 

w 2018 – plan  

po zmianach 

Nakłady poniesione  

w 2018 r. -  

po zmianach 

(wykonanie) 

1. Zagospodarowanie miejsca 

spotkań oraz rekultywacja stawu 

w m. Kłobuczyn ,,Szuwarowy 

zakątek” 

010 01008 15.000,00  

(w tym fundusz sołecki 

15.000,00) 

15.000,00 

2. Odbudowa rowu ziemnego  

w obrębie Gostyń 

010 01078 155.030,00 152.681,41 

3. Budowa chodnika w m. Śrem  600 60016 22.000,00 21.948,12 

4. Gostyń – droga dojazdowa  

do gruntów rolnych 

600 60016 570.000,00 565.434,97 

5. Koźlice X –droga dojazdowa  

do gruntów rolnych 

600 60016 1.238.720,28 1.238.720,28 
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niezrealizowana na terenie 

obrębu/wsi objętego PROW 

6. Przebudowa dróg gminnych 600 60016 25.069,65 25.000,00 

7. Przebudowa dróg gminnych  

ul. Parkowa w Gaworzycach 

600 60016 930.813,88 927.525,39 

8. Przebudowa dróg gminnych  

ul. Szkolna w Gaworzycach 

600 60016 1.584.147,02 1.577.255,17 

9. Przebudowa drogi ul. Szkolna  

w Gaworzycach w km 0+000-

0+200 (dz. Nr 1011) intensywne 

opady deszczu i gradu, czerwiec 

2017 

600 60078 256.150,00 247.052,01 

10. Przebudowa drogi ul. 

Mechaniczna w Gaworzycach  

w km 0+000-0+330 (dz.nr 

1187,6, 1187/2, 1185/14 część, 

1185/24 część-intensywne opady 

deszczu i gradu, sierpień 2017 

600 60078 405.590,00 402.755,06 

11. Przebudowa drogi w Dalkowie  

w km0+000-0+540(dz 

196.274.277-intensywne opady 

deszczu lipiec 2016) 

600 60078 400.000,00 392.195,40 

12. Przebudowa pomieszczeń 

poprzedszkolnych na dwa 

mieszkania 

700 70005 60.000,00 53.500,61 

13. Budowa ogrodzenia wokół 

cmentarza Wierzchowice 

710 71035 18.860,24  

(w tym fundusz sołecki 

18.860,24) 

18.859,49 

14. Przystosowanie Sali Rajców  

do przeprowadzenia sesji Rady 

Gminy – wykonanie systemu 

nagłośnienia i nagrywania  

750 75022 20.000,00 14.293,78 

15. Wymiana kotłów gazowych w SP 

im. K. Makuszyńskiego  

w Gaworzycach 

801 80101 151.290,00 151.290,00 

16. Budowa przedszkola  

w Gaworzycach 

801 80104 7.752,23 7.752,23 

17. SENIOR + 852 85295 218.101,03 218.063,26 

18. Budowa kanalizacji sanitarnej w 

m. Gaworzyce ul. Szkolna 

900 90001 18.000,00 18.000,00 
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19. Budowa sieci wodociągowej  

w m. Gaworzyce ul. Szkolna 

900 90001 22.000,00 22.000,00 

20. Uporządkowanie gospodarki  

wodno – ściekowej w 

Wierzchowicach cz. 1 ,,Budowa  

i przebudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz przebudowa sieci 

wodociągowej 

900 90001 48.690,00 44.225,00 

21. Instalacja lamp solarnych na 

terenie Gminy Gaworzyce –etap 

III 

900 90015 76.800,00  

(w tym fundusz 

sołecki 22.000,00) 

69.990,00 

22. Przebudowa Sali wiejskiej  

w Kłobuczynie 

921 92109 12.500,00 12.300,00 

23. Remont piwnic Pałacu  

w Gaworzycach – etap II 

921 92120 51.800,00 51.310,30 

24. Rozbudowa infrastruktury przy 

boisku sport. w Gaworzycach 

926 92601 264.379,00 260.216,23 

25.  Utworzenie otwartej strefy 

aktywności (OSA) w m. Gostyń 

926 92695 100.300,00  

(w tym fundusz sołecki 

10.500,00) 

100.242,11 

26. Zagospodarowanie centrum m. 

Kurów Wlk. poprzez utworzenie 

miejsca rekreacji, sportu i 

wypoczynku 

926 92695 59.999,99  

(w tym fundusz sołecki 

5.000,00; inicjatywy – 

1.100) 

59.828,21 

27. Doposażenie placów zabaw  

w Gminie Gaworzyce 

926 92695 20.000,00 7.570,65 

 

Tab. 8. Wykaz zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z realizacją zadań inwestycyjnych, usług i dostaw wiąże się wydatkowanie środków 

publicznych. W tabeli 9 przedstawiono zestawienie ważniejszych zamówień publicznych 

udzielonych w 2018 r. przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro. 
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Lp. Określenie przedmiotu zamówienia 

Wartość 

zamówienia wg 

umowy (brutto) 

[zł] 

Tryb 

udzielenia 

zamówienia 

1. Udzielenie Gminie Gaworzyce kredytu 

długoterminowego w kwocie 2.499.267,53 zł, w tym: 

-kwota 1.465.439,00 zł – kredyt na wyprzedzające 

finansowanie działań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 

związku z realizacją zadania pn.„Przebudowa dróg 

gminnych ul. Parkowa i Szkolna”, 

-kwota 1.033.828,53 zł – kredyt długoterminowy: – 

finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 

2018 rok w wysokości 812.279,50 zł (wkład własny na 

realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. 

Parkowa i Szkolna”), 

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 

wysokości 221.549,03 zł 

130.351,50 przetarg 

nieograniczony 

2. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w 

Wierzchowicach z podziałem na części: 

1. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz przebudowa sieci wodociągowej. 

2.Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW w 

Wierzchowicach 

3.Modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Wierzchowicach 

 

 

3.185.700,00 

 

1033.077,00 

 

169.125,00 

przetarg 

nieograniczony 

3. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Gaworzyce wraz z 

opracowaniem Gminnego Programu Usuwania 

Azbestu 

7.200,00 zapytanie 

ofertowe 

4. Zakup defibrylatora, rozpieraka cylindrycznego oraz 

zestawu łańcuchów dla OSP w Gaworzycach oraz 

OSP w Kłobuczynie 

21.192,93 zapytanie 

ofertowe 

5.  „Przebudowa drogi - ulica Szkolna w Gaworzycach w 

km 0+000 - 0+200 (działka nr 1011) [intensywne 

opady deszczu i gradu, czerwiec 2017 r.]” 

245 017,01 przetarg 

nieograniczony 

6. „Odbudowa rowu ziemnego w obrębie Gostyń w km 

0+000 – 0+650 (działka nr 123) [intensywne opady 

deszczu, luty 2017 r.]” 

146.370,00 przetarg 

nieograniczony 

7. „Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy 

Gaworzyce: Koźlice X – drogi dojazdowe do gruntów 

rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi 

objętego PROW”; działka nr 298, obręb 0006 Koźlice, 

gm. Gaworzyce, odcinek około 1,470 km” 

1.232.176,68 przetarg 

nieograniczony 

8. Remont budynku Szkoły Podstawowej w 

Gaworzycach [intensywne opady deszczu i gradu, 

sierpień 2017]” 

101.675,97 zapytanie 

ofertowe 
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9. „Wykonanie remontu pomieszczeń i przystosowanie 

na KLUB SENIORA w piwnicach pałacu w 

Gaworzycach - 2 zadania”: 

Zadanie 1 pn.: „Utworzenie i/lub wyposażenie 

placówki Senior+” 

Zadanie 2 pn.: „Remont piwnic pałacu w 

Gaworzycach -etap II- tynki” 

 

263 189,56 

przetarg  

nieograniczony  

10. „Przebudowa drogi w Dalkowie w km 0+000_ 0+540 

(działki numer 196,274,277)  [intensywne opady 

deszczu, lipiec 2016 r.]” 

388,253.90 przetarg 

nieograniczony 

11. Gostyń – droga dojazdowa do gruntów rolnych, 

działki nr: 114, obręb 0003 Gostyń, gm. Gaworzyce, 

odcinek około 0,800 km” 

559.727,77 przetarg 

nieograniczony 

12. „Udzielenie Gminie Gaworzyce kredytu 

długoterminowego w kwocie 4.388.423,10 zł w tym: 

1. kwota 2.765.196,64 zł na sfinansowanie: 

a) planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok 

w wysokości 1.075.186,13 zł w związku z realizacją 

zadania pn. „Uporządkowanie  

gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach” 

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 

wysokości 290.150,51 zł, 

c) na wyprzedające finansowanie zadania 

realizowanego z udziałem środków UE w wysokości 

1.399.860,00 zł.  

2. kwota 1.623.226,46 zł na sfinansowanie: 

a) wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 

1.023.087,46 zł, 

b) na wyprzedające finansowanie zadania 

realizowanego z udziałem środków UE w wysokości 

600.139,00 zł.” 

375.967,45 przetarg 

nieograniczony  

13. „Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach 

w km 0+000+0+330 (dz. nr 1187,6, 1187/2, 1185/14 

część, 1185/24 część) [intensywne opady deszczu i 

gradu, sierpień 2017]” 

399.574,93 przetarg 

nieograniczony 

14. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Kurów 

Wielki poprzez utworzenie miejsca rekreacji, sportu i 

wypoczynku” 

59.718,21 zapytanie 

ofertowe  

15. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w 

miejscowości Gostyń 

99.948,11 zapytanie 

ofertowe 

16. Rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w 

Gaworzycach. 

259.132,23 przetarg 

nieograniczony 

17. Wykonanie chodnika w miejscowości Śrem 21.948,12 zapytanie 

ofertowe 

18. Zakup wraz z dostawą i montażem 10 sztuk lamp 

ulicznych solarnych hybrydowych 

69.990,00 zapytanie 

ofertowe 
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Tab. 9. Wykaz ważniejszych zamówień publicznych w 2018 r. 

Źródło: opracowanie własne 

19. Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz 

dojazdowych i wewnętrznych na terenie Gminy 

Gaworzyce w sezonie zimowym 2018/2019 oraz 

2019/2020 

usługa 

odśnieżania- 

130,00 zł/h 

usługa 

odśnieżania + 

posypywanie -

250,00 zł/h 

zapytanie 

ofertowe 

20. Dostawa oraz wymiana wraz z podłączaniem kotła 

gazowego w Szkole Podstawowej w Gaworzycach 

 

151.290,00 

zapytanie 

ofertowe 

21. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 

ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy 

Gaworzyce”  

751.330,61 przetarg 

nieograniczony 
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Wykaz pozyskanych środków pozabudżetowych na realizacje zadań inwestycyjnych w 2018 r. 

 

Lp. Nazwa projektu Nazwa programu/Nazwa Instytucji Koszt projektu Źródło finansowania 

1. Utworzenie i /lub wyposażenie placówki ,,Senior +” 

Moduł I 

 

W ramach Programu  Wieloletniego ,,Senior+” na 

lata 2015-2020  Edycja 2018 . 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

       211.879, 29 zł  150.000,00 zł  Dolnośląski Urząd  

Wojewódzki 

Środki własne 

61.879, 26 zł 

2. Remont piwnic pałacu w Gaworzycach – etap II 

 

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego  Departament Spraw Społecznych 

we Wrocławiu 

       51.310,00 zł   25.000,00 zł  Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 

 

20.000,00 zł Fundacja KGHM 

Polska Miedź  

Środki własne 

6.310,30 zł 

 

 

3. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Gostyń 

 

W ramach programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze  

wielopokoleniowym OSA 2018” 

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie 

       99.948,11 zł 49.974,00 zł Ministerstwo Sportu i 

Turystyki. 

 

30.000,00 zł Fundacja KGHM    

(dofinansowanie do placu zabawa) 

Środki własne 

19.974,11 zł 

4. Rozbudowa Infrastruktury przy boisku sportowym  

w Gaworzycach 

 

 

W ramach konkursu pn.: Dolnośląski Fundusz 

Pomocy Rozwojowej  2018. 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego  Departament Rozwoju 

Regionalnego we Wrocławiu 

      259.132,23 zł 140.000,00 zł  Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego. 

Środki własne 

119.132,23 zł 

5. Zagospodarowanie centrum miejscowości Kurów 

Wielki poprzez utworzenie miejsca rekreacji, sportu  

i wypoczynku 

W ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 

2018 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego, Departament Obszarów Wiejskich 

i Zasobów Naturalnych  

         59.718,21 zł 25.000,00 zł   Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego. 

Środki własne 

34.718,21 zł 
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6. Odbudowa rowu ziemnego w obrębie Gostyń w km 

0+000 – 0+650 (działka nr 123) [intensywne opady 

deszczu, luty 2017 r.] 

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy 

celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych. 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego  

146.370,00 zł 117.096,00 zł 

promesa Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji- 

DOLiZK-III-7741-8-2/2018) 

Środki własne: 

29.274,00 zł 

7. Remont budynku Szkoły Podstawowej w 

Gaworzycach [intensywne opady deszczu i gradu, 

sierpień 2017] 

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy 

celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych. 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 

101.675,97 zł 80.550,00 zł 

promesa Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji – 

DOLiZK-III-7741-8-2/2018 z dnia 

29.03.2018 r. 

Środki własne: 

21.125,97 zł 

8. Przebudowa drogi w Dalkowie w km 0+000_ 0+540 

(działki numer 196,274,277) [intensywne opady 

deszczu, lipiec 2016 r.] 

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy 

celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych. 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 

388.253.90 zł 302.000,00 zł  

promesa Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji- 

DOLiZK-III-7741-8-2/2018 

 

Środki własne: 

86.253,90 zł 

9.  Przebudowa drogi - ulica Szkolna w Gaworzycach 

w km 0+000 - 0+200 (działka nr 1011) [intensywne 

opady deszczu i gradu, czerwiec 2017 r.] 

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy 

celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych. 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 

245.017,01 zł 197.243,00 zł 

promesa Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji- 

DOLiZK-III-7741-8-2/2018) 

 

Środki  własne 

47.774,01 zł 

10. Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach 

w km 0+000+0+330 (dz. nr 1187,6, 1187/2, 1185/14 

część, 1185/24 część) [intensywne opady deszczu i 

gradu, sierpień 2017] 

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy 

celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych. 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania 

399.574,93 zł 311.787,00 zł  

promesa Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji- 

DOLiZK-III-7741-8-2/2018 

Środki własne 

87.787,93 zł 
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 środki Unii Europejskiej 

Tab. 10. Wykaz pozyskanych środków pozabudżetowych na ważniejsze zadania inwestycyjne w 2018 r. 

 

 

Kryzysowego  

 

11. Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa  

i Szkolna”- dotyczy pierwszego etapu prac ul. 

Parkowej.   

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, na operację typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 

Koszty całkowite dla 

danego etapu operacji 

926.698,89 zł 

  

 

Koszty całkowite dla 

ul. Szkolnej  

1 445 243,81 zł 

 526.699,63 zł Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 

 

 

(862 395,37zł kwota pomocy 

przyznana z UMWD za ul. Szkolną 

środki otrzymamy V/VI 2019 

Środki własne: 

399.999,26 zł 

 

 

 

582 848,44 zł 

12. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w  

Wierzchowicach. 

Zadanie w trakcie realizacji kwota pomocy 

przyznana z UMWD zostanie przekazana w 2019 r. 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, operacja typu „Gospodarka wodno - 

ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego.  

4.387.902,00 zł 1.998.839,00 zł  Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

Po pozytywnej ocenie pierwszego 

wniosku o płatność pośrednią  

refundacja nastąpiła w maju 2019 r. 

w wysokości 659.662,00 zł 

Środki własne: 

2.389.063,00 zł 
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5. Zobowiązania i należności 

Na koncie w 2018 roku w Urzędzie Gminy, Publicznym Przedszkolu, Zespole 

Edukacyjnym oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wystąpiły następujące należności 

(dane ze sprawozdania Rb-N): 

− Urząd Gminy należności ogółem    2.649.174,33 zł 

a) gotówka i  depozyty                1.735.258,70 zł 

b) należności wymagalne        779.219,63 zł 

c) pozostałe należności          77.508,00 zł 

− Publiczne Przedszkole – należności           0,0 0zł 

− Zespół Edukacyjny – należności       0,00 zł 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - należności    0,00 zł 

d) pożyczki długoterminowe            57.188,00 zł 

Na koniec 2018 roku w Urzędzie Gminy, Publicznym Przedszkolu, Zespole 

Edukacyjnym oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wystąpiły następujące 

zobowiązania (dane ze sprawozdania Rb-Z): 

− Urząd Gminy zobowiązania ogółem 8.077.689,53 zł, w tym: 

a) Pożyczki z WFOŚiGW ogółem 2.212.900,00 zł, w tym: 

1)  „Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce – III etap” – kwota 

pozostała do spłaty 21.900,00 zł; 

2) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków 

– II etap” – kwota pozostała do spłaty 800.000,00 zł; 

3) „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz  

z przyłączami w m. Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, 

przebudowa SUW w miejscowości Kłobuczyn” – kwota pozostała do spłaty 

720.000,00 zł; 

4) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego  

w miejscowości Dalków i Gostyń I etap” – kwota pozostała do spłaty  

671.000,00 zł; 

b) Kredyty długoterminowe z banku Spółdzielczego w Przemkowie, Filia Gaworzyce, 

ogółem 770.000,00 zł– zaciągnięte na realizację następujących zadań: 

− „Budowa skateparku w m. Gaworzyce” kwota pozostała do spłaty 150.000,00 

zł; 
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− „Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań” – kwota pozostała do spłaty  620.00,00 zł; 

c) Kredyt BPS Legnica – „Budowa przedszkola w Gaworzycach” – wkład własny -

3.131.591,00 zł; 

d) Kredyt BGK – 1.562.728,65 zł, w tym: 

     - „Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna” – wkład  UE – 933.162,43 zł; 

     - „Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna” – wkład własny – 629.566,22 zł;  

     - „Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa” – wkład własny – 400.469,88 zł. 

− Publiczne Przedszkole – zobowiązania    0,00zł 

− Zespół Edukacyjny – zobowiązania    0,00zł 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zobowiązania  0,00zł 

 

Należności i zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Ośrodka 

Zdrowia, Instytucji Kultury są przedstawione w sprawozdaniach tych jednostek, które  

są załącznikiem do Zarządzenia Nr 36/2019 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 27 marca 2019 r.  

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2018 rok. 

 

W Urzędzie Gminy oraz wszystkich jednostkach podległych  

nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 r. 

 

6. Wynik budżetu 

 

Wykonanie dochodów i wydatków ujętych w budżecie Gminy Gaworzyce 

przedstawia sprawozdanie Rb-NDS  kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie. 

W 2018 roku realizacja ujętych w budżecie dochodów i wydatków przebiegała następująco:  

1. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 21.460.870,36 zł, a zostały wykonane 

w wysokości 21.852.349,17 zł, co stanowi 101,82 % w tym: 

a) Dochody bieżące – plan 16.333.889,10 zł; wykonanie 16.724.115,96 zł, co stanowi 

77,93 % (w stosunku do planu dochodów ogółem); 

b) Dochody majątkowe – plan 5.126.981,26 zł; wykonanie 5.128.233,21 zł, co stanowi 

23,90 % (w stosunku do planu dochodów ogółem). 
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2. Wydatki zaplanowano w wysokości 21.706.345,35 zł; a wykonano w wysokości 

20.942.474,89 zł, co stanowi 96,48%, w tym: 

a) Wydatki bieżące plan 14.953.352,03; wykonanie 14.267.465,21 zł, co stanowi 65,73% 

(w stosunku do planu wydatków ogółem), 

b) Wydatki majątkowe plan 6.752.993,32 zł; wykonanie 6.675.009,68 zł, co stanowi 

30,75% (w stosunku do planu wydatków ogółem). 

3. Deficyt/nadwyżka budżetu (A - B) plan - 245.474,99 zł (deficyt); wykonanie 

909.874,28 zł (nadwyżka). 

4.  Przychody – plan 2.671.942,53 zł, wykonanie 3.227.314,46 zł, co stanowi 120,79% 

(różnicę stanowią wolne środki; plan 150.000,00 zł, wykonanie 705.371,93 zł) 

5. Rozchody – plan 2.426.467,54 zł, wykonanie 2.426.467,54 zł – są to spłaty wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

 

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Gaworzyce wynosi 211 ha 

 

Na grunty mienia komunalnego Gminy Gaworzyce, składają się: 

1. Użytki rolne (rola, łąki, pastwiska): 22 ha; 

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 6 ha;  

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: 26 ha, w tym 1,40 ha w użytkowaniu 

wieczystym; 

4. Drogi: 141 ha;  

5. Użytki kopalne oraz nieużytki: 8 ha;  

6. Rowy: 7 ha;  

7. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi: 1 ha. 

 

Ogólna wartość mienia komunalnego wg wartości księgowej wynosi 33.126.690,79 zł,  

w tym: 

a) grunty: 1.389.345,71 zł; 

b) drogi gminne: 16.026.710,97 zł; 

c) budynki: 13.532.829,96 zł; 

d) budowle inżynierii lądowej i wodnej: 2.177.804,15 zł. 

 

Mienie komunalne Gminy to również: 

1. Obiekty oświatowe: 

a) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach, ul. Szkolna 211; 

b) Publiczne Przedszkole w Gaworzycach, ul. Szkolna 211A. 

 

2. Obiekty kulturalne: 

a) Dalków 1c – Filia Biblioteki Publicznej, sala gimnastyczna; 

b) Dzików 15/1 – świetlica wiejska; 

c) Gaworzyce, ul. Szkolna 211 – Gminna Biblioteka Publiczna; 

d) Gaworzyce, ul. Dworcowa 95 – Dom Kultury „JOWISZ”; 

e) Gostyń 9 – świetlica wiejska; 
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f) Grabik 24 – świetlica wiejska; 

g) Kłobuczyn 42 – świetlica wiejska, filia Biblioteki Publicznej; 

h) Kłobuczyn 7a – sala wiejska; 

i) Korytów 12 – świetlica wiejska; 

j) Koźlice 78 – świetlica wiejska; 

k) Kurów Wielki 10 – świetlica wiejska; 

l) Mieszków 10 – świetlica wiejska; 

m)  Śrem 3 – świetlica wiejska; 

n) Witanowice 29/4 – świetlica wiejska; 

o) Wierzchowice 41 – świetlica wiejska, Wiejski Klub Sportowy „Amator”, Punkt 

Biblioteczny. 

 

 

Fot. 35. Budynek gminny w Wierzchowicach 

 

3. Pozostałe obiekty na gruntach Gminy Gaworzyce w poszczególnych 

miejscowościach: 

a) Dalków: oczyszczalnia, staw (zbiornik p. poż.), boisko, stacja uzdatniania wody, 

przepompownie 

b) Dzików: hydrofornia, boisko, przepompownia 
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c) Gaworzyce: straż, budynki gospodarcze, garaże, budynek po byłej siedzibie Urzędu 

Gminy, boisko, szatnia sportowa, park, pałac w którym mieści się Urząd Gminy, Dom 

Kultury „JOWISZ”, Zakład Usług Komunalnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, niepubliczne przedszkole, budynek w którym mieści się Gminny Ośrodek 

Zdrowia, budynek po byłym młynie, tor motocrossowy, hydrofornia, przepompownia.  

d) Gostyń: boisko, przepompownia 

e) Grabik: boisko, składowisko odpadów, 

f) Kłobuczyn: remiza strażacka, plac wiejski, boisko, pomieszczenia gospodarcze, 

przepompownie, staw (zbiornik retencyjny), hydrofornia, studnie, 

g) Korytów: boisko, staw, 

h) Kurów Wielki: plac rekreacyjny, 

i)  Koźlice: remiza strażacka, park, boisko, przepompownie, oczyszczalnia, 

j) Śrem: plac przed świetlicą, 

k) Witanowice: plac rekreacyjny, hydrofornia, 

l) Wierzchowice: boisko, przepompownia, oczyszczalnia, cmentarz, hydrofornia. 

 

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego  

W roku 2018 nastąpiła sprzedaż następujących nieruchomości: 

1. niezabudowanej działki nr 344/6 o pow. 1042 m2 położonej w miejscowości 

Kłobuczyn w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; 

2. lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Dalków 1a w drodze 

bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy; 

3. lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w miejscowości Dalków 1a w drodze 

bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy; 

4. zabudowanej działki nr 1262/7 o pow. 25 m2 położonej w miejscowości Gaworzyce  

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; 

5. niezabudowanej działki nr 344/5 o pow. 792 m2 położonej w miejscowości Kłobuczyn 

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; 

6. niezabudowanej działki nr 1262/1 o pow. 20 m2 położonej w miejscowości 

Gaworzyce w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
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Gmina Gaworzyce nabyła nieodpłatnie nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone 

nr  170/19 o pow. 1,56 ha, nr 170/21 o pow. 2,02 ha oraz nr 170/22 o pow. 0,24 ha położone 

w obrębie Gaworzyce. 

 

Gmina Gaworzyce dokonała zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych  

w miejscowości Dalków. 

 

Dochody uzyskane od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:  

a) ze sprzedaży mienia w roku 2018 uzyskano kwotę 81.252,00 zł; 

b) z tytułu wynajmu sali 24.359,73 zł; 

c) z tytułu czynszu dzierżawnego 30.892,41 zł; 

d) z tytułu użytkowania wieczystego 3.485,17 zł. 

Ogółem uzyskano 139.989,31 zł 

 

1. Zasób mieszkaniowy Gminy 

Zasób mieszkaniowy Gminy Gaworzyce na 31.12.2018 r. wynosi: 

− 24 lokale mieszkalne, w tym: 

a) 1 lokal w budynku w Gaworzycach, ul. Główna 1a; 

b) 1 lokal  budynku w Gaworzycach, ul. Sportowa 69; 

c) 1 lokal w budynku w Gaworzycach, ul. Lipowa 50g; 

d) 3 lokale w budynku w  Kłobuczynie nr 42; 

e) 2 lokale w budynku w Kłobuczynie nr 49a; 

f) 1 lokal w budynku w Korytowie nr 12; 

g) 2 lokale w budynku w Dalkowie 1a; 

h) 3 lokale w budynku w Dzikowie nr 15; 

i) 4 lokale w budynku w Dzikowie nr 12; 

j) 2 lokale w budynku w Dzikowie nr 18; 

k) 3 lokale w budynku w Śremie nr 15; 

l) 1 lokal w budynku w Wierzchowicach nr 30; 

− 4 lokale socjalne, w tym: 

a) 1 lokal socjalny w budynku w Korytowie nr 12; 

b) 1 lokal socjalny w budynku w Dzikowie nr 12; 
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c) 2 lokale socjalne w budynku w Śremie nr 15. 

 

Stan techniczny lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy: 

-  lokale mieszkalne: 

a) dobry: 19; 

b) średni: 5; 

c) zły:  - 

-  lokale socjalne: 

a) dobry: 2; 

b) średni: 1, 

c) zły: 1. 
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V. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego1 

 

Obecnie obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Gaworzyce zostało przyjęte Uchwałą Nr XXIV/195/2017 Rady 

Gminy Gaworzyce z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce. Studium jest 

podstawowym dokumentem, na podstawie którego powinna być prowadzona polityka  

i strategia działań, przede wszystkim w sferze zagospodarowania przestrzennego, ale także  

w sferze społeczno-gospodarczej i ekologicznej, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają 

na kształtowanie struktury przestrzennej oraz układu funkcjonalno-przestrzennego.  

W przypadku istotnych zmian uwarunkowań lub dokonania znaczących odstępstw od ustaleń 

niniejszego Studium, należy przystąpić do kolejnych jego aktualizacji.  

Studium zostało opracowane między innymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 

z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). 

W 2018 r. wydano 34 decyzje o warunkach zabudowy oraz 2 decyzje o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 

obowiązują na obszarze Gminy Gaworzyce, przedstawia poniższa tabela 11. Wymienione 

plany miejscowe obejmują łącznie 2434 ha powierzchni, pokrywając nieco ponad 30% 

powierzchni Gminy Gaworzyce. 

 

 

                                                           
1 28 lutego 2019 r. Rada Gminy Gaworzyce podjęła Uchwałę Nr V/34/2019 w sprawie aktualności studium  

i planów miejscowych w gminie Gaworzyce 
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Lp. 
Data  

uchwalenia 

Numer  

uchwały 

Dz. Urz. 

Woj. Doln. 
Nazwa planu 

Podstawa 

ustawowa 

Powierzchnia 

[w ha] 

1. 1999.09.04 VIII/78/99 1999.31.1317 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

mieszkalnictwa i usług w Gaworzycach (działki nr 455/1, 

455/2 i 457) 

1994 1,36 

2. 1999.09.04 VIII/79/99 1999.31.1318 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

mieszkalnictwa w Dalkowie (działka nr 51) 
1994 0,38 

3. 2000.10.31 XVI/146/2000 2001.53.583 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi 

Dalków 
1994 63,1 

4. 2000.11.25 XVI/155/2000 2001.52.569 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi 

Kłobuczyn 
1994 140,8 

5. 2000.11.25 XVII/156/2000 2001.52.570 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi 

Gaworzyce 
1994 107,5 

6. 2000.12.29 XVIII/164/2000 2001.26.263 

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gaworzyce w obrębie Gaworzyce i 

Koźlice 

1994 1146,4 

7. 2010.03.30 XXX/180/2010 2010.106.1662 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

parku elektrowni wiatrowych Gaworzyce 
2003 948,6 

8. 2011.12.29 XI/66/2011 2012.1860 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Gaworzyce 
2003 23,7 

9. 2015.03.20 IV/32/2015 2015.1346 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

budowy stacji elektroenergetycznej oraz infrastruktury 

technicznej na terenach położonych w obrębach Grabik i 

Śrem-Witanowice w gminie Gaworzyce 

2003 3,6 
Dnia 24 kwietnia 2015 r. wydane zostało Rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-

N.4131.27.4.2015.MS1 stwierdzające nieważność uchwały 

w jej fragmencie (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2250). 

Tab. 11. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Gaworzyce 

Źródło: opracowanie własne 
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Na obszarze gminy Gaworzyce obowiązuje 9 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Część z nich (6 planów miejscowych) została uchwalona 

w okresie obowiązywania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.). 

Spośród wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, za wyjątkiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

w części gminy dla realizacji elektrowni wiatrowych, najwięcej miejscowych planów dotyczy 

terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz zabudowę 

produkcyjną/usługową.  

 

 

Ryc. 3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla budowy stacji elektroenergetycznej oraz 

infrastruktury technicznej na terenach położonych w obrębach Grabik i Śrem-Witanowice w gminie Gaworzyce 
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2. Program opieki nad zabytkami Gminy Gaworzyce 

 

Uchwałą Nr XVIII/94/2008 z dnia 25 września 2008 r. Rada Gminy Gaworzyce 

uchwaliła Program opieki nad zabytkami Gminy Gaworzyce. Program realizuje sferę działań 

prorozwojowych, która ma na celu poprawę funkcjonowania materialnego dziedzictwa 

kulturowego, decydującego w znacznym stopniu o walorach i zasobach gminy.  

Cele i priorytety wyznaczone w Programie wynikają zarówno z wymagań 

ustawowych, jak i również podporządkowane są głównemu celowi działań samorządu, jakim 

jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gminy, prowadzącego do poprawy jakości życia 

lokalnej społeczności. 

Rejestr zabytków nieruchomych obejmuje 23 obiekty: 

a) kościoły - 4 obiekty; 

b) cmentarze - 3 obiekty; 

c) pałace i dwory - 6 obiektów; 

d)  parki - 5 obiektów; 

e) kaplica grobowa obok kościoła - 1 obiekt; 

f)  wieża mieszkalna - 1 obiekt; 

g)  budynek poszkolny - 1 obiekt; 

h)  budynek folwarczny – obiekt nie istnieje.  

Rejestr zabytków ruchomych obejmuje 5 zespołów, w tym: 

a) Gaworzyce: 

- wyposażenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Barbary Gaworzycach; 

- wyposażenie wnętrza kościoła pomocniczego p.w. MB Różańcowej; 

b) Kurów Wielki: 

- wystrój architektoniczny i wyposażenie kościoła; 

- malowidła ścienne oraz ławki w nawie kościoła parafialnego; 

- wyposażenie wnętrza kościoła. 

Rejestr zabytków archeologicznych obejmuje 161 stanowisk; kolejne 4 stanowiska 

chronione są na mocy decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych.  

 

Realizując Program opieki nad zabytkami Gminy Gaworzyce, w oparciu o uchwałę 

Nr XXIII/132/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
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wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz 

postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytkach, w 2018 roku przyznano 2 dotacje celowe na łączną 

kwotę 30.000 zł: 

1. na prace restauratorskie i roboty budowlane w kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej  

w Kłobuczynie – 15.000,00 zł (uchwała NR XXXII/256/2018 Rady Gminy Gaworzyce 

z dnia 30 kwietnia 2018 r.). 

Zakres prac restauratorskich: malowanie wnętrza kościoła – nawy głównej  

z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki, a także odpowiednich materiałów 

renowacyjnych.  

Prace miały na celu przywrócenie dawnego stanu technicznego i wyglądu wnętrza 

kościoła, a także zabezpieczenie pozostałości zabytkowej substancji przed dalszym 

niszczeniem; 

2. na prace restauratorskie i roboty budowlane w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela  

w Kurowie Wielkim – 15.000,00 zł (uchwała NR XXXII/257/2018 Rady Gminy 

Gaworzyce z dnia 30 kwietnia 2018 r.). 

Zakres prac restauratorskich: wstępne oczyszczenie i demontaż ołtarza, uzupełniające 

badania stratygraficzne, konserwacja powierzchni drewna, impregnacja struktury  

i snycerki, prace stolarskie, konserwacja i zabezpieczenie elementów złoconych, 

zabezpieczenie polichromii ołtarza, konserwacja obrazu, montaż ołtarza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 36. Ołtarz w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim 
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Rada Gminy Gaworzyce 25 października 2018 r. uchwaliła nowe zasady i tryb 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 

położonym na obszarze Gminy Gaworzyce (uchwała Nr XXXVIII/312/2018).  

 

3. Strategia rozwoju Gminy Gaworzyce na lata 2016-2022 
 

Strategia rozwoju Gminy Gaworzyce do 2022 roku, przyjęta przez Radę Gminy 

Gaworzyce uchwałą Nr XI/106/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 26 lutego 2016 r., 

zaktualizowana uchwałą Nr XXX/241/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 lutego 2018 r. 

jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu 

terytorialnego, określającym wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy. Zapewnia ona 

ciągłość i trwałość działań władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań 

politycznych. W sposób istotny strategia umożliwia efektywne gospodarowanie własnymi 

zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, istniejąca i rozbudowywana 

infrastruktura komunalna przy uwzględnieniu dostępnych środków finansowych. 

 

WIZJA GMINY GAWORZYCE 

GMINA GAWORZYCE W OPARCIU O POTENCJAŁ WEWNĘTRZNY I ZASOBY 

ZEWNĘTRZNE TWORZY WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA 

 

CELE STRATEGICZNE 

 

 

 

 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PROŚRODOWISKOWEJ 

 

ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 
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W załączniku nr 1 do Strategii określono kluczowe zadania strategiczne, które mają 

służyć realizacji wizji rozwoju. Stan ich wykonania przedstawia się następująco: 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji Uwagi 

1. Budowa Przedszkola 

Publicznego w Gaworzycach 

Zrealizowano; otwarcie nowego 

przedszkola: styczeń 2018 r. 

Współfinansowanie 

ze środków UE 

2. Termomodernizacja budynku 

Zespołu Edukacyjnego  

w Gaworzycach 

Opracowana dokumentacja 

projektowa; wymieniony piec 

- 

3. Remont Sali Wiejskiej  

w Kłobuczynie 

Opracowana dokumentacja 

projektowa; złożony wniosek o 

dofinansowanie w ramach PROW 

(środki UE) 

planowana 

realizacja 

2019/2020 

4. Budowa skateparku przy 

Zespole Edukacyjnym w 

Gaworzycach 

Zrealizowano w 2017 r.  Współfinansowanie 

ze środków MSiT 

5. Budowa sieci wodno-

kanalizacyjnej w Dalkowie – 

etap II 

Zrealizowano w 2017 r. Współfinansowanie 

ze środków 

WFOŚiGW 

6. Budowa sieci wodno-

kanalizacyjnej w m. 

Wierzchowice, Grabik, 

Korytów, Śrem wraz z 

modernizacją stacji uzdatniania 

wody i oczyszczalni ścieków w 

Wierzchowicach 

W trakcie budowa sieci wod-kan  

w Wierzchowicach;  

Grabik, Śrem, Korytów – budowa sieci 

wodociagowej 

Współfinansowanie 

ze środków UE - 

Wierzchowice 

7. Budowa sieci wodno-

kanalizacyjnej w m. Mieszków 

 

- - 

8. Budowa sieci wodno-

kanalizacyjnej w m. Kurów 

Wielki i Witanowice 

- - 

9. Przebudowa dróg gminnych 

wraz z budową chodnika w m. 

Gaworzyce – ul. Szkolna i 

Parkowa 

Zrealizowano, lata 2017-2018 Współfinansowanie 

ze środków UE 

10. Przebudowa dróg gminnych w 

Gaworzycach – ul. Dworcowa  

i Mechaniczna 

Zrealizowano w zakresie ul. 

Mechanicznej (2018 r.) 

Współfinansowanie 

ze środków 

MSWiA 

11. Kontynuacja remontu Pałacu  

w Gaworzycach 

 

Zrealizowano; remont zakończono w 

2018 r.; do Pałacu przeniesiono 

siedzibę Urzędu Gminy (maj 2019 r.) 

W piwnicach 

mieści się Klub 

Senior+; zadanie 

współfinansowano 

z wielu źródeł 

zewnętrznych 

12. Modernizacja i rozbudowa 

budynku remizy OSP w 

Gaworzycach 

Opracowana koncepcja rozbudowy - 

13. Adaptacja budynku kuźni w 

Dzikowie na świetlicę wiejską 

- - 
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14. Remont Sali gimnastycznej w 

Dalkowie 

Opracowana dokumentacja projektowa - 

15. Zagospodarowania zbiorników 

wodnych na terenie gminy 

Gaworzyce 

W trakcie (zagospodarowane zbiorniki 

we wsi Kłobuczyn) 

- 

16. Zagospodarowanie i 

rewitalizacja terenów po PKP 

W trakcie przejmowania terenów od 

PKP 

 

17. Budowa świetlicy wiejskiej w 

Kurowie 

- - 

18. Budowa chodników, 

oświetlenia, parkingu przy ZE 

w Gaworzycach 

Zrealizowane - 

19. Budowa placów zabaw oraz 

siłowni zewnętrznych w 

pozostałych miejscowościach 

Sukcesywnie realizowane (w 2018 r. 

powstały: Otwarta Strefa Aktywności 

w Gostyni; miejsce rekreacji, sportu  

i wypoczynku w Kurowie Wielkim 

- 

20. Amfiteatr wraz z zapleczem w 

parku 

- - 

21.  Utworzenie Parku 

Archeologicznego 

„Dziedzictwo Dziadoszan”  

w Gostyniu 

- Odpowiedzialny: 

Stowarzyszenie 

Zagroda 

Dziadoszan 
 

Tab. 12. Kluczowe zadania strategiczne i stan ich wykonania 

Źródło: opracowanie własne 

 

4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaworzyce 
 

Dokumentem strategicznym, zakładającym poprawę stanu powietrza 

atmosferycznego poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gaworzyce, 

jest przyjęty przez Radę Gminy Gaworzyce uchwałą Nr XI/107/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaworzyce.  

Program został zmieniony uchwałą Nr XXXIV/272/2018 Rady Gminy Gaworzyce  

z dnia 29 czerwca 2018 r. Zmiana polegała na rozszerzeniu działań w Planie, tj. dopisaniu 

działania: Rozwój rozproszonych źródeł energii – inwestycje w mikroinstalacje, służące 

ograniczaniu niskiej emisji z budynków mieszkalnych i usługowych. Powyższa zmiana wynikała 

z możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie w zakresie ograniczenia 

niskiej emisji z budynków mieszkalnych i usługowych. Wprowadzenie nowego zadania umożliwi 

gminie wnioskowanie o środki na inwestycje związane ze zmianą systemu ogrzewania  

i ograniczeniu niskiej emisji. 

W ślad za tym podjęta została uchwała Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy Gaworzyce 

z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych  

ze środków budżetu Gminy Gaworzyce i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie 

powietrza w ramach programu "Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa 

dolnośląskiego". Warunkiem udzielenia dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie 

redukcji niskiej emisji było otrzymanie przez Gminę środków finansowych  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 

priorytetowego „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. 

Program został zawieszony przez WFOŚiGW. 

 

 

 

Wójt Gminy, podejmując 

działania w zakresie wsparcia 

gospodarki niskoemisyjnej na terenie 

Gminy Gaworzyce w celu poprawy 

stanu powietrza atmosferycznego, 

wspólnie z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej i Ministerstwem Środowiska, 

zorganizował dla mieszkańców 

spotkanie informacyjne dotyczące 

realizacji rządowego Programu Czyste 

Powietrze.  
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W ramach działań podejmowanych na polu 

edukacyjnym w celu upowszechniania wśród 

mieszkańców Gminy znajomości zagadnień 

ekologicznych oraz zrozumienia konieczności 

podejmowania działań antysmogowych został 

ogłoszony konkurs plastyczny Smog w Gminie 

Gaworzyce. Konkurs umożliwił mieszkańcom 

artystyczną wypowiedź dotyczącą tego ważnego 

społecznego problemu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym ze znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt 

z dnia 21 sierpnia 1997 r., przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gaworzyce w 2018 roku (przyjęty 

uchwałą Nr XXXI/247/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 marca 2018 r. Obejmował 

swoim zakresem realizację takich zadań jak:  

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;  

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;  

3. odławianie bezdomnych zwierząt;  

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;  

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6. usypianie ślepych miotów;  

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich;  

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

W ramach realizacji Programu w roku 2018 zawarto następujące umowy: 
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− na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt (umowa z  Gabinetem Weterynaryjnym i DDD 

Krzysztof Żurawicz, ul. Kominka 2, 59-100 Polkowice); 

− z Urzędem Miejskim w Głogowie, określającą warunki i zasady współpracy  

w zakresie funkcjonowania i przyjmowania bezdomnych psów do Miejskiego 

Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Głogowie (ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów); 

− porozumienie z Gospodarstwem Rolnym mieszczącym się w Kłobuczynie nr 79, 59-

180 Gaworzyce w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

− na wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych, rannych lub potrąconych  

w przypadkach zdarzeń drogowych zwierząt z terenu gminy Gaworzyce (umowa  

z Firmą „Hotel dla psów i agroturystyka w Przemkowie” Zbigniew Wirkus,  

ul. Szkolna 20, 59-170 Przemków). 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu  zabezpieczone 

były  w budżecie w kwocie 26.0000,00 zł. Natomiast koszt całego zadania w 2018 r., 

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, wyniósł łącznie 12.177,78 zł.  

W roku 2018 zapewniono opiekę: 

a) 5 psom; 

b) 1 kotu  (wyleczony i wypuszczony); 

W schronisku na 31.12.2018 r. przebywały 3 psy. 

 

6. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gaworzyce na 

lata 2009–2019 (uchwała Rady Gminy w Gaworzycach Nr XXIII/134/2009 z dnia 23 marca 

2009 r.) określa podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Gaworzyce oraz ustala strategię działania w zakresie polityki mieszkaniowej, która winna 

tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 

Zgodnie z uchwałą prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu 

mieszkaniowego Gminy Gaworzyce w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne 

i pozostałe lokale mieszkalne, przedstawiała się następująco: 
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Lokale 

Ilość 

w 

szt. 

Stan techniczny 

lokali 

Prognoza ilości lokali w latach 

2009-2019 

  dobry średni zły 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

mieszkalne 16 8 8 - 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 

socjalne 2 - 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

lokale do 

adaptacji 

10 3 6 1 10 10 10 10 10 9 8 7 6 6 5 

Ogółem 28 11 16 1 27 26 25 24 23 21 19 17 15 14   13 

 

Tab. 13. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Gaworzyce  

Źródło: opracowanie własne, uchwała Rady Gminy w Gaworzycach Nr XXIII/134/2009 z dnia 23 marca 2009 r. 

 

Zgodnie z obowiązującym Programem2, w celu poprawy wykorzystania  

i racjonalizacji gospodarowania zasobem należy dążyć do racjonalnego gospodarowania 

środkami z budżetu gminy, przeznaczonymi na utrzymanie gminnego zasobu 

mieszkaniowego i kształtowanie odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczania 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

W latach 2009–2019 nie przewidywano budowy nowych budynków mieszkalnych. 

Możliwości finansowe Gminy nie pozwalają na tworzenie nowych zasobów mieszkaniowych, 

natomiast Gmina tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej poprzez wydzielanie i uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są przychody 

z najmu lokali mieszkalnych oraz w miarę potrzeb środki własne Gminy. 

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

Gminy Gaworzyce w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale 

mieszkalne, przedstawia się następująco: 

Lokale 
Ilość 

w szt. 

Stan techniczny lokali 
Prognoza ilości lokali  

w latach 2018-2019 

 

dobry 

 

średni 

 

zły 
2018 2019 

mieszkalne 24 19 5 - 24 23 

                                                           
2 W latach 2010-2018 Rada Gminy Gaworzyce podjęła łącznie 11 uchwał zmieniających Wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gaworzyce na lata 2009–2019 
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socjalne 4 2 1 1 4 4 

Ogółem 28 21 6 1 28 27 

Tab. 14. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Gaworzyce  

Źródło: opracowanie własne, uchwała Nr XXXIV/277/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 

Pierwotny Program zakładał zmniejszenie zasobu mieszkaniowego o 10 lokali 

mieszkalnych (czyli do 6), które przewidywano przeznaczyć do sprzedaży dotychczasowym 

najemcom w oparciu o wnioski najemców. Ze sprzedaży wyłączono lokale socjalne. Zasób 

mieszkaniowy Gminy (stan na 31.12.2018 r.) przedstawiono w Rdz. IV pkt 1 oraz powyżej. 

Wynika z niego, że w zasobach pozostają 24 lokale mieszkalne i 4 lokale socjalne. Ogólna 

ilość lokali nie uległa zmniejszeniu. Powyższe wynika z faktu, że w latach 2009-2018 

sprzedano łącznie 17  lokali mieszkalnych, pozyskano 12 lokali z Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolniczego (w tym: 9 lokali mieszkalnych i 3 socjalne). W międzyczasie zostały 

również pozyskane lokale w wyniku zmiany sposobu użytkowania, które także sprzedano. 

Ponadto pozyskano 2 lokale w budynku po byłym przedszkolu. Wszystkie lokale, które ujęto  

w pierwotnej uchwale do adaptacji są już lokalami mieszkalnymi, w tym 3 już sprzedane. 

 

7. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Roczny program współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 został przyjęty uchwałą  

Nr XXVIII/227/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 

wynikało z art. 5. ust. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie.  

Program obowiązywał w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Organizacje 

pozarządowe miały możliwość składania opinii i uwag do projektu Programu  

na specjalnym formularzu udostępnionym na stronie internetowej Gminy Gaworzyce 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Konsultacje trwały w od 6.11.2017 r.  

do 26.11.2017 r. Do projektu Programu nie wniesiono uwag. 

Celem uchwalonego programu był rozwój zakresu i form współpracy finansowej  

i pozafinansowej Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi, poprzez zwiększenie 

uczestnictwa organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych, dostosowanie 
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polityki lokalowej do specyfiki i potrzeb organizacji pozarządowych, zwiększenie udziału 

organizacji pozarządowych w określeniu zasad zlecenia i realizacji zadań publicznych, 

zwiększenie wykorzystania narzędzi promocji gminy do promowania projektów organizacji 

pozarządowych oraz poprawę jakości komunikacji między samorządem, organizacjami 

pozarządowymi a mieszkańcami. 

Podstawowe formy współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami w 2018 r.  

 

1. Konsultowano z organizacjami pozarządowymi projekty aktów normatywnych 

dotyczących sfer współpracy (roczny program współpracy). 

2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie na bieżąco 

informowane były o wszelkich planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadaniach. 

3. Zwiększono różnorodność form komunikacji przedstawicieli administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi poprzez narzędzia elektroniczne (mailing, media 

społecznościowe), a także komunikacji bezpośredniej (spotkania, udział w 

zebraniach). 

4. Udzielano wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, i lokalowego  organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w Ustawie (pomoc w sporządzaniu 

i rozliczaniu wniosków, nieodpłatne wypożyczanie sal wiejskich,  pomieszczeń 

biurowych bądź innych obiektów na realizację działań statutowych). 

5. Monitorowano i udzielano informacji organizacjom pozarządowym dot. możliwości 

pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych bądź podniesienia kwalifikacji 

(konkursy, granty, szkolenia, wyjazdy studyjne, itp.). 

6. Promowano działalność organizacji pozarządowych na stronie internetowej,  

w mediach społecznościowych oraz przy okazji wszelkich sposobności, wydarzeń czy 

wyjazdów. 

7. Zaproszono organizacje do współtworzenia gminnego kalendarza wydarzeń. 

KONSULTACJE
INFORMOWANIE
O KONKURSACH, 

SZKOLENIACH

PROMOCJA 
DZIAŁALNOŚCI

WSPARCIE 
MERYTORYCZNE, 
ORGANIZACYJNE I 

LOKALOWE



116 
WÓJT GMINY GAWORZYCE 

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce,  
tel. 76 8316 285, fax 76 8316 286  

e-mail: ug@gaworzyce.com.pl ● www.gaworzyce.com.pl 

8. Na wniosek organizacji obejmowano patronatem realizowane przedsięwzięcia. 

9. Do Gminy Gaworzyce 24 sierpnia 2018 r. wpłynęła oferta złożona przez 

Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” na realizację zadania publicznego  

w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

pn. „Wioski z dobrą energią!” – całkowita wartość zadania: 7.200,00 zł, przyznana 

dotacja: 1.200,00 zł. 

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego zostało złożone w terminie określonym  

w Umowie nr 48 z dnia 19.09.2018 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą 

umową i przeznaczeniem.  

10. W ramach zadania publicznego, którego Gmina była partnerem, zaproszono 
przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
wymienionych w ustawie do udziału w wyjeździe studyjnym w celu 
inspirowania, poznania dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń. Wyjazd 
studyjny do miejscowości tematycznych: Niedźwiedzice (Wioska Bociana), 
Miłkowice (Wioska Kolejarzy), Czaple (Wioska Piasku i Kamienia) odbył się 
29.09.2018 r. i wzięło w nim udział 50 przedstawicieli z sektora organizacji 
pozarządowych oraz społeczność lokalna Gminy Gaworzyce (wszystkie 13 
sołectw). 
 

Wskaźniki z realizacji Programu 

Tab. 15. Wskaźniki realizacji Rocznego program współpracy Gminy Gaworzyce  

z organizacjami pozarządowymi 
Źródło: opracowanie własne 

 

Program współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyczynił się do 

wzrostu aktywności społecznej mieszkańców.  

Mimo ograniczonych narzędzi finansowego wsparcia inicjatyw środowisko 

organizacji pozarządowych cechuje wysoki poziom zaangażowania w sprawy środowiska 

lokalnego. Występuje przychylność obu stron, tj. administracji publicznej oraz organizacji 

pozarządowych w budowaniu partnerstwa.  

Liczba ofert złożonych w trybie 

konkursowym lub pozakonkursowym 
1 

Liczba zawartych umów na realizację 

zadania 
1 

Liczba umów, które nie zostały 

zrealizowane 
0 

Wysokość kwot udzielonych dotacji  

w ramach zadania z zakresu kultury 

fizycznej i sportu 

1.200,00 zł 

Liczba wspólnych przedsięwzięć 30 

Liczba konsultowanych z 

organizacjami projektów aktów 

normatywnych 

1 
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Wsparcie finanansowe 
organizacji

1.200 zł

Udostępnienie 
obiektów

Wsparcie 
merytoryczne

Pomoc formalna

Promocja działań

Potencjał organizacji oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego sprzyja rozwojowi Gminy 

Gaworzyce – poprawia się znacznie jakość życia 

mieszkańców. Dzięki zwiększonej aktywności 

lokalnych organizacji  odbywa się szereg 

ciekawych inicjatyw. Na terenie Gminy 

Gaworzyce zarejestrowanych jest obecnie 18 

podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego. W 2018 roku w Gminie 

Gaworzyce powstały także dwa koła gospodyń 

wiejskich: KGW w Gaworzycach i KGW 

Gostyń-Kurów Wielki, które mogły liczyć na 

pomoc formalną na etapie zakładania 

organizacji. 

 

8. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gaworzyce 

 

Zadania samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z przyjętymi 

kierunkami rozwoju zintegrowanego systemu pomocy społecznej w gminie, realizuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach. Jest jego podstawową i koordynującą 

jednostką organizacyjną. 

Diagnoza  społeczna pozwala stwierdzić, iż grupy wymagające szczególnego 

wsparcia to: 

- osoby i rodziny zagrożone ubóstwem, 

- osoby niepełnosprawne i długotrwale chore, 

- osoby bezrobotne, 

- osoby starsze, 

- osoby i rodziny, w których występuje uzależnienie od alkoholu przynajmniej jednego  

z członków rodziny, 

- dzieci i młodzież z trudnych środowisk wychowawczych. 
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Mając na względzie diagnozę potrzeb i problemów społecznych w gminie 

Gaworzyce wyznaczono się cel nadrzędny, oparty na sprawnym i efektywnym systemie 

zabezpieczenia społecznego i na współpracy różnych instytucji i organizacji społecznych 

zajmujących się organizacją pomocy społecznej, w oparciu o zasadę pomocniczości. 

Podstawowym założeniem konstruowania systemu pomocy społecznej, w oparciu  

o cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy 

Gaworzyce na lata 2014 – 2023, przyjętej uchwałą nr XXIX/181/2013 Rady Gminy 

Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 r., jest: 

 

PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY GAWORZYCE 

 

Cele  szczegółowe: 

1. Zapewnienie warunków pełnego rozwoju rodzin, poprzez popieranie ekonomicznej, 

prawnej i społecznej ochrony życia rodzinnego. 

2. Wzmocnienie trwałości rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom 

dezorganizującym życie rodziny. 

3. Zapewnienie osobom starszym wsparcia w różnych formach oraz zapewnienia 

warunków umożliwiających osobom starszym pozostawania w środowisku 

zamieszkania. 

4. Zwiększenie szans na podjęcie pracy zarobkowej i przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom społecznym wynikającym z występującego w rodzinie problemu bezrobocia. 

5. Wsparcie osób długotrwale chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 

wyrównywanie szans w zakresie poprawy warunków ich życia. 

6. Zapobieganie i zwalczanie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu.  

 

Wymienione obszary działań systemu pomocy społecznej w gminie wpisują się  

w zakres zadań realizowanych przez Ośrodek, które w szczególności obejmują przyznawanie 

i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń: 

• świadczenia z pomocy społecznej; 

• świadczenia rodzinne; 

• świadczenia wychowawcze 500+; 

• świadczenia rodzicielskie; 

• świadczenia Dobry Start; 

https://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/index.php?p=m&idg=141
https://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/swiadczenia-rodzinne,m,9
https://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/index.php?p=m&idg=124
https://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/index.php?p=m&idg=135
https://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/dobry-start,m,149
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• świadczenia „Za życiem”; 

• Fundusz alimentacyjny; 

• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 

• opiekun prawny, kurator. 

 

Ponadto realizowane są zadania dotyczące: 

•  ochrony danych osobowych 

• pracy socjalnej, 

• analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 

• pobudzania społecznej aktywności, ukierunkowanej na zaspakajanie własnych potrzeb 

– od pomocy ku samopomocy, 

• opracowania i realizacji programów zgodnych z celami strategii integracji i polityki 

społecznej. 

 

Realizacja zadań w 2018 roku w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Gaworzyce na lata 2014 – 2023 przedstawia się następująco: 

 

Założenia strategii Podejmowane działania Wnioski 

Aktywizacja osób bezrobotnych 

do ich powrotu na rynek pracy  

z uwzględnieniem ekonomii 

społecznej. 

1. Współpraca z Powiatowym 

Urzędem Pracy w zakresie 

upowszechniania ofert pracy i 

usług poradnictwa zawodowego 

oraz szkoleń. 

2. Praca z klientami długotrwale 

bezrobotnymi metodą kontraktu 

socjalnego. 

 

Zwiększanie aktywnych form  

aktywizacji osób bezrobotnych  

z Gminy Gaworzyce. 

 

Poprawa jakości życia osób 

niepełnosprawnych i starszych w 

gminie Gaworzyce. Zintegrowanie 

ze społecznością lokalną osób i 

rodzin zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem. 

1. Aktualizowano bazy danych 

osób niepełnosprawnych. 

2. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, placówkami 

służby zdrowia i innymi 

instytucjami. 

3. Współpraca z PCPR w zakresie 

działań zwiększających aktywność 

zawodową osób 

niepełnosprawnych. 

4. Realizacja świadczeń w celu 

zapewnienia niepełnosprawnym 

pomocy finansowej (zasiłki 

pielęgnacyjne, zasiłki stałe i 

celowe) 

5. Informowanie osób 

Wzrost liczby osób 

niepełnosprawnych  

i długotrwale chorych. 

https://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/index.php?p=m&idg=138
https://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/fundusz-alimentacyjny,m,10
https://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/index.php?p=m&idg=106
https://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/index.php?p=m&idg=105
https://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/index.php?p=m&idg=156
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niepełnosprawnych 

przysługujących im prawach. 

Zmniejszenie niekorzystnych 

skutków ubóstwa osób i rodzin – 

mieszkańców gminy 

Gaworzyce. Skuteczne wsparcie 

rodzin w podejmowanych przez te 

rodziny działaniach dla wyjścia z 

trudnej sytuacji życiowej i 

zapewnienie bezpieczeństwa 

członkom rodzin. 

 

1. Realizacja świadczeń 

rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego mająca na celu 

wsparcie rodzin poprzez 

pokrywanie wydatków na 

utrzymanie dziecka. 

2. Udzielanie specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego 

(psychologicznego, prawnego, 

socjalnego) służącego 

zminimalizowaniu problemów 

rodziny. 

3. Doskonalono metody i techniki 

pracy socjalnej z rodziną 

(indywidualne plany pomocy, 

kontrakt socjalny itp). 

4. Współpraca pracowników 

Ośrodka z kuratorami, 

sędziami, pedagogami, 

psychologami szkolnymi 

w rozwiązywaniu konkretnych 

spraw rodzinnych. 

5. Wsparcie finansowe i rzeczowe 

rodzin. 

6. Organizowano wypoczynek 

letni dla dzieci. 

7. Funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

8. Usługi asystenta rodziny. 

9. Realizacja Karty Dużej 

Rodziny. 

Wzmacnianie rodzin w trudnej 

sytuacji materialnej. 

 

Tab. 16. Raport dotyczący Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gaworzyce za 2018 r. 

Źródło: opracowanie własne; GOPS w Gaworzycach 
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VI. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

władzą wykonawczą w gminie wiejskiej stanowi wójt, który wykonuje uchwały i zadania 

własne gminy. Do zadań wójta należy m.in. wykonywanie uchwał rady.  

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy 

Gaworzyce, przy pomocy Urzędu Gminy w Gaworzycach realizował uchwały podjęte przez 

Radę Gminy Gaworzyce w 2018 roku w sposób określony uchwałami. 

W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie  

z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 

28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gaworzyce r. Wypełniając 

dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Gminy obradowała na 12 sesjach,  

z czego: 

 

1. od lutego do października 2018 r. (kadencja 2014-2018) odbyło się 9 sesji, 

podjęto 79 uchwał, w tym 36 aktów prawa miejscowego; 

2. od listopada do grudnia 2018 r. (kadencja 2018-2023) odbyły się 3 sesje, podjęto 

25 uchwał, w tym 3 akty prawa miejscowego. 

 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu zmian 

budżetu, Wieloletniej prognozy Finansowej, gospodarowania mieniem komunalnym, pomocy 

społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. Podjęte przez Radę Gminy 

uchwały Wójt Gminy, zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał  

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności  

z prawem – Wojewoda Dolnośląski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba 

Obrachunkowa.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji 

Publicznej, natomiast uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

W podjętych przez Radę Gminy Gaworzyce uchwałach organy nadzoru nie 

dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały  

są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania 
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finansami publicznymi. Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru, jakim 

jest Wojewoda Dolnośląski zarządzeń zastępczych w trybie woj. 98a ust. 1 i 2 ustawy  

o samorządzie gminnym.  

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane  

z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami oraz przepisami prawa bądź są 

w trakcie realizacji.  
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VII. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 

1. Pomoc społeczna 

 

Podstawowym aktem prawnym, porządkującym zakres i sposób funkcjonowania 

pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1508 z późn. zm.), zgodnie z którą pomoc społeczną organizują organy administracji 

rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa,  

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, 

związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

W Gminie Gaworzyce pomoc społeczna realizowana jest przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gaworzycach, którego podstawowym celem działania jest rozpoznanie 

i zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie 

są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. 

Pomoc udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy 

społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich 

powstawania. Osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż wymieniona  

w ustawie, ma prawo zwrócenia się do Ośrodka o udzielenie pomocy. Zawarty w ustawie 

katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy nie jest katalogiem zamkniętym. 

Obowiązkiem klienta przy udzielaniu pomocy jest jego współudział w rozwiązywaniu trudnej 

sytuacji życiowej. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego 

usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również 

zapobiegać w powstawaniu nowych problemów społecznych, rodzących zapotrzebowanie na 

świadczenia pomocy społecznej. 

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w GOPS w Gaworzycach zatrudnionych było 

ogółem 7 osób, w tym 2 pracowników socjalnych wykonujących zadania z zakresu pomocy 

społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2000 mieszkańców lub 50 rodzin 

powinien być zatrudniony 1 pracownik socjalny, nie mniej jednak niż 3 pracowników 

socjalnych. (do 5.11.2018r. było zatrudnionych 3 pracowników socjalnych).  

W gminie Gaworzyce 1 pracownik socjalny ma pod opieką niespełna 2000 

mieszkańców. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe  

i wykształcenie kierunkowe. Udział w szkoleniach i konferencjach pogłębił umiejętności 

http://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/container/Ustawa%20o%20pomocy%20spolecznej%20-%20zmiany%2001.01.2012.pdf
http://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/container/Ustawa%20o%20pomocy%20spolecznej%20-%20zmiany%2001.01.2012.pdf
http://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/container/Ustawa%20o%20pomocy%20spolecznej%20-%20zmiany%2001.01.2012.pdf
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zawodowe oraz pozwolił na rozwój osobisty pracowników. Poniższa tabela przedstawia stan 

zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tab. 17. Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach (na 31.12.2018 r.) 

Źródło: opracowanie własne; GOPS w Gaworzycach 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w całym roku budżetowym 2018 wydatkował 

łącznie 700 835,66 zł (bez świadczeń rodzinnych i FA), z czego: 

− z  budżetu państwa: 484 933,37 zł; 

− z budżetu gminy: 215 902,29 zł. 

 

Wsparciem systemu pomocy społecznej w 2018 r. objęto  87 rodzin  (2017 r. - 

104 rodziny), w tym 205 osób. Analizując ilość osób objętych wsparciem w stosunku do 

liczby mieszkańców Gminy Gaworzyce, można stwierdzić, że pomocą objęto 5,1% ogółu 

ludności gminy (6,41 %  w 2017 r.). 

 Najczęstszymi powodami pozostawania w trudnej sytuacji rodzin korzystających  

z pomocy społecznej było: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność  

w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i bezrobocie.  

Obowiązują kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej: 

− dla osoby samotnie gospodarującej maksymalnie 701 zł;  

− dla osoby w rodzinie maksymalnie 528 zł. 

Maksymalna kwota zasiłku stałego w 2018 roku wynosiła 645 zł. 

W 2018 roku wydano 24 decyzje, w tym zmieniające oraz uchylające.  

 Z powyższych zestawień wynika, że największy udział w wydatkach stanowią 

wydatki na zasiłki stałe, w dalszej kolejności na zasiłki okresowe, a następnie na dożywianie. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba zatrudnionych 

osób 

1. Kierownik GOPS 1 

2. Dział Pomocy Środowiskowej (zgodnie z art. 110 

ustawy o pomocy społecznej 1 pracownik socjalny 

na 2000 mieszkańców) 

2 

3. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu 

Alimentacyjnego 

2 

4. Asystent rodziny 0,75 

5. Dział finansowo-administracyjny 1 
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 Największą grupę świadczeniobiorców stanowią osoby otrzymujące pomoc w formie 

zasiłków stałych. 

 

Świadczenia rodzinne dzielą się na dwie grupy: 

− zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 

− świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy. 

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia rodzinnego z dodatkami 

wynosi 674 zł lub 764 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. 

 W roku sprawozdawczym wydano decyzje dotyczące świadczeń rodzinnych dla  

225 rodzin. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych obrazuje tabela 18.  

 

Lp. Rodzaje świadczenia Liczba świadczeń 
Kwoty wypłaconych 

świadczeń w zł 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

1. Zasiłek rodzinny 2 960 = 331 567,48 

2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  17 17 000 

3. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

22 6 361,40 

 

4. Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

241 47 437,12 

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego 

185 19 490 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku  

szkolnego 

378  15 401,14 

7. Dodatek z tytułu wychowania dziecka  

w rodzinie wielodzietnej 

694 65 261,84 

9. pokrycie wydatków związanych z 

dojazdem do miejscowości, w której  

znajduje się siedziba szkoły 

307 18 148,56 

    

10. zamieszkanie w miejscowości w której 

znajduje się  szkoła 

0 0 

Świadczenia opiekuńcze 

1. Zasiłek pielęgnacyjny 1345 212 730 
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2. Świadczenie pielęgnacyjne 225 332 254 

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy 33 17 760 

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

1. Jednorazowa zapomoga z tytułu  

urodzenia się dziecka  

38 38 000 

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

się dziecka przyznawana na  

podstawie Uchwały Rady Gminy 

Gaworzyce 

0 0 

 

Tab. 18. Wypłata świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach  

Źródło: opracowanie własne; GOPS w Gaworzycach 

 

Fundusz alimentacyjny  - świadczenia przysługują osobie uprawnionej do alimentów  

od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez 

osobę uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej 

do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.  

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych  

alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł. Realizację świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 

w 2018 r. przedstawia tabela 19. 

 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń 
Kwoty wypłaconych 

świadczeń w zł 

Fundusz alimentacyjny 

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 372 145 860 

Tab. 19. Realizacja świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w 2018 roku  

Źródło: opracowanie własne; GOPS w Gaworzycach 

 

Dłużnicy alimentacyjni 

 Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela  

należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 

uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.  



127 
WÓJT GMINY GAWORZYCE 

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce,  
tel. 76 8316 285, fax 76 8316 286  

e-mail: ug@gaworzyce.com.pl ● www.gaworzyce.com.pl 

 

Kwoty zwrócone przez dłużników wyniosły:  

− 39 032,72 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: 

przekazane do budżetu państwa –15 699,58 zł; przekazane na dochody własne gminy 

wierzyciela –10 466,38 zł oraz ustawowe odsetki 12 866,76 zł; 

− zaliczka alimentacyjna – 3 680,26 zł, z tego przekazane do budżetu państwa 1 840,14 

zł, do Urzędu Gminy 1 840,12 zł. 

W celu zwiększenia skuteczności egzekucji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Gaworzycach współpracuje z pięcioma Biurami Informacji Gospodarczej.  

 

Inne działania podejmowane przez GOPS w Gaworzycach: 

1. Monitorowanie miejsc pobytu bezdomnych z tereny gminy. 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami. 

3. Kierowanie osób wymagających pomocy specjalistów do prawnika i psychologa. 

4. Skierowanie dzieci najuboższych na bezpłatne kolonie letnie z kuratorium, 

zabezpieczenie transportu do miejsca zbiórki. 

5. Wydawanie wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności i pomoc w ich wypełnianiu. 

 

2. Ochrona zdrowia  

 

Na terenie gminy Gaworzyce funkcjonuje 1 podmiot leczniczy zarządzany przez 

gminę. 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach jest jednostką sektora finansów 

publicznych i funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

W rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. jest 

podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą i posiada osobowość prawną. 

Utrzymywany jest wyłącznie z przychodów pozyskiwanych samodzielnie przez jednostkę.  

Na przychody jednostki składają się środki uzyskiwane z udzielanych świadczeń 

medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i świadczeń medycznych 

komercyjnych. 
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Podstawą gospodarki finansowej sp. zoz jest plan finansowy, który corocznie zostaje 

opracowany głównie w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia  

na świadczenia usług medycznych . 

W GOZ w Gaworzycach zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia  

są świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób, które złożyły deklaracje 

wyboru dla lekarza, pielęgniarki i położnej oraz z zakresu higieny szkolnej uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach. 

 

Liczba pacjentów zadeklarowanych w 2018 r. do lekarza wyniosła 2800,  

do pielęgniarek 2627, do położnej 1304 

 

Opieką medyczną w 2018 r. objętych zostało 371 uczniów i 26 uczniów klasy 0  

w Przedszkolu Publicznym w Gaworzycach 

 

W jednostce jak, co roku prowadzony jest program profilaktyki chorób układu 

krążenia i program profilaktyki gruźlicy. 

W szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 zostały przeprowadzone przez 

pielęgniarkę szkolną następujące akcje promujące zdrowy styl życia: 

➢ higiena osobista ucznia; 

➢ dzień bez papierosa; 

➢ tydzień tolerancji AIDS-HIV; 

➢ grypie stop; 

➢ mój piękny uśmiech. 

Pielęgniarka szkolna bierze udział w programie „Multi Sport”, którego operatorem 

jest Dolnośląska Federacja Sportu. Program ma na celu zachęcić dzieci  do systematycznej 

aktywności fizycznej.  

Analogicznie, jak w latach poprzednich, prowadzone były obowiązkowe szczepienia 

dla dzieci, wynikające z kalendarza szczepień. Dodatkowo realizowano szczepienia odpłatne 

dla dorosłych i dzieci przeciw chorobom, które nie zostały ujęte w kalendarzu szczepień typu 

WZW B,A+B, grypie, pneumokokom, kleszczom. 

Prowadząc działania z zakresu promocji zdrowia w 2018 roku w jednostce 

przeprowadzono następujące badania profilaktyczne: 
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➢ w lutym, maju, sierpniu i grudniu badanie wzroku; 

➢ w kwietniu testy alergiczne;  

➢ raz w miesiącu przez cały rok bezpłatne badania słuchu. 

W 2018 roku w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ odnotowano: 

➢ 15 049 świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  

➢ 5084 wizyt w gabinecie zabiegowym,  

➢ 3780 iniekcji i zabiegów,  

➢ 247 świadczeń położnej poz, w tym 128 wizyt u kobiet w ciąży w zakresie opieki 

profilaktycznej, podczas których wykonano badania ktg,  

➢ 144 świadczenia pomocy doraźnej uczniom udzielonym przez pielęgniarkę medycyny 

szkolnej. 

W 2018 roku zlecono wykonanie pacjentom 165 badań ultrasonograficznych, 328 

zdjęć radiologicznych, 9313 badań laboratoryjnych. 

 

Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2018 sporządzona na podstawie 

wskaźników ekonomiczno-finansowych 

 

Ocena sytuacji ekonomiczno- finansowej jednostki została sporządzona w oparciu  

o teorię i zasady analizy wskaźnikowej dostosowanej do warunków i specyfiki sektora 

ochrony zdrowia. Raport został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych 

do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno- finansowej samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Analizę za rok 2018 przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane 

poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem w ww. rozporządzeniu. 

Przyjęto cztery obszary analizy: zyskowność, płynność, efektywność i zadłużenie. 

 

Grupa Wskaźniki Wartość wskaźnika Ocena 

1. Wskaźniki 

zyskowności 

Wskaźnik zyskowności 

netto 

0,06 3 

Wskaźnik zyskowności 

operacyjnej 

0,06 3 

Wskaźnik zyskowności 

aktywów 

0,17 3 

Razem 9 
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2. Wskaźniki 

płynności 

 

Wskaźnik bieżącej 

płynności 

10,06 10 

Wskaźnik szybkiej 

płynności 

10,06 10 

Razem 20 

3. Wskaźniki 

efektywności 

 

Wskaźnik rotacji 

należności w dniach 

31,43 3 

Wskaźnik rotacji 

zobowiązań w dniach 

7,06 7 

Razem 10 

4. Wskaźniki 

zadłużenia 

 

Wskaźnik zadłużenia 

aktywów 

0,06 10 

Wskaźnik wypłacalności 0,06 10 

Razem 20 

Łączna wartość 

punktów 59 

Tab. 20. Podsumowanie wyników oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej GOZ Gaworzyce za 2018 roku  

Źródło: opracowanie własne; GOZ Gaworzyce 

 

Wskaźnik zyskowności netto pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk. 

W ten sposób określana jest efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji 

przychody ogółem a kosztami ogółem podmiotu leczniczego. 

Ze względu na znaczne uzależnienie zyskowności od specyfiki branży należy go porównać  

ze wskaźnikami innych podmiotów leczniczych działających w ochronie zdrowia, ponieważ 

w zależności od rodzaju świadczonych usług i cen zakontraktowanych z NFZ daje niską 

zyskowność.  

Polityka zdrowotna nakierowana jest na działalność NON-PROFIT. 

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej określa ekonomiczną efektywność 

działania podmiotu, z uwzględnieniem podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej. 

Powyższy wynik bierze się stąd, że jednostka realizuje usługi jedynie w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej , która jest nisko finansowana przez NFZ i wiąże się  

z dużymi ograniczeniami możliwości świadczeń zdrowotnych odpłatnych, poza tym 

działalność związana z ochroną zdrowia nie jest nastawiona na zysk. 

Wskaźnik zyskowności aktywów wyznacza ogólną zdolność aktywów podmiotu do 

generowania zysku. 

Wskaźnik bieżącej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań 

krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych. 
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Jednostka uzyskała wysoką ocenę, bowiem wskaźnik bieżącej płynności kształtuje się 

powyżej wartości 3 - jednostka posiada płynność finansową i nie ma problemów ze spłatą 

bieżących zobowiązań finansowych. 

Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań 

krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj, krótkoterminowymi należnościami  

i aktywami finansowymi. 

Jednostka uzyskała w tej ocenie najwyższą wartość wskaźnika: 10, bowiem posiada 

natychmiastową zdolność do spłaty zobowiązań. 

Wskaźnik rotacji należności w dniach określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na 

uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika tym większe 

trudności ze ściągalnością swoich należności. 

W przypadku GOZ Gaworzyce wskaźnik ten wynosi 31 dni, co daje najwyższą ocenę 3. 

Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi  

do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. 

Wskaźnik ten w jednostce wynosi 7 dni, co daje najwyższą ocenę 7.  

Wskaźnik zadłużenia informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. 

Wartość ta dla jednostki jest najwyższa.  

Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę 

funduszu własnego. 

W jednostce wskaźnik ten wynosi 0,06, co daje najwyższą ocenę 10.  

 

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego 

za rok 2018, przy zastosowaniu metody punktowej, uzyskano 59 punktów, co stanowi 

91% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o dużej stabilności 

ekonomiczno- finansowej jednostki. 

 

Opis przyjętych założeń 

Do analizy  sytuacji ekonomiczno-finansowej przyjęto zakres i wartość umowy 

zawartej z dotychczasowym płatnikiem DOW NFZ. Wykaz umów na finansowanie 

świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia raportu przedstawia 

poniższa tabela 21. 
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Lp. Nazwa płatnika 
Rodzaj/zakres 

świadczeń 

Termin 

obowiązywania umowy 

1. Narodowy Fundusz Zdrowia – dolnośląski 

Oddział Wojewódzki we Wrocławiu 

podstawowa opieka 

zdrowotna: świadczenia 

lekarza poz, położnej 

poz, pielęgniarki poz, 

medycyna szkolna 

czas nieoznaczony 

Tab. 21. Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych  

Źródło: opracowanie własne; GOZ Gaworzyce 

 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach prowadzi gospodarkę finansową  

na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognozę na kolejne trzy lata 

obrotowe opracowuje się zgodnie z art. 52 ww. ustawy. 

GOZ w Gaworzycach pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów 

koszty swojej działalności i reguluje zobowiązania. Na kolejne trzy lata obrotowe założono 

utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej i osiągnięcie dodatniego wyniku 

finansowego (zysku). Jednakże dyrektor zakłada możliwość pogorszenia wskaźników,  

o których mowa w raporcie z uwagi na to, że na działalności medycznej realizowanej  

na podstawie umowy z NFZ nie zawsze możliwy jest do wypracowania zysk. 

Powody takiej sytuacji są następujące: 

➢ niepewność wyceny usług medycznych finansowanych przez NFZ; 

➢ rynek wymusza wzrost wynagrodzeń zwłaszcza lekarzy, których jest duży niedobór na 

rynku usług zdrowotnych; 

➢ wzrastają obciążenia jednostki w związku ze wzrostem takich zobowiązań, jak np. 

stawka podatku vat (z 22% do 23%), składka ZUS o 2%, minimalne wynagrodzenia, 

koszty serwisu i przeglądu sprzętu medycznego, koszty usług i dostaw, brak 

możliwości odliczenia Vat przy zakupie dostaw i usług, brak możliwości realizacji 

świadczeń zdrowotnych odpłatnych tak jak mogą to realizować podmioty 

niepubliczne.  

 

Nominalne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce rosną, ale wyłącznie za sprawą 

wzrostu składek wynikających ze wzrostu wynagrodzeń. Wydatki te są nadal 

niewystarczające i nie przekładają się na odczuwalną przez pacjentów poprawę sytuacji. 
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Zgodnie z zapisami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022  

w najbliższych latach wydatki na zdrowie będą oscylować wokół 4,5 proc. PKB. 

 

Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno- 

finansową GOZ Gaworzyce 

1. Struktura organizacyjna GOZ w Gaworzycach. 

W chwili obecnej brak jest przesłanek do zmian w strukturze organizacyjnej w związku  

z wejściem w życie nowej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, która jest  na etapie 

pilotażowym. 

2. Skutki finansowe umowy na finansowanie ze środków publicznych: 

a) w 2018 r. nie obniżono kontraktu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej; 

b) zwrot środków z UE w związku z brakiem trwałości projektu: nie dotyczy. 

3. Regulacje płacowe: 

a) na mocy porozumienia zawartego przez OZZPIP, NRPIP a MZ i NFZ dotychczasowe 

dodatki dla pielęgniarek i położnych zostały włączone do wynagrodzenia zasadniczego  

od 01.09.2018 r. w kwocie 1100 zł brutto i będą podwyższone o kolejne 100 zł  

od 01.07.2019 r.; 

b) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę: 

Do 31.12.2021 r. podmioty lecznicze mają obowiązek podwyższania wynagrodzenia 

zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny, którego wynagrodzenie 

zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn 

współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, 

ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 

Do 31.12. 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn 

współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900zł brutto. 

Wynagrodzenia pracowników wykonujących zawód medyczny w GOZ Gaworzyce w 2018 r. 

i do 31.12.2019 r. osiągają określone w ustawie poziomy. 

Oprócz zdarzeń, o których jest mowa w powyższej informacji, istotnymi zdarzeniami 

mającymi wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową jednostki będą: 
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➢ zapewnienie zatrudnienia personelu medycznego w celu prawidłowej realizacji 

zawartej umowy z NFZ; 

➢ awarie sprzętu medycznego i komputerowego; 

➢ żądania płacowe pracowników; 

➢ zbyt niska wartość kontraktu zawartego z NFZ do stawianych wymagań. 

 

W 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, jednostka wypracowała zysk  

na poziomie 56 168,25 zł. Zysk będzie przeznaczony na dalszy rozwój jednostki. 
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VIII. Oświata, edukacja i kultura 

1. Oświata i edukacja 

SIEĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GAWORZYCE 

 

Gmina Gaworzyce jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych: 

1) Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach, 

2) Przedszkola Publicznego. 

 

Rok szkolny 2017/2018 

 

Lp. 

Nazwa placówki 

Liczba uczniów ogółem  

(w tym liczba dzieci  

w oddziałach 

przedszkolnych) 

1. Szkoła im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach 371 (w tym 62 uczniów  

z  oddziałów gimnazjalnych) 

2. Przedszkole Publiczne  93 

Rok szkolny 2018/2019 

 

1. Szkoła im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach 350 (w tym 25 uczniów  

z oddziałów gimnazjalnych) 

2. Przedszkole Publiczne  110 
Tab. 22. Liczba uczniów w samorządowych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019  

Źródło: opracowanie własne 

Kadra nauczycielska 

Stan zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów, godzin zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych (dane według stanu na 30.09.2018 r. SIO). 

 

Zatrudnienie w placówkach wg stopnia awansu zawodowego w placówkach 

prowadzonych przez Gminę Gaworzyce 

 rok szkolny 2018/2019 

Stopień awansu Przedszkole SP Gaworzyce 

Bez stopnia 0 1 

Stażysta 1 1 

Kontraktowy 3,05 8 

Mianowany 1,2 4 

Dyplomowany 2,13 23 

ETATY OGÓŁEM 7,38 37 

Tab. 23. Zatrudnienie w placówkach oświatowych wg stopnia awansu zawodowego (rok szkolny 2018/2019) 

Źródło: opracowanie własne 
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Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania zgodnie z wymogami prawa  

i potrzebami, Gmina ponosi nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

W ramach środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowano 

między innymi kursy, szkolenia. Wszystkie powyższe działania mają na celu podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 

 

Dowóz uczniów do szkół 

Realizując zadania wynikające z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe, Gmina Gaworzyce zapewnia bezpłatny dowóz dzieci do wszystkich placówek 

oświatowych na terenie gminy.  

Dowozy odbywają się 2 autobusami oraz 2 busami firmy PKS”INTERTRANS” S.A 

Głogów na podstawie biletów miesięcznych zakupywanych przez Gminę. Dowozem objęci  

są wszyscy uczniowie zamieszkali na terenie całej gminy (z wyłączeniem Gaworzyc, gdzie 

mieści się siedziba szkoły) oraz z miejscowości: Nowa Jabłona, Nowy Dwór i Zimna 

Brzeźnica z gm. Niegosławice (na podstawie porozumienia międzygminnego). 

 

Lp. Placówka 

Liczba dzieci 

dowożonych 

roku szkolnym 

2017/2018 

Liczba dzieci 

dowożonych 

roku szkolnym 

2018/2019 

Koszt 

dowozu 

2017 r.  

[w zł] 

Koszt 

dowozu  

2018 r. [w zł] 

1. Szkoła Podstawowa  

im. K. Makuszyńskiego  

w Gaworzycach 

203 210 

159.892,78 171.033,04 
2 Publiczne Przedszkole  

w Gaworzycach 

38 47 

Razem 241 257 

 

Tab. 24. Liczba dzieci oraz koszt dowozów (rok szkolnyv2017/2018 i 2018/2019) 

Źródło: opracowanie własne 

 

Dla uczniów niepełnosprawnych Gmina organizuje dowóz lub w przypadku,  

gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, zwraca koszty przejazdu na zasadach 

określonych w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Gaworzyce a rodzicami. 

Wysokość środków przeznaczonych na dowozy uczniów transportem 

zorganizowanym przez Gminę w 2017 r. to kwota – 17.717,53 zł, natomiast w 2018 r. – 

27.301,38 zł. Tak znaczny wzrost kosztów wynikał z faktu, iż gmina miejska Głogów, która 

busem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dowoziła uczniów z Gminy Gaworzyce  
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(i okolicznych gmin) na podstawie umowy, zrezygnowała z dowozu i wystąpiła konieczność 

wyłonienia przewoźnika w drodze zapytania ofertowego.  

W 2018 roku dowóz uczniów niepełnosprawnych na podstawie umowy z nowym 

przewoźnikiem realizowany był przez okres tylko 4 miesięcy (od września do grudnia),  

co i tak przełożyło się na wzrost kosztów o kwotę ok. 10 tys. zł.  

 

Pomoc materialna dla uczniów 

 

Stypendia 

Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gaworzyce przysługuje pomoc materialna  

o charakterze socjalnym, w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Pomoc 

materialna jest finansowana w 80% z budżetu państwa oraz w 20% ze środków własnych 

gminy. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, do czasu ukończenia kształcenia, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm 

lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub 

gdy rodzina jest niepełna. 

  

W roku szkolnym 2017/2018 (od stycznia do czerwca) wypłacono stypendia dla  

65 uczniów na kwotę 38.907,00 zł, z czego 20% to środki z budżetu gminy, tj. 7.781,40 zł.  

Do 15.09.2018 r. złożono 49 wniosków z czego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.  

W roku szkolnym 2018/2019 (wrzesień – grudzień 2018 r.)  stypendia wypłacono  

49 uczniom  na kwotę 19.460,00 zł, w tym 3.892,00 zł z budżetu gminy. 

 

Działając w oparciu o oparciu o uchwałę Nr XXXIV/273/2018  Rady Gminy 

Gaworzyce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta 

Gminy za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i sportu 

w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego z dnia  19 lipca 2018 r., poz. 3710) oraz regulamin przyznawania stypendiów 

motywacyjnych, przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2018 z dnia 3 września 2018 r., 

Wójt Gminy przyznał 20 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, klas gimnazjalnych i szkół 

podstawowych stypendia w kwocie od 84 do 140 zł miesięcznie. 
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Dożywianie:  

− zupa 94 uczniów (31 GOPS); 

− śniadanie: 51 uczniów (31 GOPS). 

 

Wyprawka szkolna - celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie 

rozwoju edukacyjnego uczniów, w tym niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu 

podręczników, a także zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

W roku 2018 z tej formy pomocy nie skorzystał żaden uczeń.  

 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe 

Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych 

gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych. 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem złożony został wniosek o udzielenie dotacji celowej  

w 2018 roku i podział środków z dotacji pomiędzy szkoły w Gminie Gaworzyce. 

Otrzymano dotację w wysokości 38.070,68 zł. 

 

PROGRAMY I PROJEKTY RZĄDOWE 

W roku 2018 pozyskano dodatkowe środki finansowe w następujących programach  

i projektach: 

1. Program powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać” w 2018 r., czyli 

systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach 

sportowych z zakresu nauki pływania. Projekt realizowany był przez Dolnośląską 

Federację Sportu we Wrocławiu, jako Operatora Wojewódzkiego; współfinansowany 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Gaworzyce.  

Z terenu gminy w programie udział wzięło 30 osób SP Gaworzyce - 10 wyjazdów na 

basen (po 90 minut); środki własne gminy 1.600,00 zł. 

2. Program ,,Szkolny Klub Sportowy” - organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży (2 razy w tygodniu po 60 minut).  

W projekcie uczestniczyły 4 grupy dzieci. Projekt był również współfinasowany przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  i ze środków własnych gminy. 
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3. Program „Mega misja”- program edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany  

był w świetlicy szkolnej w celu podniesienia wiedzy i cyfrowych kompetencji 

wychowawców świetlic oraz ich uczniów.  

W zajęciach uczestniczyli uczniowie młodszych klas w liczbie 17. 

4. Program ,,Sprawny Dolnoślązaczek” 2017/2018 - projekt realizowany w klasach I, II  

i III szkoły podstawowej. Polegał na wspieraniu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

na zajęciach wychowania fizycznego i zwiększeniu zainteresowania kulturą fizyczną.  

W programie uczestniczyły 2 klasy pierwsze (25 uczniów). 

5. „Programie dla szkół”- (Owoce i warzywa w szkole, Mleko w szkole) 2017/2018 

Dzieci otrzymywały bezpłatnie, kilka razy w tygodniu przez 20 tygodni w roku 

szkolnym, owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne.  

Cel programu: kreowanie prozdrowotnych postaw i zachowań dzieci.  

W programie uczestniczyły dzieci z klas I-V.  

 

W szkole wspólnie z Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” realizowany był projekt 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół 

podstawowych w Gminie Gaworzyce”. Szkoła została doposażona w laptopy, projektor. 

Zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć z matematyki, logopedii oraz zajęć 

terapeutycznych. Uczniowie uczestniczyli w dwóch wycieczkach edukacyjnych  

do Humanitarium we Wrocławiu. 

 

SPORT 

 

Lp. Nazwa zawodów Lokata 

1. Finał strefy legnickiej Jesiennych Biegów Przełajowych w Ramach 

XVIII Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi i Miast. 

II miejsce 

2. Finał Dolnośląskich Jesiennych Biegów Przełajowych. II miejsce 

3. Mistrzostwa Powiatu Polkowickiego w Piłce Nożnej Chłopców. I miejsce 

4. Olimpiada lekkoatletyczna w ramach projektu Leśna Akademia 

Sportu 

II miejsce 

5. Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju (chłopcy) II miejsce 

6. Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju (dziewczęta) I miejsce 

7. Finał strefy legnickiej w unihokeju (dziewczęta) I miejsce 

8. Finał strefy legnickiej w unihokeju (chłopcy) III miejsce 

9. Finał Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju 

(dziewczęta) 

III miejsce 

10. Finał Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeja 

(dziewczęta) 

IV miejsce 
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11. Finał Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeja 

(chłopcy) 

I miejsce 

12. Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców w ramach XVIII 

Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi i Miast 

I miejsce 

13. Igrzyska Młodzieży Szkolnej Piłka Siatkowa Chłopcy - powiat III miejsce 

14. Turniej Walentynowy – Turniej w piłkę ręczną dziewcząt - powiat II miejsce 

15. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej chłopców. III miejsce 

16. Finał podstrefy legnickiej w piłce nożnej chłopców w ramach 

igrzysk młodzieży szkolnej 

III miejsce 

Tab. 25. Udział uczniów zawodach sportowych i osiągnięte lokaty 

Źródło: opracowanie własne 

 

Przedszkole Publiczne 

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu funkcjonowało 5 oddziałów:  

➢ 3 grupy wiekowe dzieci 5,6-letnich,  

➢ 1 grupa 4-5-latków, 

➢ 1 grupa 3- 4-latków. 

Cztery oddziały funkcjonowały w budynku przedszkola oraz jeden oddział był 

zorganizowany w Szkole Podstawowej w Gaworzycach.  

Do przedszkola uczęszczało 93 dzieci (w tym 1 dziecko 7-letnie, 24 dzieci 6-letnich, 

35 dzieci 5-letnich, 21 dzieci 4-letnich, 12 dzieci – 3-letnich ). 

Od 29.01.2018 r. w związku z otwarciem nowego przedszkola oddział, który 

funkcjonował w Szkole Podstawowej został przeniesiony do nowej siedziby przedszkola. 

Od 01.03.2018 r. po przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji dzieci na rok szkolny 

2017/2018 zostało przyjętych 17 dzieci (2 dzieci -5-letnich, 9 dzieci 4-letnich oraz 6 dzieci 3-

letnich).  

Ogółem do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 110 dzieci  

(1 dziecko 7-letnie, 24 dzieci 6-letnich, 37 dzieci 5-letnich, 30 dzieci 4-letnich, 18 dzieci – 3-

letnich ). 

Wśród 110 dzieci, 61 dzieci realizowało pięciogodzinną bezpłatną realizację 

podstawy programowej (od godz. 8.00 do godz. 13.00), natomiast 49 dzieci przebywało  

w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie. 
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Fot. 37. Sale dydaktyczne w nowym przedszkolu 

 

Nowo wybudowane przedszkole funkcjonuje od stycznia 2018 r., jest dostosowane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, szerokość drzwi, toaleta). Całkowita 

powierzchnia przedszkola wynosi 1193,10m2. Jest placówką czterooddziałową z możliwością 

utworzenia dodatkowego oddziału za zgodą organu prowadzącego w sali rekreacyjno –

dydaktycznej przy jadalni. Z każdej sali dydaktycznej jest wyjście na utwardzony taras.  

Przy przedszkolu znajdują się 2 place zabaw dla poszczególnych grup wiekowych 

(3-, 4-latki oraz 5-, 6-latki). Przed budynkiem przedszkola jest parking na 20 miejsc 

postojowych oraz  zatoka autobusowa wraz z chodnikiem i wjazdem.  

W przedszkolu znajduje się nowoczesna kuchnia wraz z zapleczem. W placówce 

znajduje się serwer telekomunikacyjny z domofonem, system kamer oraz system sygnalizacji 

włamania. 
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2. Działalność kulturalna 

Dom Kultury „Jowisz w Gaworzycach jako jednostka organizacyjna Gminy 

Gaworzyce działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Ośrodek jest wpisany do rejestru Instytucji Kultury pod nr 1, prowadzonego przez 

Organizatora i posiada osobowość prawną. Gospodarka finansowa prowadzona jest  

na zasadach obowiązujących instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych. 

Dom kultury służy realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, 

ożywienia lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych w kierunku optymalnego 

zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, 

lokalnych, finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt. 

Zatrudnienie ogółem wynosi 6 osób, w tym 3 pełne etaty, 3/4 etatu i 1/3 etatu. 

Instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie: 

➢ instruktor do prowadzenia zespołu „Polne Maki”; 

➢ instruktor nauki gry na instrumentach, zespołu „Ale Babki” i zespołu wokalnego. 

Głównym celem działalności domu kultury jest rozwój i kształtowanie potrzeb oraz 

aspiracji kulturalnych na drodze powszechnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze 

społeczności Gminy Gaworzyce. 

W strukturach domu kultury działającego na terenie Gminy Gaworzyce znajduje się: 

➢ Dom Kultury „Jowisz”, 

➢ świetlica wiejska w Koźlicach.  

Z pomieszczeń domu kultury korzysta Klub Seniora, Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Najmilsi”, jak również pomieszczenia te wypożyczane są na organizację 

imprez okolicznościowych. 

 

 I. W roku 2018 Dom Kultury „Jowisz” był organizatorem: 

a) imprez plenerowych (5), w tym: 

− Wiosenny Plener Fotograficzny „Fotografia przyrodnicza w ochronie środowiska”, 

− XVI Festyn Integracyjny połączony z Festiwalem Osób Niepełnosprawnych „Śpiewaj 

z Nami”, 

− VII Powiatowy Turniej Seniorów „Dla Zdrowia i Radości”, 

− I Dzień Młodzieży połączony z Bezalkoholowym Piknikiem Rodzinnym, 
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− Dożynki Gminne 

b) konkursów recytatorskich (3) w tym: 

– Gminny Konkurs Recytatorski „Wierszowisko”, 

– Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna”, 

– Powiatowy konkurs Recytatorski „Kocham Cię Ojczyzno”, 

c) koncertów (16), w tym: 

− Chór Laudate- Dominum i Gaudium 

– zespoły - New Message, Kolorowe Gitary, Budka Band, Five and More, Malibu, 

Sobinianie 

– soliści - ks. Kuba Bartczak, Radek Tarach, Gosia Andrzejewicz, Janek Zieliński, 

Robert Mazurkiewicz, Przemysław Bielana, Aleksandra Dyrna, Ela Demska 

d) przeglądów i festiwali (4), w tym: 

− Gminny  Festiwal Kolęd i Pastorałek „Dzieciątku Małemu śpiewamy”, 

– Regionalny Przegląd Piosenki i Tańca, 

– Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Śpiewaj z nami”, 

– Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Tobie Ojczyzno śpiewamy”, 

e) spotkań (10)  w tym: 

– spotkań z historią (Stanisław Nicieja, Arkadiusz Haszler, Jan Engenlgard, Jacek 

Marcyszyn, Beata Józków), 

– spotkań z literaturą (Stefan Górawski, Henryk Adamczyk), 

– spotkań z okazji: Światowego Dnia Chorego,  Dnia Kobiet, Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta 

Odzyskania Niepodległości, Mikołaja, 

f) konkursów plastycznych (4), w tym: 

− „Wkrótce wiosna”, 

− „Wspomnienia z wakacji”, 

− „Jesienne krajobrazy”, 

– Konkurs na najpiękniejsze dekoracje dożynkowe dla mieszkańców Gaworzyc, 

g) warsztatów (5), w tym: 

– „Młodzi dla upamiętnienia bohaterów”, 

– ”Moje spotkanie z Sybirakiem”, 

– „Robimy palmy wielkanocne”, 
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– „Ziemniaczane Stworki”, 

– warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne, 

 

Fot. 38. Warsztaty artystyczne „Ziemniaczane Stworki” 

 

h) wystawy (5), w tym: 

– wystawy pokonkursowe, 

– „Tak powstała Niepodległa”, 

– „Nasze prace” - WTZ Arka Głogów, 

i) współorganizatorem i organizatorem wycieczek (8), w tym: 

– Toruń, Międzyzdroje, Zielona Góra, Kościan, Karpacz, Bytom Odrzański, Osieczna, 

Leszno 

j) programów artystycznych (9), w tym: 

– „Gdy teoria spotyka się z praktyką - gra o wolność, gra o wszystko”, 

– Dzień Kobiet, 

– Droga Krzyżowa, 

– Droga Światła, 
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– Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

– Dożynki Gminne, 

– Dzień Papieski, 

– Święto Niepodległości, 

– Spotkania z Mikołajem 

k) przedstawień teatralnych, w tym: 

-  „Słowik”,  i „Czterej muzykanci”. 

 

II. Przy Domu Kultury „Jowisz” działają : 

a) amatorskie zespoły : 

− zespół śpiewaczy „Polne Kwiaty”, 

− zespół wokalny „Ale Babki”, 

− zespół Górali Czadeckich „Dawidenka”, 

− Formacja DK-log, 

b) sekcje: 

− plastyczna, 

− teatralna, 

− wokalna, 

− taneczna, 

− nauki gry na instrumentach. 

 

III.  W 2018 roku: 

a) zespół Dawidenka wystąpił na: 

− XXIX  Międzynarodowych Bukowińskich Spotkaniach w Czerniowcach na Ukrainie, 

− Jarmarku Kupieckim w Gaworzycach, 

− pożegnaniu księdza wikariusza Henryka Laszczowskiego, 

− Dożynkach Gminnych, 

− Festiwalu Kultur „Kto siedzi na miedzi(y)?”  w Legnicy, 

− Spotkaniu Trzech Kultur  w Legnicy 

b) zespół „Polne Kwiaty” i „Ale Babki” na  imprezach organizowanych przez dom kultury, 

c) Formacja DK-log na Spotkaniu Młodych w Sulistrowiczkach. 
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IV. Nagrody i wyróżnienia: 

Formacja DK-log - I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Tańca, wyróżnienie  

w konkursie „Aktywni na 100% 

 

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród społeczeństwa naszej 

Gminy polega na ich udziale w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych 

przez dom kultury, które odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo. To właśnie poprzez 

uczestnictwo w takich wydarzeniach mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale także 

współtwórcami życia kulturalnego i artystycznego naszej gminy.  

Uczestnictwo w kulturze to zajęcia zbiorowe, zespołowe czy też indywidualne, które 

gromadzą uczestników w celu rozbudzenia ich uzdolnień i zainteresowań, pasji, wymiany 

doświadczeń, zachęcania do wspólnego działania, podejmowania problemów kultury czy 

stosunków międzyludzkich. 

Tematem wiążącym, zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych jest przeważnie 

muzyka, plastyka, taniec, teatr, śpiew, twórczość artystyczna i ludowa, tradycje, obrzędy. 

Aktywne uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, sekcjach, spotkaniach, uroczystościach, 

konkursach i imprezach kulturalnych przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności, 

doświadczeń, wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez ich zaangażowanie.  

Stałe zajęcia,  jak również organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  

w domu kultury jest to jednocześnie forma spędzania wolnego czasu w sposób przyjemny  

i równocześnie pożyteczny. Naszą troską jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

przebywających w placówce oraz kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się  

w różnych sytuacjach. 

Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa udaje nam się 

zaspokoić. Ale staramy się w miarę posiadanych środków i możliwości realizować sugestie  

i propozycje płynące od społeczności lokalnej. 

 

3. Działalność biblioteczna 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach jest samorządową Instytucją Kultury, 

wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając 

działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna Biblioteka 
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Publiczna służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc 

działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową. Obejmuje swą działalnością obszar 

Gminy Gaworzyce. 

 

Sieć biblioteczną tworzy Biblioteka Główna oraz Filia biblioteki w Kłobuczynie  

i 2 stałe punkty biblioteczne w Dalkowie i w Wierzchowicach. 

 

Kadra 

W Gminnej Bibliotece Publicznej było zatrudnionych 7 osób. Obecnie sześciu pracowników, 

czterech pracowników na stanowiskach bibliotekarskich (w tym dyrektor+ bibliotekarz jest 

zatrudniony na cały etat, 2 pracowników zatrudnionych razem na 1,25 etatu,1/2 etatu 

(opiekun świetlicy) +1/ 3 etatu główny księgowy . 

GBP 2,5 etatu, Filia 2 pracowników po ½ etatu, Dalków ¼ etatu, Wierzchowice ½ etatu. 

 

1. Zakupy 

Ogółem do GBP i Filii  zostało zakupionych i opracowanych w 2018 r.  815 książek 

na kwotę 19 750,00 zł. W tym z Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” priorytet 1 – Zakup nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych 

pozyskano 8.000,00 zł. Za te środki zakupiono 347 pozycji książkowych.  

Przeprowadzono przez ubytki i wycofano z księgozbioru 1 344 książek na kwotę 

335,86 zł. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach prenumeruje 9 tytułów czasopism  

i prasy na kwotę 1 698,00 zł. 3 tytuły otrzymuje od darczyńców. Otrzymała dary książkowe – 

35 pozycji na kwotę 547,18 zł. 

 

Stan księgozbioru na koniec 2018 roku wynosi 16 344 wolumeny 

 

Biblioteka miała również wykupiony dostęp do jednego tytułu czasopisma 

elektronicznego. Ze środków własnych zostało zakupionych 468 wol. - 6% wydawnictw 

popularnonaukowych, 62,8% literatury pięknej dla dorosłych, 31,2% literatury pięknej  

i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. 

Książki nabyte po 2007 roku to 5178,3 wol. stanowią 31,5% księgozbioru. 

Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach w porównaniu z rokiem 

poprzednim wzrosły o 103,9%. 
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Dokonywane zakupy nowości wydawniczych były prowadzone sukcesywnie 

odpowiadające na zainteresowania czytelnicze użytkowników biblioteki. Każdy czytelnik 

może złożyć swoją propozycję do zakupu bezpośrednio u bibliotekarza, przez e-mail lub  

w skrzynce ,,Proponujemy nowości wydawnicze.”  

 

2. Czytelnicy 

Ogółem zostało zarejestrowanych 695 czytelników wg następującego kryterium wiekowego: 

➢ do lat 5: 43 czytelników, 

➢ 6 – 12 lat: 256, 

➢ 13 – 15 lat: 84, 

➢ 16 –  19 lat: 52, 

➢ 20 –  24 lat: 36, 

➢ 25 – 44 lat: 115, 

➢ 45 – 60 lat: 64, 

➢ powyżej 60 lat: 45  

419 osób to czytelnicy uczący się, 149 osoby pracujące, 127 osób stanowi grupa niepracująca. 

 

Placówki biblioteczne w 2018 roku odwiedziło 10 260 użytkowników 

 

3. Wypożyczenia 

Ogółem wypożyczono 8577 pozycji książkowych, 213 czasopism na zewnątrz, 

udostępnionych zostało 504 książkowych na miejscu, 82 czasopism na miejscu. 

Udzielono 102 informacje wykorzystując tradycyjne źródła informacji.  

 

Na 100 mieszkańców przypada 17,9 czytelników 

Na 100 mieszkańców zakupiono 20,9 książek (średnia krajowa wynosi 12 wolumenów) 

Na 100 mieszkańców przypada 236 wypożyczeń 

 

Odnotowano spadek aktywności czytelniczej w wypożyczeniach na zewnątrz oraz 

wykorzystanie księgozbioru na miejscu; 1 czytelnik wypożyczył 12,3 wol. 

 

Najaktywniejsza grupa czytelników to użytkownicy Punktu bibliotecznego  

w Wierzchowicach – 1 czytelnik wypożyczył 24 książki  
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Z Pracowni Orange skorzystało 1034 osób 

 

W Bibliotece działa usługa ,,Książka na telefon” skierowana do użytkowników biblioteki, 

którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają możliwości 

wypożyczania książek indywidualnie. Książki można zamówić telefonicznie lub zgłosić przez 

osobę ,,trzecią”. 

 

PROGRAMY: 

a) Program Wieloletni ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – 

Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych, 

b) ABLAB W PRACOWNIACH ORANGE – celem programu jest podnoszenie 

kompetencji cyfrowych i wiedzy o wykorzystaniu nowych wśród dzieci i młodzieży, 

inspirowanie się, poznawanie metod pracy, organizacji, pomysłów oraz nowych narzędzi 

– pozyskano kwotę 2.940 zł; 

c) Fundacja Orange ,,Akademia Młodego Hakera” nauka programowania Scratch  

for Arduino z elementami elektroniki, organizacja warsztatów edukacyjnych  

z wykorzystaniem nowych technologii prowadzonych przez Fundację Młodego Hakera; 

d) ,,Bezpłatny dostęp do INTERNETU’’ w Pracowniach Orange – Biblioteka posiada 

bezpłatny dostęp do Internetu do 30 lipca 2019 r. – bezpłatny roczny abonament to kwota 

723,24 zł.  

 

PROJEKTY: 

a) Mała książka - Wielki człowiek, pilotażowy projekt skierowany do trzylatków, który 

rozpoczął się we wrześniu 2018 roku. Akcja miała na celu zachęcić rodziców do 

odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który 

przyszedł do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymał w prezencie Wyprawkę 

Czytelniczą; 

b) Tęczowy Bajbus – program realizowany przez grupę nieformalną ,,Mam pomysł”, 

działającą przy Filii Biblioteki w Kłobuczynie. Najważniejszymi celami projektu było 

stworzenie małym dzieciom z Kłobuczyna bezpiecznej przestrzeni do twórczego 

rozwoju manualnego, edukacyjnego, społecznego. Ważnym aspektem projektu była 

integracja i przystosowanie dzieci do zajęć w grupie, zacieśnienie więzi rodzic -dziecko. 
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c) Wyhamuj w porę. Nie daj się uzależnić – projekt realizowany przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Biblioteka była odpowiedzialna za organizację zajęć 

animacyjnych, wystawy książek o uzależnieniach na Pikniku w Szuwarowym Zakątku 

w Kłobuczynie; 

d) Czytaj Pl – 30-dniowa bezpłatna akcja miała na celu popularyzację czytania e-booków 

i audiobooków. 

e) Z książką na walizkach. Polska na szóstkę. Druga Odsłona – Dolnośląskie spotkania 

pisarzy z młodymi czytelnikami. Promocja czytelnictwa – spotkanie autorskie z Martą 

Fox. Jednym ze współorganizatorów akcji była GBP; 

f) 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości – Biblioteka włączyła się w obchody 

setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zaplanowała wiele różnorodnych działań  

dla uczczenia tak ważnej daty. Skierowała je zarówno dla dorosłych, młodzieży oraz 

dzieci. Były to: spotkania autorskie, wystawy, koncert, i inne działania edukacyjne, 

informacyjne, wychowawcze i kulturalne. 

g) Z Biblioteką dookoła świata – „Letnie warsztaty etnograficzne” zostały 

zorganizowane prze Filię i Gminną Bibliotekę Publiczną. Tygodniowe zajęcia dla dzieci 

prowadzone były przez podróżników Annę i Roberta Maciąg. Pięciodniowe warsztaty 

odbyły się w Filii w Kłobuczynie. Na zajęcia uczęszczały bibliotekarki z placówek 

bibliotecznych wraz z dziećmi z terenu gminy. Projekt został sfinansowany przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną, Radę Sołecką Kłobuczyna w wysokości 1.200,00 zł, 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 400,00 zł; 

h) Noc w Bibliotece – Noc pod gwiazdami zorganizowana na zakończenie ,,Letnich 

warsztatów etnograficznych”; 

i) Nie uzależnieniom – projekt edukacyjno-profilaktyczny skierowany do dzieci  

i młodzieży realizowany przez Bibliotekę i jej placówki w terenie. 

j) Udział w Ogólnopolskiej Akcji ,,Narodowe Czytanie”, Tygodniu Bibliotek, Dniu 

Głośnego Czytania, Cała Polska czyta Dzieciom. Biblioteka brała udział w projektach 

lokalnych jako współorganizator (Powiatowego Festynu Integracyjnego, Dożynek, 100-

lecia Odzyskania Niepodległości, festynach lokalnych organizowanych  

w miejscowościach w których działają placówki  itp. Ponadto bibliotekarki 

zorganizowały kiermasz książki i zajęcia dla dzieci na I Dzień Młodzieży połączony  

z piknikiem rodzinnym zorganizowanym przez Wolontariat Jan Pawła II i Dom Kultury 
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„Jowisz”. Czytający powiat – projekt adresowany do bibliotek z terenu powiatu 

polkowickiego, który daje możliwość sfinansowania 5 spotkań autorskich 

popularyzujących literaturę i czytelnictwo. Osoba prywatna opłaciła dwukrotnie 

nagłośnienie wykorzystane do przeprowadzenia imprezy ,,Narodowego Czytania” oraz 

na koncertu Kuby Michalskiego ,,Śpiewana Historia Polski” w wysokości 300,00 zł. 

 

Biblioteka przeprowadziła 7 godzinnych spotkań z użytkownikami bibliotek, w których 

uczestniczyło 265 osób (zapoznanie z księgozbiorem najmłodszych użytkowników).  

Ogółem zostały zorganizowane 43 imprezy, w których uczestniczyło 1380 osób. 

W realizacji 108 godzin projektów, programów, szkoleniach, zajęciach edukacyjnych, 

wystawach, wzięło udział 2301 uczestników.  

 

Zorganizowano: 

➢ 12 spotkań autorskich (8 GBP, 3 Filia, 1 spotkanie w Wierzchowicach), 

➢ 2 koncerty (Marianny Łaby solistki Filharmonii Lwowskiej i Kuby Michalskiego 

,,Śpiewana historia Polski”), w których uczestniczyły 632 osoby,  

➢ 8 tematycznych lekcji bibliotecznych, z których skorzystało 265 osób, 

➢ 6 spektakli teatralnych (przedstawienia odbywały się na terenie gminy  

w miejscowościach, w których działają placówki biblioteczne.  

➢ w czasie Ferii dzieci z terenu gminy Gaworzyce uczestniczyły w wycieczce do 

Wrocławia.  

 

Placówki Biblioteczne, działające w terenie, oprócz działalności podstawowej 

prowadzą zajęcia świetlicowe, biorą aktywny udział w działaniach na rzecz społeczności 

lokalnej. Organizują spotkania okolicznościowe (Bale Karnawałowe, Andrzejki, Dzień Babci 

i Dziadka, Dzień Seniora, Mikołajki, pikniki w plenerze, spotkania opłatkowe, Dzień Kobiet, 

Dzień Dziecka, Jasełka, Święto pieczonego ziemniaka itp.).  

Biblioteka brała udział w Rankingu Bibliotek ogłaszanym od 2011 roku przez 

czasopismo ,,Rzeczpospolita”. W Rankingu 2018 mogły brać udział wszystkie biblioteki 

gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). 

Odpowiedzi na wysłaną ankietę udzieliło 750 placówek. Dodatkowo pod uwagę brano dane 

ze sprawozdań GUS-u K-03. Po analizie wyników nasza Biblioteka zajęła 128 pozycję. 
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Działania prowadzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną nie tylko są adresowane 

do dzieci i młodzieży. Przynajmniej dwa razy w roku zorganizowane większe wydarzenie 

kierowane do starszego pokolenia. W marcu 2018 r. zostało zorganizowane spotkanie 

autorskie z Sylwią Winnik autorką książki ,,Dziewczęta z Auschwitz” oraz koncert Marianny 

Łaby solistki Filharmonii Lwowskiej w Sali kominkowej Domu Kultury „Jowisz”.  

22 listopada w Punkcie Bibliotecznym w Wierzchowicach GBP zorganizowała koncert barda 

Jakuba Michalskiego z okazji obchodów 100 rocznicy Odzyskania  Niepodległości pt. 

„Śpiewana Historia Polski”. Często organizowany jest transport do miejscowości, w której 

odbywa się wydarzenie, tak aby mogło skorzystać jak najwięcej osób. Dzięki takim 

propozycjom kulturalnym Biblioteka jest postrzegana jaka instytucja otwarta, przyjazna dla 

każdego.  

 

Wyposażenie 

Jednym z ważnych zadań dla Gminnej Biblioteki Publicznej jest wymiana starego 

wyposażenia drugiego pomieszczenia w nowe regały biblioteczne. W tym pomieszczeniu 

znajduje się literatura polska, światowa, niebeletrystyczna, wydzielona kolekcja zbiorów 

regionalnych i źródeł informacji (księgozbiór podręczny).  

W Filii Biblioteki należy również wymienić regały biblioteczne i krzesła do 

stolików. W 2018 r. częściowo zostało zmienione wyposażenie Filii (zakupiono ladę 

biblioteczną z dwoma szafkami, regał na literaturę dla najmłodszych, krzesła obrotowe). 

Pomieszczenia Filii zostały odnowione. Rada Sołecka Kłobuczyna wyposażyła zaplecze 

socjalne w nowe meble wykonane na wymiar. Wymiana regałów w obu placówkach pozwoli 

na wygodniejsze rozmieszczenie księgozbioru, poprawi estetykę i wizerunek biblioteki.  
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IX. Informacja o działalności Zakładu Usług Komunalnych  

w Gaworzycach 

 

W 2018 roku zrealizowano z wynikiem pozytywnym główne założenia Zakładu 

Usług Komunalnych w Gaworzycach, a przede wszystkim wywiązano się z obowiązku 

zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  

do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw 

wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.  

Na dzień 31.12.2018 r. Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach zatrudniał  

9 pracowników (w tym nieobecność usprawiedliwiona 1 pracownika od września do końca 

2018 r.).  

W roku sprawozdawczym z tytułu realizowanych umów o organizację prac 

interwencyjnych dla osób bezrobotnych, Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach 

otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy częściową refundację kosztów poniesionych  

na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla skierowanych 

bezrobotnych na kwotę 5.369,74 zł.  

 

Istotne zdarzenia, które miały miejsce w roku 2018: 

➢ złożono do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu wniosek o zatwierdzenie taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Gaworzyce, na okres trzech lat. Taryfa została zaopiniowana pozytywnie; 

➢ opracowano Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Gaworzyce (uchwała Nr XXXVIII/310/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia  

25 października 2018 r.); 

➢ podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Polkowicach dwie umowy o odbywanie 

stażu dla osób bezrobotnych oraz jedną umowę o organizację prac interwencyjnych. 

Kontynuowano jedną umowę o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osoby 

bezrobotnej, zawartą w roku 2017; 

➢ złożono wniosek do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu  

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód 

podziemnych na okres 20 lat dla ujęcia wody w Witanowicach; 
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➢ na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego zmienił decyzję Starosty Polkowickiego wyrażającą zgodę  

na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Grabiku, zgodnie z opracowaną 

w 2018r. dokumentacją określającą techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 

składowiska; 

➢ złożono w ustawowych terminach sprawozdania do Starosty Polkowickiego  

i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach pomiarów ilości 

pobieranej wody z ujęć wody podziemnej zlokalizowanych w miejscowościach: 

Dzików, Kłobuczyn, Witanowice, Wierzchowice i Dalków oraz informacje  

o wynikach pomiarów ilości ścieków wprowadzanych do wód z oczyszczalni ścieków 

w Koźlicach, Wierzchowicach i Dalkowie; 

➢ przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu; 

➢ uczestniczono w spotkaniach dotyczących zadania inwestycyjnego „Budowa sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wierzchowice, Grabik, Korytów 

i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków  

w Wierzchowicach”; 

➢ uczestniczono w spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu 

dotyczących zmiany warunków zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Grabik; 

➢ uczestniczono w spotkaniach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  

w Polkowicach, Tauron Dystrybucja w Głogowie i Komendą Powiatową Policji  

w Polkowicach w sprawie uniemożliwiania dostępu pracownikom operatora  

do urządzeń energetycznych (znajdujących się na terenie prywatnej posesji) 

zasilających oczyszczalnię ścieków w Wierzchowicach w sytuacjach zaistniałych 

awarii; 

➢ uczestniczono w spotkaniach z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym 

w Polkowicach, przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Polkowicach i Gminy 

Gaworzyce w sprawie inwestycji „Budowa chlewni tuczników wraz z infrastrukturą 

techniczną o obsadzie łącznej do 268,8 DJP zlokalizowanych w miejscowości 

Kłobuczyn, gmina Gaworzyce na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 
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734/10 ark. mapy 1 obręb (0005) Kłobuczyn”. Zakład Usług Komunalnych  

w Gaworzycach wydał opinię w przedmiotowej sprawie; 

➢  uczestniczono w naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym  

w Polkowicach w sprawie uzgodnień usytuowania projektowanych przyłączy wod.-

kan. na terenie Gminy Gaworzyce; 

➢ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przeprowadziło kontrole 

gospodarowania wodami, dotyczące przestrzegania warunków ustalonych  

w decyzjach na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. 

Kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości.  

➢ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził z nadzoru monitoring 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania 

bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne na sieci wodociągowej 

Kłobuczyn, Wierzchowice, Dalków i Witanowice. Woda w tym zakresie odpowiadała 

normom sanitarnym; 

➢ wykonano pomiary wielkości emisji ścieków oczyszczonych wprowadzanych do wód 

z oczyszczalni ścieków Koźlice, oczyszczalni ścieków Dalków i oczyszczalni ścieków 

Wierzchowice. Wszystkie oczyszczalnie osiągały efekt ekologiczny, tj. ścieki 

wprowadzane do wód spełniały warunki ustalone w pozwoleniach wodnoprawnych; 

➢ wykonano badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Grabiku 

obejmujące badanie poziomu i składu wód podziemnych i kontrolę osiadania 

składowiska. Uzyskane wyniki badań wskazały na brak oddziaływania obiektu  

na jakość wód podziemnych; 

➢ wydano 32 warunki technicznego podłączenia nieruchomości do sieci wod.-kan.; 

➢ wydano 5 zapewnień przyłączenia nieruchomości do sieci wod.-kan.; 

➢ wykonano 7 odbiorów końcowych przyłączy wod.-kan. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym na bieżąco realizowano inne zadania związane 

z działalnością statutową Zakładu. 

 


