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Wstęp 

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym w 2018 r. wprowadziła wymagania aby, wójt 

gminy każdego roku do 31 maja przedstawił radzie gminy raport o stanie gminy za poprzedni 

rok.  

Raport to skondensowane źródło wiedzy o gminie, a przede wszystkim o zmianach 

zachodzących w gminie w poprzednim roku. Dzięki raportowi istnieje możliwość dokładnej 

oceny i analizy zachodzących zmian jakie zachodzą na terenie gminy. Zakres raportu 

przedstawia informacje dotyczące realizacji strategii, programów oraz uchwał rady gminy  

w 2018 roku. 

Informacje ogólne: 

Gmina Zawonia położona jest na Wzgórzach Trzebnickich oraz Nizinie Czeszyckiej we 

wschodniej części województwa dolnośląskiego. Jest gminą o charakterze wiejskim  

o powierzchni 11 719 ha. Największe obręby geodezyjne utworzone są wokół miejscowości 

Czeszów, Złotów, Grochowa i Zawonia. Użytki rolne zajmują 6656 ha (56,7%) powierzchni 

gminy, 4570 ha (38,6%) - grunty leśne, 40 ha (0,4%) - grunty pod wodami, 425 ha (3,6%) - 

grunty zurbanizowane i zabudowane, 54 ha (0,5%) - użytki ekologiczne, 21 ha (0,2%) - 

nieużytki. 

W skład gminy wchodzi łącznie 28 miejscowości, w tym 23 sołectwa. Miejscowość Zawonia, 

pełniąca funkcję ośrodka administracyjnego gminy, znajduje się w odległości 9 km od  

Trzebnicy i 27 km od Wrocławia. 

 Gmina Zawonia graniczy:  

• od północy z gminą Milicz i Krośnice (powiat milicki), 

• od zachodu i częściowo od południa z gminą Trzebnica (powiat trzebnicki),  

• od południa z gminą Długołęka (powiat wrocławski),  

• od wschodu z gminą Dobroszyce (powiat oleśnicki).  

Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 340. W odległości 9 km obok Trzebnicy znajduje 

się droga ekspresowa S-5 łącząca Wrocław z Poznaniem. Natomiast odległość do drogi 

ekspresowej S-8 łączącej Wrocław z Warszawą, która przebiega w Łozinie, wynosi 14 km.   

Przez gminę nie przebiega, ani nigdy nie przebiegała linia kolejowa. Transport publiczny 

autobusowy realizowany jest poprzez firmy prywatne i spółkę PKS Wołów.  

Gmina Zawonia jest najlepszym miejscem odpoczynku dla swoich mieszkańców. Na jej terenie 

nie jest zlokalizowany żaden uciążliwy dla środowiska przemysł. Dwa największe zakłady 

„Izolmet” Sp. z o.o i Free Kids s.c. zatrudniają łącznie ok. 500 osób. Teren naszej gminy  
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to przede wszystkim lasy, pola i stawy, teren bardzo dobry do rekreacji i wypoczynku i należy 

utrzymać taki kierunek rozwoju gminy – w zgodzie z naturą.  

Położenie gminy Zawonia na tle województwa dolnośląskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Zawonia  

 

Gmina Zawonia składa się z 28 miejscowości. Największa z nich to Zawonia, która liczy 1303  

mieszkańców, najmniejsza Trzemsze licząca 7 mieszkańców.  
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Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach (stan na 31.12.2018 r.): 

Miejscowość  Liczba  mieszkańców 

Budczyce 130 

Cielętniki  122 

Czachowo  140 

Czeszów  958 

Głuchów Dolny 116 

Grochowa  111 

Kałowice  109 

Kopiec  72 

Ludgierzowice  85 

Miłonowice  167 

Niedary 236 

Pęciszów 189 

Pomianowice 39 

Prawocice 63 

Pstrzejowice 50 

Radłów 50 

Rzędziszowice 244 

Sędzice 376 

Skotniki 71 

Stanięcice 26 

Sucha Mała 18 

Sucha Wielka 107 

Tarnowiec 426 

Trzemsze 7 

Trzęsowice 129 

Zawonia 1303 

Złotów 453 

Złotówek 40 

 

Demografia 

Od roku 2015 stale rośnie liczba ludności zamieszkująca teren Gminy Zawonia. Kształtowała 

się w poszczególnych latach następująco: 

Rok Liczba ludności 

2010 5629 

2011 5673 

2012 5655 

2013 5694 

2014 5707 

2015 5698 

2016 5718 
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2017 5752 

2018 5802 

 

Gmina może pochwalić się nową otwartą siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni 

poprzez wyremontowanie byłego kościoła ewangelickiego znajdującego się w Zawoni na 

wjeździe od strony Trzebnicy. Na terenie gminy znajdują się dwa ośrodki zdrowia: w Zawoni     

i Czeszowie. Oba ośrodki wchodzą w skład Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

który dysponuje również  bardzo dobrze wyposażonym Centrum Rehabilitacji w Zawoni, 

dotowanym z budżetu Gminy Zawonia. Ostatnim zakupem do Ośrodka Zdrowia w Zawoni był 

aparat USG.  

 W ubiegłym roku zostało oddane nowe piętro Zespołu Szkół w Zawoni, a poprzez rozbudowę 

jednocześnie wyremontowano cały budynek A szkoły. Szkoła zyskała dodatkowe 800 m2 

powierzchni przeznaczonej na nowe sale lekcyjne. Nauczyciele w wyremontowanej części 

zyskali duży pokój nauczycielski, jest także sala do apeli.  

W szkole w Czeszowie zrealizowano projekt  termomodernizacji ze środków RPO WD 2014-

2020 .Wykonano modernizację systemu grzewczego, została również zamontowana instalacja 

paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kW. Wpływa to bezpośrednio na obniżenie rachunków za 

ogrzewanie i energię elektryczną. Szkoła jest odnowiona i corocznie wykonywane są kolejne 

remonty. 

Obecnie rewitalizowany jest teren po byłym basenie w Zawoni na teren rekreacyjno-

sportowo–wypoczynkowy. Wszystkie te działania inwestycyjne były możliwe tylko i wyłącznie 

dzięki pozyskanym środkom z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020.  

Ostatnie 4 lata są bardzo dobre dla gminy pod względem rozwoju właśnie dzięki środkom  

z RPOWD 2014-2020 i nie tylko. Ubiegły rok to też modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa 

pierwszych 3 km sieci kanalizacji ściekowej. Kolejnym krokiem jest zbudowanie sieci kanalizacji 

w miejscowościach Zawonia, Tarnowiec, Budczyce. Inwestycja w budowę nowej 

przepompowni wody w Tarnowcu jak i budowa kanalizacji ściekowej mogły zostać 

przeprowadzone dzięki pozyskanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-

2020. Nowe drogi ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Place zabaw  

z programu „Odnowy Wsi Dolnośląskiej” UMWD. Nowa siłownia z Lokalnej Grupy Działania 

„Kraina Wzgórz Trzebnickich” czy Otwarta Strefa Aktywności z funduszu Ministerstwa Sportu 

i Turystyki. 

Na terenie gminy znajduje się, należący do Uniwersytetu Przyrodniczego, Ośrodek Badań 

Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych w Złotówku, w którym leczone są dzikie 

zwierzęta tj. dziki, sarny, daniele, czy dzikie ptactwo przebywające w wolierze. Często są one 

ofiarami wypadków samochodowych. 
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W gminie realizowany jest fundusz sołecki przeznaczony na potrzeby i działania   

w miejscowościach. O jego przeznaczeniu decydują mieszkańcy sołectwa. Realizacja funduszu 

często wyznacza kierunek rozwoju sołectw, przede wszystkim angażuje  

i aktywizuje mieszkańców do dbałości o swoje miejscowości.   

 

Informacje Inwestycyjne i Budżetowe  

1. Budżet – dochody i wydatki 

W dniu 14 grudnia 2017 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLI/263/2017  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2018 w kwotach: 

Dochody ogółem  31 847 773,00  zł  
w tym: 
- dochody bieżące  26 397 838,00 zł 
- dochody majątkowe      5 449 935,00 zł 
 
Wydatki ogółem  34 037 987,00 zł 
w tym: 
- wydatki bieżące  22 041 737,37 zł 
- wydatki majątkowe  11 996 249,63 zł 
 
Przychody w kwocie             2 770 214,00 zł 
Rozchody w kwocie               580 000,00 zł 
 
Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 2.190.214 zł i rozchodów w kwocie 

580.000 zł miały być przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 1.955.000 zł,  

z zaciągniętej pożyczki w kwocie 277.852 zł oraz wolne środki w kwocie 537.362 zł. 

W ciągu roku 2018 Rada Gminy podjęła 9 uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. 

oraz zostały wydane 32 zarządzenia Wójta Gminy. W większości przypadków zmiany 

spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków  

o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

i inwestycyjnych gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu. 

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2018 rok według stanu na 31 grudnia 

2018 r. przedstawiał się następująco: 

Dochody ogółem  33 070 104,59 zł  
w tym: 
- dochody bieżące  28 504 459,10 zł 
- dochody majątkowe      4 565 645,49 zł 
 

Wydatki ogółem  38 697 596,77 zł 
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w tym: 
- wydatki bieżące  25 035 010,92 zł 
- wydatki majątkowe  13 662 585,85 zł 
 
Przychody w kwocie    6 307 492,18 zł 
Rozchody w kwocie      680 000,00 zł 
 
W ciągu roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.222.331,59 zł                   

 a po stronie wydatków o 4.659.609,77 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego  

w kwocie 5.627.492,18 zł i rozchodów w kwocie 680.000 zł miały być przychody z emisji 

obligacji w wysokości 1.955.000 zł, zaciągniętej pożyczki w wysokości 556.000 zł, nadwyżki  

z lat ubiegłych w kwocie 1.058.492,18 zł oraz wolne środki w kwocie 2.738.000 zł.  

W 2018 roku dochody zaplanowane w wysokości 33.070.104,59 zł zrealizowano w 101,04% tj. 

w kwocie 33.414.842,32 zł. 

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 28.504.459,10 zł zrealizowano w 103,33% tj.              

w kwocie 29.452.541,21 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 

4.565.645,49 zł zrealizowano w 86,79% tj. w kwocie 3.962.301,11 zł. 

Struktura dochodów Gminy w 2018 r. przedstawia się następująco: 

 

 

 

88,14%

11,86%

Dochody bieżące

Dochody majątkowe
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Dochody według źródeł 

Dochody według źródeł 

Dochody 
ogółem        
(plan po 

zmianach) 

Dochody  
ogółem 

(wykonanie) 

% 
wykonania 
dochodów 

ogółem 

Podatki i opłaty lokalne 4 007 875,00 4 308 189,53 107,49 

Udział w podatkach dochodowych 
stanowiących dochód budżetu państwa i 
podatki pobierane przez urzędy skarbowe 6 999 069,71 7 545 387,52 107,81 

Wpływy z mienia 49 429,00 62 411,48 126,26 

Dochody różne 2 004 744,00 2 172 042,05 108,35 

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań 
bieżących 8 878 893,39 8 800 062,63 99,11 

Subwencja 6 564 448,00 6 564 448,00 100,00 

Dochody majątkowe 4 565 645,49 3 962 301,11 86,79 

Razem: 33 070 104,59 33 414 842,32 101,04 
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Dochody według źródeł zestawienie w % 

 
 

Wykonanie dochodów Gminy w 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej 

przedstawia się następująco: 

Dział Wyszczególnienie 

Dochody 
ogółem        
(plan po 

zmianach) 

Dochody  
ogółem 

(wykonanie) 

% 
wykonania 
dochodów 

ogółem 

010 Rolnictwo i łowiectwo 269 903,02 269 903,02 100,00 

020 Leśnictwo 3 000,00 3 348,82 111,63 

600 Transport i łączność 631 340,00 631 340,00 100,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 592 098,00 38 680,70 6,53 

12,89%

22,58%

0,19%
6,50%

26,34%

19,65%

11,86%

Podatki i opłaty lokalne

Udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa
i podatki pobierane przez US

Wpływy z mienia

Dochody różne

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących

Subwencja

Dochody majątkowe
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750 Administracja publiczna 101 485,00 108 279,44 106,70 

751 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli                      
i ochrony prawa oraz sądownictwa 54 808,00 50 399,41 91,96 

752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne                        
i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 1 000,00 100,00 

756 

Dochody od osób prawnych,                
od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 11 233 084,71 12 120 918,95 107,90 

758 Różne rozliczenia 6 707 214,84 6 748 645,15 100,62 

801 Oświata i wychowanie 2 524 455,10 2 301 401,66 91,16 

851 Ochrona zdrowia 634,00 490,98 77,44 

852 Pomoc społeczna 609 877,00 604 914,23 99,19 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 000,00 60 553,65 85,29 

855 Rodzina 6 670 231,00 6 644 579,79 99,62 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1 502 497,92 1 474 533,89 98,14 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 2 097 276,00 2 276 572,83 108,55 

926 Kultura fizyczna 0,00 79 079,80   

 OGÓŁEM: 33 070 104,59 33 414 842,32 101,04 
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Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 38.697.596,77 zł. Wykonanie 
wynosiło 35.424.556,54 zł, co stanowi 91,54%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 
25.035.010,92 zł zrealizowano w 93,58% tj. w kwocie 23.428.799,34 zł, natomiast wydatki 
majątkowe zaplanowane w wysokości 13.662.585,85 zł zrealizowano w 87,80% tj. w kwocie 
11.995.757,20 zł. 
 

Struktura wydatków Gminy w 2018 r. przedstawia się następująco: 
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Wykonanie wydatków Gminy w 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia 

się następująco: 

Dział Wyszczególnienie 
Wydatki 

ogółem (plan 
po zmianach) 

Wydatki 
ogółem 

(wykonanie) 

% 
wykonania 
wydatków 

ogółem 

010 Rolnictwo i łowiectwo 285 103,02 283 516,33 99,44 

600 Transport i łączność 3 006 311,93 2 937 979,04 97,73 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 040 434,42 215 744,80 20,74 

710 Działalność usługowa 69 000,00 50 948,11 73,84 

750 Administracja publiczna 2 714 652,00 2 459 904,11 90,62 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli                    i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 54 808,00 50 399,41 91,96 

752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne                  
i ochrona przeciwpożarowa 153 593,00 109 655,99 71,39 

757 Obsługa długu publicznego 130 000,00 77 847,80 59,88 

758 Różne rozliczenia 329 943,98 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 11 974 798,23 11 696 280,63 97,67 

851 Ochrona zdrowia 175 253,00 161 021,84 91,88 

852 Pomoc społeczna 1 402 593,00 1 174 933,36 83,77 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 219 976,00 196 966,67 89,54 

855 Rodzina 6 767 306,00 6 712 057,40 99,18 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 3 766 515,55 3 526 586,14 93,63 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 6 151 072,02 5 331 508,53 86,68 

926 Kultura fizyczna 456 036,62 439 006,38 96,27 

  OGÓŁEM: 38 697 596,77 35 424 556,54 91,54 
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Struktura wydatków w 2018 r. według poszczególnych grup wydatków  

 

Wynik finansowy  
Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za 2018 rok wynik jest następujący: 
Dochody budżetowe  33.414.842,32 zł 
Wydatki budżetowe  35.424.556,54 zł 
Wynik – deficyt 2.009.714,22 zł przy planowanych deficycie 5.627.492,18 zł 
 
Pożyczki, kredyty, zobowiązania 
Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiło 2.738.000 zł, z tego: 
- obligacje komunalne 2.738.000 zł 
 
W 2018 r. wykupiono obligacje komunalne w kwocie 580.000 zł 
 
Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 3.713.000 zł, z tego: 
- obligacje komunalne 3.713.000 zł. 

6 567 948,93

8 160 397,52

268 359,74

947 100,99

7 407 144,36
77 847,80

11 995 757,20

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Obsługa długu

Wydatki majątkowe
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Informacje o stanie mienia komunalnego 

1. Dochody z zakresu zagospodarowanie mieniem gminnym 

W roku 2018 r. w zakresie gospodarki nieruchomościami opracowano następujące 

zagadnienia, które przyniosły Gminie wskazane dochody w ramach działu 700 – 

gospodarka mieszkaniowa: 

a) W ubiegłym roku kalendarzowym Gmina dzierżawiła 15,9526 ha, w tym: 
 

LP OBRĘB NR DZIAŁKI POWIERZCHNIA [ha] 

1. Czeszów 13/1 1,3400 

2. Czeszów 87 1,8000 

3. Niedary 82/7 0,0677 

4. Niedary 120/4 0,0900 

5. Pęciszów 149 0,0540 

6. Prawocice 13/1 0,1865 

7. Zawonia 81/27  2,4614 

8. Zawonia 121/7 0,0030 

9. Złotów 101/1 2,8500 

10. Złotów 113/9 7,0000 

11. Złotów 416/1 0,1000 

SUMA 15,9526 

 

b) W 2018 roku na stan mienia komunalnego gminy przyjęto 0,4994 ha, w  tym: 
 

LP. OBRĘB NR DZIAŁKI POW. [ha] PRZEZNACZENIE 

1. Budczyce 26/15 0,0069 
W związku z nieodpłatną zamianą na 

działkę 23/5 Budczyce 

2. Kałowice 9/4 0,0132 

W związku z podziałem gruntów 

prywatnych tereny z przeznaczeniem na 

poszerzenie dróg gminnych. 

3. Sędzice 2/26 0,0640 Droga publiczna 

4. Tarnowiec 85/1 0,0322 

W związku z podziałem gruntów 

prywatnych tereny z przeznaczeniem na 

poszerzenie dróg gminnych. 

5. Zawonia 58/4 0,0086 

W związku z podziałem gruntów 

prywatnych tereny z przeznaczeniem na 

poszerzenie dróg gminnych. 

6. Zawonia 58/6 0,1516 

W związku z podziałem gruntów 

prywatnych tereny z przeznaczeniem na 

poszerzenie dróg gminnych. 
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c) W 2018 r. Gmina zbyła tylko jedną działkę poprzez dokonanie nieodpłatnej zamiany, 
w wyniku której zyskała działkę nr 26/15 obręb Budczyce o powierzchni 0,0069 ha, 
natomiast oddała działkę nr 23/5 obręb Budczyce o powierzchni 0,0052 ha. 

 

d) W roku 2018 r. opracowano następującą ilość projektów decyzji o warunkach 
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonywane 
przez projektanta: 

 

LP RODZAJ DECYZJI 

ILOŚĆ 

OPRACOWANYCH 

PROJEKTÓW 

DECYZJI 

RODZAJ DECYZJI ILOŚĆ DECYZJI 

1. 
Decyzje o warunkach 

zabudowy 
35 

pozytywna 26 

zmiana decyzji 6 

przeniesienie decyzji 3 

odmowna 0 

2. 

Decyzje o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji 

celu publicznego 

11 

pozytywna 8 

zmiana decyzji 0 

przeniesienie decyzji 3 

odmowna 0 

 

 

 

 

7. Zawonia 696/1 0,0157 

W związku z podziałem gruntów 

prywatnych tereny z przeznaczeniem na 

poszerzenie dróg gminnych. 

8. Złotów 113/37 0,0255 

W związku z podziałem gruntów 

prywatnych tereny z przeznaczeniem na 

poszerzenie dróg gminnych. 

9. Złotów 113/45 0,0093 

W związku z podziałem gruntów 

prywatnych tereny z przeznaczeniem na 

poszerzenie dróg gminnych. 

10. Złotów 239/1 0,1555 

W związku z podziałem gruntów 

prywatnych tereny z przeznaczeniem na 

poszerzenie dróg gminnych. 
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Podział projektów decyzji o warunkach zabudowy wg obrębów geodezyjnych: 

LP OBRĘB ILOŚĆ OPRACOWANYCH PROJEKTÓW DECYZJI 

1. Cielętniki 1 

2. Czachowo 1 

3. Głuchów Dolny 1 

4. Grochowa 1 

5. Pomianowice 1 

6. Pstrzejowice 2 

7. Rzędziszowice 2 

8. Skotniki 1 

9. Sucha Wielka 3 

10. Tarnowiec 22 

 

Podział projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wg obrębów 

geodezyjnych: 

LP OBRĘB ILOŚĆ OPRACOWANYCH PROJEKTÓW DECYZJI 

1. Cielętniki 1 

2. Czachowo  2 

3. Grochowa 1 

4. Ludgierzowice 1 

5. Prawocice 1 

6. Rzędziszowice 2 

7. Tarnowiec 3 

 

2. Lokalowy zasób gminy 

Stan lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2018 r. – 16 

• 7 lokali w Zawoni w tym 4 w Zarządzie Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

• 4 lokale w Głuchowie Dolnym 

• 2 lokale w Złotowie 

• 1 lokal w Pęciszowie 

• 1 lokal w Kopcu 

• 1 lokal w Kałowicach – do rozbiórki 
 
Stan lokali użytkowych na dzień 31.12.2018 r. – 5 

• 3 lokale w Zawoni (Komenda Policji, Bank Spółdzielczy, Usługi Geodezyjne) 

• 1 lokal w Pęciszowie (sklep) 

• 1 lokal w Trzęsowicach (sklep) 
Dochody z tytułu najmu za rok 2018 - 26 115,19 zł. 
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Informacje o realizacji polityk, programów, strategii 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawonia na lata 

2018-2023.  

Przeprowadzane były remonty i naprawy wynikłe w trakcie użytkowania – kwota 

wydatkowana 6941,36 zł. Stawki czynszu w 2018 r. nie były zmienione, obowiązuje stawka 

bazowa wynosząca 1,32 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu. Mieszkaniowym zasobem gminy 

zarządza Wójt Gminy. W 2018 roku  zasady zarządu zasobami mieszkaniowymi nie uległy 

zmianie. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych za rok 2018  wyniosły – 13 236,20 zł.  

Zawarta została jedna umowa najmu lokalu mieszkalnego. 

Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii. 

Na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano ogółem 

kwotę  90.530,86 zł. W 2018 r. ze środków programu sfinansowano min.:  

warsztaty i zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół w Czeszowie i 

w Zawoni, spotkania z muzyką, pakiet filmów profilaktycznych na DVD,  punkt konsultacyjny 

związany z profilaktyką uzależnień poprzez udzielanie porad konsultacji i motywowanie do 

podjęcia terapii.  

Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2013-2020. 

Zespół Interdyscyplinarny realizował działania określone w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-

2020. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy realizował zadania poprzez 

integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów  działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Zawonia, w szczególności przez: 

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku 

zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. 

Zrealizowany został projekt socjalny pn. „Razem do przodu”, który polegał na utworzeniu  

i prowadzeniu punktu konsultacyjnego dla osób z problemem przemocy w rodzinie. Punkt 

utworzony został w siedzibie ZP ZOZ w Zawoni. Dyżury w Punkcie pełnili: pracownik socjalny 

GOPS, Dzielnicowy- funkcjonariusz Policji KPP w Trzebnicy oraz psycholog Szkoły Podstawowej    

w Zawoni, którzy udzielali informacji i porad specjalistycznych mających na celu wzrost 

poziomu świadomości w zakresie procedury „Niebieska Karta”,   a także możliwości uzyskania 

wsparcia przez osoby z problemem przemocy  w rodzinie. 
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Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Zawonia. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Zawonia adresowany jest 

do rodzin wychowujących dzieci, zamieszkujących na terenie Gminy Zawonia 

doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych 

umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz rodziny, którym została ograniczona władza 

rodzicielska poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej i wyrażające chęć współpracy na 

rzecz odzyskania opieki nad dziećmi. Stworzony system pomocy zakłada, że wsparcie 

skierowane jest do całej rodziny, a nie wyłącznie do poszczególnych jej członków. Priorytetem 

wspierania rodziny jest stworzenie jej odpowiednich warunków rozwoju przy wykorzystaniu 

jej własnych możliwości i zasobów, a nie wyręczanie w pełnieniu podstawowych funkcji. 

Pracownicy socjalni GOPS w Zawoni we współpracy z asystentem rodziny na bieżąco 

monitorują sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Współpracują również z pedagogami 

szkolnymi Zespołu Szkół w Zawoni i Szkoły Podstawowej w Czeszowie, pracownikami służby 

zdrowia, kuratorami  sądowymi Sądu Rejonowego w Trzebnicy oraz przedstawicielami innych 

instytucji, które pracują z rodzinami. 

Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Zawonia w 2018 roku.  

W 2018 roku zawarto umowy na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt oraz na opiekę 

nad zwierzętami w schronisku w Przyborówku. Wykonywane były zabiegi sterylizacji i kastracji 

bezdomnych zwierząt przekazywanych do adopcji. W mediach społecznościowych 

zamieszczano informację o możliwości adopcji porzuconych zwierząt oraz o prawach  

i obowiązkach właścicieli zwierząt domowych. 

Program ochrony środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2017-2020 z perspektywą 2021-

2024.  

W 2018 r. zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Suchej Wielkiej oraz wybudowano  

I odcinek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka długość ok. 2,6 km wraz z ok. 900 

m przyłączy kanalizacyjnych. 

Program Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia – 2018. 

Na terenie gminy Zawonia w okresie od 18.05.2018 do 31.08.2018 r. realizowane były prace 

związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Gmina otrzymała na ten cel 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. Całkowita wartość zadania wyniosła 13 165,17 zł, w tym koszty kwalifikowalne 12 

189,98 zł. Otrzymana dotacja wynosiła 85% kosztów kwalifikowalnych, co stanowiło kwotę 

10361,47 zł. W wyniku realizacji zadania usunięto 27,17 Mg wyrobów zawierających azbest  

z 15 posesji na terenie gminy. 
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Program profilaktyki schorzeń narządów ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie 

Zawonia. 

Na realizacje Programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki schorzeń 

narządów ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia” w roku 2018 gmina 

przekazała dotację dla ZP ZOZ w Zawoni w wysokości 70.000,00 zł. Ze świadczeń 

rehabilitacyjnych skorzystało 423 pacjentów w tym 82 dzieci i 341 osób dorosłych. 

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Zawonia. 

Rada Gminy Zawonia na podstawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawonia przyjęła uchwałę ws. określania zasad udzielania 

stypendiów oraz nagród Wójta Gminy Zawonia dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.  

 

Rocznym programie współpracy gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 

2018. 

 

W ramach realizacji zadań określonych w Rocznym programie współpracy gminy Zawonia  

z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 udzielono w wyniku otwartego konkursu ofert 

oraz na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji 

w łącznej kwocie 66.600,00 zł.  

 

Realizacja uchwał Rady Gminy Zawonia 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie 

Uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt 

Gminy przy pomocy Urzędu Gminy oraz jednostek samorządowych realizował uchwały 

podjęte przez Radę Gminy Zawonia w 2018 r. w sposób określony uchwałami. W 2018 roku 

Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy Rady 

przyjętym Uchwałą Nr XLII/268/2017 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Gminy obradowała  

na 6 sesjach zwyczajnych i 6 nadzwyczajnych. Podjęła 72 uchwały. 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 we Wrocławiu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś 

uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane  
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z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy 

sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela.  

Wykaz uchwał i sposób wykonania uchwał. 

L.p. Data 

uchwalenia 

Nr Uchwały W sprawie Sposób 

wykonania  

1 11.01.2018 Nr XLIV/270/2018 Uchwała w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2018 

Wdrożono 
do realizacji  

2 11.01.2018 Nr XLIV/271/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2018 rok 

Wdrożono 
do realizacji 

3 11.01.2018 Nr XLIV/272/2018 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

4 09.03.2018 Nr XLV/273/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2018 rok 

Wdrożono 
do realizacji 

5 09.03.2019 Nr XLV/274/2018 Uchwała sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do programu Odnowa Wsi w 
Województwie Dolnośląskim przez sołectwa 
Prawocice, Ludgierzowice i Pstrzejowice 

Wdrożono 
do realizacji 

6 29.03.2018 Nr XLVI/275/2018 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania 
pod nazwą: „Budowa chodników w gm. Zawonia 
partnerstwo 50/50” 

Wdrożono 
do realizacji 

7 29.03.2018 Nr XLVI/276/2018 Uchwała w  sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2018 rok 

Wdrożono 
do realizacji 

8 29.03.2018 Nr XLVI/277/2018 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

9 29.03.2018 Nr XLVI/278/2018 Uchwała w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na 
terenie wsi Czeszów 

Wdrożono 
do realizacji 

10 29.03.2018 Nr XLVI/279/2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Zawonia na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu 

Wdrożono 
do realizacji 

11 29.03.2018 Nr XLVI/280/2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Zawonia na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych 

Wdrożono 
do realizacji 

12 29.03.2018 Nr XLVI/281/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawonia                 
w 2018 r. 

Wdrożono 
do realizacji 

13 29.03.2018 Nr XLVI/282/2018 Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela oraz określenia zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowisko kierownicze 

Wdrożono 
do realizacji 

14 29.03.2018 Nr XLVI/283/2018 Uchwała w sprawie ustalenia czasu na realizacje 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz 

Wdrożono 
do realizacji 
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określenia wysokości opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego  w publicznym 
przedszkolu i oddziałach  przedszkolnych  w 
publicznych szkołach podstawowych 

15 29.03.2018 Nr XLVI/284/2018 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLII/267/2017 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 
grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i 
trybu przyznawania nagród za osiągnięcia 
dydaktyczne, wychowawcze                    i 
opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

16 29.03.2018 Nr XLVI/285/2018 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu 
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 
będących w zakresie zadań własnych 

Wdrożono 
do realizacji 

17 29.03.2018 Nr XLVI/286/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zawonia” 

Wdrożono 
do realizacji 

18 29.03.2018 Nr XLVI/287/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości w 
postaci części działki nr 121/7 o pow. 30m2 
położonej w Zawoni przy ulicy Milickiej oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia tej umowy 

Wdrożono 
do realizacji 

19 29.03.2018 Nr XLVI/288/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości w 
postaci działki nr 120/4 o pow. 0,09 ha położonej 
w Niedarach oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy 

Wdrożono 
do realizacji 

20 29.03.2018 Nr XLVI/289/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Zawonia na lata 2018-2023 

Wdrożono 
do realizacji 

21 29.03.2018 Nr XLVI/290/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały NR 
VII/40/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 maja 
2015r. w sprawie wyboru przedstawicieli do rady 
społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Zawoni 

Wdrożono 
do realizacji 

22 29.03.2018 Nr XLVI/291/2018 Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Gminy Zawonia i nadania jej statutu 

Wdrożono 
do realizacji 

23 18.04.2018 Nr XLVII/292/2018  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2018 rok 

Wdrożono 
do realizacji 

24 18.04.2018 Nr XLVII/293/2018  Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

25 18.04.2018 Nr XLVII/294/2018  Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu 
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 
Zawonia w ramach programu priorytetowego pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 
Województwa Dolnośląskiego” 

Wdrożono 
do realizacji 

26 07.06.2018 Nr XLVIII/295/2018  Uchwała w sprawie zmian w  budżecie Gminy 
Zawonia na 2017 rok 

Wdrożono 
do realizacji 

27 07.06.2018 Nr XLVIII/296/2018  Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

28 07.06.2018 Nr XLVIII/297/2018  Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Zawonia za 2017 rok 

Wdrożono 
do realizacji 
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29 07.06.2018 Nr XLVIII/298/2018  Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej                w Zawoni za 
2017 rok 

Wdrożono 
do realizacji 

30 07.06.2018 Nr XLVIII/299/2018  Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej  w Zawoni 

Wdrożono 
do realizacji 

31 07.06.2018 Nr XLVIII/300/2018  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLVII/294/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 18 
kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i 
trybu udzielania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Zawonia w ramach programu 
priorytetowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji  
na obszarze Województwa Dolnośląskiego" 

Wdrożono 
do realizacji 

32 07.06.2018 Nr XLVIII/301/2018  Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy i 
kontroli Stałych Komisji Rady Gminy Zawonia na 
2018 rok 

Wdrożono 
do realizacji 

33 07.06.2018 Nr XLVIII/302/2018  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLII/268/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zawonia na 
2018 r. 

Wdrożono 
do realizacji 

34 07.06.2018 Nr XLVIII/303/2018  Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

35 07.06.2018 Nr XLVIII/304/2018  Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci  i młodzieży z terenu Gminy Zawonia” 

Wdrożono 
do realizacji 

36 07.06.2018 Nr XLVIII/305/2018  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia  
z przeprowadzonej kontroli Gminnego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki w Zawoni i świetlic wiejskich 

Wdrożono 
do realizacji 

37 07.06.2018 Nr XLVIII/306/2018  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z 
przeprowadzonej kontroli udzielania świadczeń z 
pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zawoni 

Wdrożono 
do realizacji 

38 07.06.2018 Nr XLVIII/307/2018  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z 
przeprowadzonej kontroli dotacji z budżetu 
Gminy dla OSP działających na terenie Gminy 
Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

39 07.06.2018 Nr XLVIII/308/2018  Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

40 07.06.2018 Nr XLVIII/309/2018  Uchwała w sprawie zaopiniowania połączenia 
Gminy Trzebnica i Gminy Zawonia w celu 
utworzenia jednego okręgu wyborczego do Rady 
Powiatu Trzebnickiego 

Wdrożono 
do realizacji 

41 07.06.2018 Nr XLVIII/310/2018  Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu  

Wdrożono 
do realizacji 

42 12.07.2018 Nr XLIX/311/2018  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2018 rok 

Wdrożono 
do realizacji 

43 12.07.2018 Nr XLIX/312/2018  Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 
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44 12.07.2018 Nr XLIX/313/2018  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie przez Gminę Zawonia pożyczki 
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Wdrożono 
do realizacji 

45 12.07.2018 Nr XLIX/314/2018  Uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania 
wody 

Wdrożono 
do realizacji 

46 11.09.2018 Nr L/315/2018  
 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 
XLVI/275/2018 Rady Gminy Zawonia w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Trzebnickiemu na realizację zadania pn.”Budowa 
chodników w gm. Zawonia partnerstwo 50/50” 

Wdrożono 
do realizacji 

47 11.09.2018 Nr L/316/2018  Uchwała w sprawie zmian  w budżecie Gminy 
Zawonia na 2018 rok 

Wdrożono 
do realizacji 

48 11.09.2018 Nr L/317/2018  Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

49 11.09.2018 Nr L/318/2018  Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych 

Wdrożono 
do realizacji 

50 11.09.2018 Nr L/319/2018  Uchwała w sprawie ustalenia na terenie Gminy 
Zawonia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania na terenie Gminy Zawonia miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Wdrożono 
do realizacji 

51 11.09.2018 Nr L/320/2018  Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXI/131/2016 
Rady Gminy Zawonia z dnia 30 czerwca 2016 r. w 
sprawie Regulaminu Utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

52 11.09.2018 Nr L/321/2018  
 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXI/132/2016 
Rady Gminy Zawonia z dnia 30 czerwca 2016 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wdrożono 
do realizacji 

53 19.11.2018 Nr I/1/2018  Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy Zawonia 

Uchwała 
podjęta 
zgodnie z 
procedurami 
Statutu 
Gminy 

54 27.11.2018 Nr II/2/2018  Uchwała w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zawonia 

Uchwała 
podjęta 
zgodnie z 
procedurami 
Statutu 
Gminy 

55 27.11.2018 Nr II/3/2018  Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Zawonia i ustalenia jej składu 
osobowego 

Uchwała 
podjęta 
zgodnie z 
procedurami 
Statutu 
Gminy 

56 27.11.2018 Nr II/4/2018  Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji 
Rady Gminy Zawonia i ustalenia ich składów 
osobowych 

Uchwała 
podjęta 
zgodnie z 
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procedurami 
Statutu 
Gminy 

57 27.11.2018 Nr II/5/2018  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2018 r. 

Wdrożono 
do realizacji 

58 27.11.2018 Nr II/6/2018  Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

59 05.12.2018 Nr III/7/2018  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia 
zwolnień przedmiotowych od podatku od 
nieruchomości 

Wdrożono 
do realizacji 

60 05.12.2018 Nr III/8/2018  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych i zwolnień w 
tym podatku 

Wdrożono 
do realizacji 

61 05.12.2018 Nr III/9/2018  Uchwała w sprawie wprowadzenia i ustalenia 
wysokości opłaty targowej 

Wdrożono 
do realizacji 

62 05.12.2018 Nr III/10/2018  Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych we wsi Kałowice 

Wdrożono 
do realizacji 

63 05.12.2018 Nr III/11//2018  Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych we wsi Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

64 05.12.2018 Nr III/12/2018  Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego programu 
współpracy Gminy Zawonia  z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2019 

Wdrożono 
do realizacji 

65 05.12.2018 Nr III/13/2018  Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania 
stypendiów oraz nagród naukowych dla uczniów          
w ramach Lokalnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

66 05.12.2018 Nr III/14/2018  Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

67 20.12.2018 Nr IV/15/2018   Uchwała w sprawie uchwalenia   
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

68 20.12.2018 Nr IV/16/2018  Uchwała w sprawie uchwalenia   
budżetu Gminy Zawonia na rok 2019 

Wdrożono 
do realizacji 

69 20.12.2018 Nr IV/17/2018  Uchwała w sprawie  zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na rok 2018 

Wdrożono 
do realizacji 

70 20.12.2018 Nr IV/18/2018   Uchwała w sprawie zmiany   
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 
do realizacji 

71 20.12.2018 Nr IV/19/2018  Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Zawonia na lata 2018 – 2025 

Wdrożono 
do realizacji 

72 20.12.2018 Nr IV/20/2018  
 

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych 

Wdrożono 
do realizacji 

73 20.12.2018 Nr IV/21/2018  Uchwała w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych 

Wdrożono 
do realizacji 

 
 
 
 
 
 

http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F2C316A69DEZ/Uchwala_Nr_IV_15_2018_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_20_grudnia_2018_r.__w_sprawie_uchwalenia_wieloletniej_prognozy_finansowej_Gminy_Zawonia.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F2C315CBE19Z/Uchwala_Nr_IV_16_2018_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_20_grudnia_2018_r._w_sprawie_uchwalenia_budzetu_Gminy_Zawonia_na_rok_2019.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F2C318ACDE8Z/Uchwala_Nr_IV_17_2018_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_20_grudnia_2018_r.__w_sprawie_zmian_w_budzecie_Gminy_Zawonia_na_2018_rok.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F2C317B6B54Z/Uchwala_Nr_IV_18_2018_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_20_grudnia_2018_r._w_sprawie_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_Gminy_Zawonia.pdf
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Inwestycje i zadania (realizacja celów strategii Gminy Zawonia na lata 2015-2020) 
 
W ramach zadań inwestycyjnych w 2018 r. realizowano zadania jednoroczne i wieloletnie. 
 
Inwestycje jednoroczne: 
 
1. Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjno – turystycznej w Gminie Zawonia poprzez 

modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni. 
Na realizację tego zadania przeprowadzono przetarg na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018. Podpisano trzy umowy. 
Inwestycję zrealizowano w ramach dofinasowania projektu PROW 2014-2020. Koszt 
całkowity realizacji zadania wyniósł 152 995,58 zł.  
Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na 
lata 2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 2: Budowa 
i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, poprzez modernizacje starej 
siłowni. 

 
2. Budowa oświetlenia drogowego - elektroenergetyczna linia kablowo – napowietrzna  

w m. Sędzice oraz elektroenergetyczna linia kablowa w m. Budczyce. Na realizację tego 
zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony. Koszt całkowity realizacji zadania 
wyniósł  
155 452,94 zł. 
Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na 

lata 2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 10: 

Uzupełnianie i modernizacja oświetlenia publicznego, poprzez modernizację i uzupełnianie 

oświetlenia publicznego na terenie Gminy na efektywne energetycznie, dzięki czemu 

zmniejszy się zużycie energii elektrycznej. 

3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka”. Na realizację tego 
zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony. Koszt całkowity realizacji zadania 
wyniósł 927 297,00 zł. Inwestycję zrealizowano w ramach dofinasowania z programu 
dofinansowania  
i pożyczki z WFOŚiGW. 
Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na 

lata 2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 8: 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez modernizacje oczyszczalni ścieków. 

4. Budowa małej architektury: place zabaw i strefa aktywności w Gminie Zawonia. 

• Budowa i przebudowa placów zabaw dla dzieci w sołectwie Pstrzejowice, Prawocice, 
Ludgierzowice i Głuchów Dolny, Cena brutto: 86 579,95 zł, 

• Doposażenie i przebudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Zawoni, działka 
nr 680. Cena brutto: 87 513,59 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół  
w Zawoni.  

• Budowa Ogólnodostępnej Strefy Aktywności w miejscowości Czeszów, działka nr 
689/2, Cena brutto: 118 151,48 zł. 
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Na realizację tego zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony. Podpisano trzy 
umowy. Inwestycję zrealizowano w ramach dofinasowania z programu „Odnowy Wsi 
Dolnośląskiej” UMWD, z funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartej 
Strefy Aktywności oraz z środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.  
Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy  Zawonia na 
lata 2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI,  Zadanie 2: Budowa 
i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, poprzez budowę nowych placów 
zabaw, siłowni zewnętrznych i modernizację istniejących wiejskich placów zabaw.  

 
5. Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Zawoni i przystosowanie na potrzeby 

przedszkola w ramach realizacji projektu pn. Kraina smyków w przedszkolu gminy 
Zawonia. 
Postepowanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 z dnia 19 lipca 2017. 
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Zawoni. Inwestycję zrealizowano w ramach 
projektu pn. Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia współfinasowanego ze środków 
EFS. Cena: 66 988,69 brutto. 
Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na 
lata 2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 3: 
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej, poprzez modernizację i rozbudowę 
infrastruktury oświatowej niezbędnej dla zapewnienia właściwych warunków nauczania 
na każdym szczeblu edukacji. 

 
6. Budowa przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, gmina Zawonia. Na realizację 

tego zadania przeprowadzono przetarg na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018. Inwestycję zrealizowano w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów wiejskich 2014 -2020. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 147 
477,00 zł. 
Jest to pierwszy etap  realizacji operacji. Drugim etapem jest budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Sucha Wielka. 
Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na 
lata 2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 9: 
Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, poprzez budowę nowej 
przepompowni. 
 

7. Modernizacja drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości 
Czeszów, ul. M. Konopnickie. 

• Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czeszów, ul. M. Konopnickiej, Cena 

brutto: 1 076 181,34 zł, 

• Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej w miejscowości Czeszów, ul. 

M. Konopnickiej, Cena brutto: 940 347,30 zł,  

Na realizację tego zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony. Podpisano dwie 
umowy. Inwestycję zrealizowano w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 
2 016 528,64 zł. 
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8. Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sędzice. Wartość zadania 132 043,73 

zł. Dofinasowanie z KOWR. 

9. Budowa chodników w gm. Zawonia partnerstwo 50/50. Przetarg nieograniczony  

na realizację zadania przeprowadził Zarząd Dróg Powiatowych. Zadanie realizowane  

w partnerstwie z Powiatem trzebnickim, do wysokości dotacji celowej 50%. 

10. Wykonanie parkingu na działce nr 246/4 w Zawoni. Cena zadania 114 253,53 zł brutto,  

Realizacja tych zadań przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata 

2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 11: Przebudowa, 

remont i budowa dróg oraz chodników, poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych 

poruszających się wzdłuż dróg gminnych i wzrost jakość dróg w gminie.  

11. Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropu i wykonaniem podłogi na 
strychu budynku Urzędu Gminy Zawonia. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 91 
701,06 zł. 
 

12. Unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Inwestycję zrealizowano w ramach 
dofinasowania z programu WFOŚiGW. Całkowita wartość zadania wyniosła 13165,17 zł,  
w tym koszty kwalifikowalne 12189,98 zł. W wyniku realizacji zadania usunięto 27,17 Mg 
wyrobów zawierających azbest z 15 posesji na terenie gminy Zawonia. 
 

Inwestycje wieloletnie: 

1. Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na 

teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny. W 2018 zrealizowano i rozpoczęto realizację 

następujących zadań. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w 2019 rok. Inwestycję jest 

dofinasowania z środków RPO WD 2014-2020 i budżetu państwa.  

• prace budowlane i rozbiórkowe przy budynku gminnym, Na realizację tego zadania 

przeprowadzono przetarg nieograniczony. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 224 

821,64 zł. 

• rozbiórka i zasypanie basenu wraz z wykonaniem drenażu, Postepowanie 

przeprowadzone zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 z dnia 19 lipca 2017. Koszt 

całkowity realizacji zadania wyniósł 53 136 zł. 

Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na 

lata 2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 19: 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy, poprzez zagospodarowanie terenu po 

byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowy. 

2. Rozbudowa budynku Zespołu szkół w Zawoni. W 2018 roku przeprowadzono 3 przetargi 

nieograniczone i zakończono całość procesu inwestycyjnego, który został rozpoczęty  
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w 2016 roku. Inwestycję zrealizowano w ramach dofinasowania z środków RPO WD 2014-

2020. 

• Wymiana stropu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Zespołu Szkół  

w Zawoni" Na realizację tego zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony. Koszt 

całkowity realizacji zadania wyniósł 584 892,27 zł. 

• Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Zawoni - wyposażenie pracowni 

przedmiotowych. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 78 919,26 zł, 

• Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Zawoni, zadanie I: Sprzęt Komputerowy  

i multimedialny, Zadanie II: środki dydaktyczne, meble, wyposażenie. Koszt całkowity 

realizacji zadania wyniósł 203 208,45 zł, 

Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata 

2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 3: Modernizacja  

i rozbudowa infrastruktury oświatowej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury 

oświatowej niezbędnej dla zapewnienia właściwych warunków nauczania na każdym szczeblu 

edukacji. 

3. Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne. W 2018 roku 

przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone i zakończono całość procesu inwestycyjnego, 

który został rozpoczęty w 2016 roku. Inwestycję zrealizowano w ramach dofinasowania z 

środków RPO WD 2014-2020. 

• Zakup wyposażenia do adaptacji dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne 

– sprzęt komputerowy i multimedialny. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 66 

395,79 zł, 

• Zakup wyposażenia do adaptacji dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne 

zadanie I: Zakup wyposażenia do adaptacji dawnego kościoła ewangelickiego na cele 

kulturalne, Zadanie II: meble, wyposażenie. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 

372 403,94 zł, 

Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata 

2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 19: Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów Gminy, poprzez adaptację kościoła poewangelickiego przy ul. 

Szkolnej 1 w Zawoni na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz celu II: Rozwój 

oferty turystyki rekreacyjnej i kulturalnej, Zadanie 2: Adaptacja kościoła poewangelickiego na 

potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki.  

4. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka”. W 2018 roku przeprowadzono 

przetarg nieograniczony, wyłoniono Wykonawcę i przystąpiono do realizacji zadania. 

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha 

Wielka oraz przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, gmina Zawonia objętego 

PROW 2014-2020. Inwestycja została rozpoczęta we wrześniu 2018 roku a zakończona  

w maju 2019 roku.  
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Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata 

2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 8: Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej, poprzez budowę pierwszego odcinka kanalizacji w Gminie Zawonia. 

 

Fundusz sołecki  

W ramach środków funduszu sołeckiego na 2018 r. przyjęto do budżetu Gminy Zawonia 
przedsięwzięcia dla poszczególnych sołectw na łączną kwotę 374.238,06 zł. Poniesione 
nakłady z funduszy sołeckich w całym 2018 roku wynoszą 358.725,10 zł. 

 
1. Sołectwo Budczyce – wykonano zadania na kwotę – 12.216,74 zł 

2. Sołectwo Cielętniki – wykonano zadania na kwotę – 11.989,28 zł 

3. Sołectwo Czachowo – wykonano zadania na kwotę – 11.449,24 zł 

4. Sołectwo Czeszów – wykonano zadania na kwotę – 38.419,15 zł 

5. Sołectwo Głuchów Dolny – wykonano zadania na kwotę – 12.218,00 zł 

6. Sołectwo Grochowa – wykonano zadania na kwotę – 11.951,13 zł 

7. Sołectwo Kałowice – wykonano zadania na kwotę – 11.680,53 zł 

8. Sołectwo Ludgierzowice + Pomianowice  – wykonano zadania na kwotę – 12.373,84 zł 

9. Sołectwo Miłonowice – wykonano zadania na kwotę - 14.026,00 zł 

10. Sołectwo Niedary – wykonano zadania na kwotę – 16.123,26 zł 

11. Sołectwo Pęciszów – wykonano zadania na kwotę – 13.948,69 zł 

12. Sołectwo Prawocice – wykonano zadania na kwotę – 10.230,80 zł 

13. Sołectwo Pstrzejowice – wykonano zadania na kwotę – 9.000,00 zł 

14. Sołectwo Radłów – wykonano zadania na kwotę – 9.376,00 zł  

15. Sołectwo Rzędziszowice + Kopiec – wykonano zadania na kwotę – 17.342,37 zł 

16. Sołectwo Sędzice – wykonano zadania na kwotę – 22.403,56 zł 

17. Sołectwo Skotniki – wykonano zadania na kwotę – 10.375,58 zł 

18. Sołectwo Stanięcice + Złotówek – wykonano zadania na kwotę – 10.179,98 zł 

19. Sołectwo Sucha Wielka – wykonano zadania na kwotę – 11.296,76 zł 

20. Sołectwo Tarnowiec – wykonano zadania na kwotę – 22.417,29 zł 

21. Sołectwo Trzęsowice – wykonano zadania na kwotę – 6.560,99 zł 

22. Sołectwo Zawonia – wykonano zadania na kwotę – 37.864,91 zł 

23. Sołectwo Złotów + Trzemsze – wykonano zadania na kwotę – 25.281,00 zł 
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Lp. Nazwa 

sołectwa 

Przedsięwzięcia 

przewidziane do realizacji 

według wniosku sołectwa 

Zadania  przewidziane do realizacji według 

wniosku sołectwa  

Kwoty zadań 

(zł) 

Plan wydatków 

ogółem                       

w ramach 

funduszu 

sołeckiego                

(zł) 

Plan 

wydatków 

ogółem                       

w ramach 

funduszu 

sołeckiego                

(zł) 

Wykonanie             

w zł 

1 Budczyce utrzymanie terenów i 

zieleni wiejskiej oraz placu 

zabaw                     w 

Budczycach 

zakup nawozów, roślin, kory, ziemi, torfu 320,13 320,13 12 220,13 317,48 

wykonanie doświetlenia 

wsi 

  7 500,00 7 500,00 7 500,00 

usługa utrzymania zieleni 

na terenie gminnym 

Budczyc 

koszenie trawy i pielęgnacja zieleni  3 800,00 3 800,00 3 800,00 

promocja wsi, zakup 

upominków na imprezy 

np. Mikołajki dla dzieci z 

Budczyc 

zakup upominków  600,00 600,00 599,26 

2 Cielętniki zakup elementów 

oświetleniowych i montaż 

na terenach rekreacyjnych 

i drogach dojazdowych 

zakup lamp, słupów i fundamentów dla lamp 

solarnych 

8 600,00 8 600,00 12 100,00 8 599,89 

rewitalizacja placu zabaw - 

konserwacja 

  800,00 800,00 745,00 
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organizacja imprezy 

integracyjno-kulturalnej 

dla dzieci i Mikołaki 

zakup podarunków i opakowań do nich 600,00 600,00 599,49 

zakup sprzętu 

gospodarstwa domowego 

  2 100,00 2 100,00 2 044,90 

3 Czachowo odwodnienie działki 

gminnej 

teren wokół świetlicy i placu zabaw 9 000,00 9 000,00 13 372,92 7 830,00 

zakup paliwa i akcesoriów 

do koszenia trawy 

  1 000,00 1 000,00 286,44 

wykaszanie trawy wokół 

budynku świetlicy i placu 

zabaw 

  1 800,00 1 800,00 1 800,00 

zakup lamp czujkowych na 

budynek świetlicy  

  200,00 200,00 160,00 

zakup brakujących rolet do 

drzwi i okien na świetlicy - 

zewnętrzne 

  1 372,92 1 372,92 1 372,80 

4 Czeszów zakup sprzętu kuchennego 

AGD 

  2 000,00 2 000,00 38 428,00 1 991,50 

zakup parasoli biesiadnych   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

zagospodarowanie terenu 

na działce gminnej i 

stworzenie strefy 

aktywności: plac zabaw i 

siłownia zewnętrzna 

  30 000,00 30 000,00 30 000,00 
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organizacja zabawy 

mikołajkowej dla dzieci w 

wieku 0-12 lat 

zakup upominków i poczęstunku 928,00 1 428,00 927,65 

wynajem animatorów do przeprowadzenia 

zabawy 

500,00 500,00 

5 Głuchów 

Dolny 

plac zabaw w 

miejscowości Głuchów 

Dolny na działce gminnej 

  10 000,00 10 000,00 12 220,13 10 000,00 

doposażenie świetlicy 

wiejskiej i zaplecza 

kuchennego 

firanki, zasłony, farba, stolik na kółkach, stoły, 

antyramy, drobny sprzęt AGD 

2 220,13 2 220,13 2 218,00 

6 Grochowa wykonanie betonowej 

posadzki na działce 

gminnej 

  11 400,00 11 400,00 11 951,13 11 400,00 

działania związane z 

pobudzeniem aktywności 

obywatelskiej: Dzień 

Dziecka 

  551,13 551,13 551,13 

7 Kałowice działania związane z 

pobudzaniem aktywności 

obywatelskiej  

Dzień Dziecka 1 000,00 1 000,00 11 720,56 1 000,00 

Organizacja Mikołajek  1 070,56 1 070,56 1 033,45 

doświetlenie sołectwa 

Kałowice 

zakup lamp solarnych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 

zakup paliwa do traktorka 

i kosy żyłkowej 

  300,00 300,00 298,08 

zakup oleju i noży do 

traktorka oraz żyłki do 

  350,00 350,00 349,00 
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kosiarki, kosy i oleju do 

paliwa 

8 Ludgierzowice 

/Pomianowice 

dalsza rekultywacja  działki 

przeznaczonej na plac 

zabaw  w Ludgierzowicach 

  2 000,00 2 000,00 12 373,84 2 000,00 

plac zabaw na działce 

gminnej w 

Ludgierzowicach 

  8 373,84 8 373,84 8 373,84 

zakup kosy spalinowej -

Pomianowice 

  2 000,00 2 000,00 2 000,00 

9 Miłonowice ogrodzenie placu zabaw   14 026,00 14 026,00 14 026,00 14 026,00 

10 Niedary Dzień Dziecka w Niedarach wynajem urządzeń zabawowych 1 000,00 1 000,00 16 370,36 1 000,00 

wykonanie projektów 

oświetlenia  

  3 500,00 3 500,00 3 500,00 

niwelacja drogi gminnej   9 870,36 9 870,36 9 870,00 

strona internetowa 

www.niedary 

  1 500,00 1 500,00 1 500,00 

materiały eksploatacyjne 

do kosiarki  

materiały eksploatacyjne 500,00 500,00 253,26 

11 Pęciszów wykonanie skrzynki zasilania elektrycznego 1 500,00 6 694,81 14 794,81 1 500,00 
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oświetlenie sołectwa 

Pęciszów 

wykonanie projektu oświetlenia drogowego 5 194,81 5 166,00 

zakup paliwa i materiałów 

w celu utrzymania 

porządku , estetyki 

obiektów publicznych 

  1 000,00 1 000,00 754,90 

doposażenie świetlicy i 

placu zabaw oraz altany 

stół plus ławki (2 komplety) 3 000,00 3 850,00 3 000,00 

stół do tenisa 850,00 849,00 

integracja mieszkańców 

poprzez imprezy 

kulturalno-oświatowe 

organizacja Dnia Dziecka 550,00 550,00 0,00 

organizacja Mikołajek dla dzieci 700,00 700,00 699,84 

zakup rolet do świetlicy   200,00 200,00 179,95 

zakup podkaszarki do 

trawy 

  1 800,00 1 800,00 1 799,00 

12 Prawocice budowa altanki zakup materiałów potrzebnych do budowy 

altanki 

4 000,00 4 000,00 10 337,15 3 901,56 

zadbanie placu zabaw i 

boiska 

środki do zwalczania chwastów 50,00 800,00 48,50 

żyłka , olej 150,00 150,00 

paliwo 600,00 599,00 

zakup stołów i ławek   1 337,15 1 337,15 1 337,01 

Dzień Dziecka plus 

integracja mieszkańców 

wynajem urządzeń dla dzieci do zabaw, 

wynajem orkiestry 

2 100,00 2 100,00 2 100,00 
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zagospodarowanie 

terenów zielonych wokół 

altanki 

zakup agrowłókniny i sztucznej trawy 400,00 400,00 398,02 

zakup kręgów na rów 

melioracyjny i odnowienie 

mostka na plac zabaw  

  700,00 700,00 699,99 

zakup przedłużacza 

siłowego 

  1 000,00 1 000,00 996,72 

13 Pstrzejowice plac zabaw na działce 

gminnej w Pstrzejowicach 

  7 500,00 7 500,00 9 600,00 7 500,00 

zakup lakierobejcy   500,00 500,00 500,00 

zakup ławki   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

organizacja wiejskich 

dożynek 

  600,00 600,00 0,00 

14 Radłów niwelacja drogi gminnej -

działka nr 53, obręb 

Radłów, Gmina Zawonia 

  9 376,00 9 376,00 9 376,00 9 376,00 

15 Rzędziszowice 

/Kopiec 

utrzymanie terenu przy 

świetlicy wiejskiej 

paliwo, żyłka 400,00 500,00 19 905,74 398,55 

naprawa kosiarki 100,00 100,00 

zakup kosiarki   2 000,00 2 000,00 2 000,00 
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organizacja imprezy 

plenerowej na Dzień 

Dziecka  

oprawa imprezy 905,74 905,74 0,00 

zakup materiałów do 

wykonania pomieszczenia 

WC w świetlicy wiejskiej 

  2 196,02 2 196,02 539,84 

doposażenie siłowni 

zewnętrznej 

  2 323,78 2 323,78 2 323,78 

ogrodzenie placu 

gminnego: świetlicy i placu 

zabaw 

  11 980,20 11 980,20 11 980,20 

16 Sędzice budowa oświetlenia przy 

drodze powiatowej w 

Sędzicach 

  22 000,00 22 000,00 22 403,57 22 000,00 

zakup kręgów   403,57 403,57 403,56 

17 Skotniki wykonanie 2 klombów 

wraz z projektem w pasie 

drogi gminnej 

  8 000,00 8 000,00 10 375,58 8 000,00 

rodzinny rajd rowerowy   1 375,58 1 375,58 1 375,58 

wykoszenie rowów i 

poboczy wzdłuż drogi 

gminnej 

  1 000,00 1 000,00 1 000,00 

18 oprawa muzyczna - wynajem DJ 1 000,00 1 000,00 10 183,44 1 000,00 
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Stanięcice 

/Złotówek 

działania związane z 

pobudzeniem aktywności 

obywatelskiej: Dożynki 

wiejskie, Mikołajki 

zakup poczęstunku 500,00 500,00 500,00 

zakup paczek dla dzieci 383,44 383,44 380,00 

remont drogi gminnej   8 300,00 8 300,00 8 299,98 

  Sucha Wielka doposażenie placu zabaw   8 797,42 8 797,42 11 797,42 8 797,42 

  zakup kosiarki do trawy   2 000,00 2 000,00 2 000,00 

19 piknik rodzinny    500,00 500,00 0,00 

paczki na Mikołaja dla 

dzieci 

  500,00 500,00 499,34 

20 Tarnowiec 

/Sucha Mała 

organizacja spotkań 

mieszkańców  

poczęstunek na spotkaniach, okazjonalnych, 

festynach, piknikach, upominki podczas gier, 

zabaw edukacyjnych, gier zespołowych; 

artykuły spożywcze i  przedmioty niezbędne 

do przygotowania spotkań, zakup sprzętu 

agd, artykuły dekoracyjne, artykuły 

papiernicze, biurowe. 

2 055,54 2 055,54 24 555,54 2 052,94 

zakup usług związanych  

z rekultywacją działki 

gminnej 

transport ziemi i kruszywa oraz praca 

sprzętem przy rekultywacji działki 

rekreacyjnej 

2 500,00 2 500,00 2 460,00 

Wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego na 

drodze gminnej nr 100 

  5 000,00 5 000,00 5 000,00 

wykonanie utwardzenia 

placu na działce gminnej 

  10 995,65 10 995,65 10 900,00 
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wyposażenie terenu 

rekreacyjnego 

zakup wyposażenia: ławki, stoliki, namioty, 

urządzenia sportowe, urządzenia zabawowe, 

wiaty, kręgi betonowe, kostka betonowa, 

płyty (jomb) ażurowe, krawężniki, żwir, 

piasek, kamień, tłuczeń, rury plastikowe, 

cement, materiał do wykonania ogrodzenia  

w tym furtki i bramy, taśma do obłożenia 

trawnika, farba, pędzle. Zakup rolet lub 

żaluzji do osłonięcia pomieszczenia w altanie 

przed wiatrem lub deszczem, zimnem, zakup 

krzewów, kwiatów, trawy. 

2 004,35 2 004,35 2 004,35 

wykonanie przyłącza 

energetycznego 

wykonanie przyłącza energetycznego do 

działki 23/14 wraz z wykonaniem skrzynki  

z dostępem do przyłącza 

2 000,00 2 000,00 0,00 

21 Trzęsowice posadzka na plac taneczny    5 850,00 5 850,00 12 412,00 0,00 

zakup namiotu 

imprezowego 

  4 200,00 4 200,00 4 199,00 

zakup urządzenia 

zewnętrznego fitness 

  2 362,00 2 362,00 2 361,99 

22 Zawonia projekt i strategia dla wsi 

Zawonia w Odnowie Wsi 

Dolnośląskiej 

  1 500,00 1 500,00 38 428,07 1 125,00 

zakup projektów 

oświetlenia ulic w Zawoni 

Tęczowa, Spokojna, Swobodna, Wiosenna, 

Jaśminowa 

13 000,00 13 000,00 12 915,00 

doposażenie sprzętu 

sołeckiego, naprawa i 

paliwo 

sprzęt doposażenie 14 000,00 16 928,07 14 000,00 

naprawa 1 000,00 1 000,00 
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paliwo 1 928,07 1 908,94 

zakup i montaż luster 

drogowych -

bezpieczeństwa 

Swobodna - Wiosenna, Spacerowa - Krótka 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Działania związane z 

pobudzaniem aktywności 

obywatelskiej  

Zabawa z Mikołajem - zakup paczek, 

poczęstunku dla dzieci i dorosłych 

3 000,00 3 000,00 2 915,97 

zabawa z Mikołajem - oprawa muzyczna, 

animacje dla dzieci 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

23 Złotów/  

Trzemsze 

dofinasowanie mikołajek 

dla dzieci 

  285,67 285,67 25 285,67 281,00 

położenie nawierzchni 

tartanowej na placu zabaw 

  25 000,00 25 000,00 25 000,00 

    Ogółem:   374 238,06 374 238,06 374 238,06 358 725,10 
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Przetargi w 2018 roku:  

W 2018 roku Gmina Zawonia zrealizowała 17 postepowań przetargowych, na łączną kwotę 

11 527 407,84 zł brutto. 

Tryb udzielenia 
zamówienia 

ROBOTY BUDOWLANE DOSTAWY USŁUGI 

Liczba 
postepowań 

Wartość 
zawartych 
umów 

Liczba 
postepo
wań 

Wartość 
zawartych umów 

Liczba 
postepowań 

Wartość 
zawartych 
umów 

Przetarg 
nieograniczony 

8 9 019 966,12 6 933 959,23 2 1 075 089,54 

Licytacja 
elektroniczna 

0 0 1 498 392,95 0 0 

ŁĄCZNIE 8 9 019 966,12 7 1 432 352, 18 2 1 075 089,54 

 

 

Działalność jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia w 2018 r. 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni 

Planowane wpływy roczne w kwocie 947 121,68 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy 

w wysokości 947 121,68 zł – 100,00 %. 

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 803 731,00 zł otrzymana 803 731,00 zł 

– 100,00 %. 

Dotacja celowa z budżetu gminy zaplanowana 15 000,00 zł otrzymana 15 000,00 100 %. 

Dotacja Biblioteka Narodowa 6 700,00 otrzymana 6 700,00 100 %. 

Przychody własne planowane w wysokości 121 690,68 zł zrealizowane w kwocie 121 690,68 zł 

- 100,00 % (stanowią je: działalność statutowa, wynajem sal, wypożyczanie krzesełek, stołów, 

realizacja imprez zleconych, przychody z Gminnego Centrum Informacji, darowizny pieniężnie, 

sponsoring oraz pozostałe przychody). 

Wydatki planowane w wysokości 935 743,96 zł poniesione w okresie sprawozdawczym 

ogółem 935 743,96 zł – 100 % planowanych. 

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII: Ogółem 105 703,77 zł – 100,00 % planu w tym: 

• energia elektryczna – 50 761,51 zł, 

• środki czystości – 4 891,00 zł, 

• materiały biurowe – 11 224,34 zł, 

• czasopisma – 1 327,04 zł, 

• paliwo do kosiarki, dmuchawy – 278,36 zł, 

• materiały na zajęcia z dziećmi, ferie wakacje i do organizacji imprez - 28 233,06 zł, 

• materiały do remontu i konserwacji – 7 330,65 zł, 

• pozostałe materiały– 1 657,81 zł, 
 
USŁUGI OBCE: Ogółem: 210 579,84 zł – 100 % zł planu w tym: 



Raport o stanie Gminy Zawonia rok 2018                      

 

42 
 

• usługi remont i konserwacja, przeglądy świetlic – 12 934,90 zł, 

• usługi bankowe – 250,00 zł, 

• usługi pocztowe, kurierskie – 1 487,58 zł, 

• usługi telekomunikacji – 2 408,14 zł, 

• Internet – 1 318,99 zł, 

• usługi na organizację imprez (artyści, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie) - 144 
169,15 zł, 

• usługi PPOŻ i RTV – 1 270,45 zł, 

• zajęcia wakacyjne i ferie – 8 908,00 zł, 

• zajęcia taneczne, ruchowe - 7 306,08 zł, 

• wywóz nieczystości – 1 190,72 zł, 

• monitoring – 2 952,00 zł, 

• usługi drukarskie – 9 983,24 zł, 

• informatyczne - 6 534,99 zł, 

• podpis elektroniczny - 170,97 zł, 

• usługi transportowe - 1 397,28 zł, 

• dodatkowa pojemność do poczty elektronicznej - 123,00 zł, 

• wydruk tablic przy podstopniach biblioteka – 545,99 zł, 

• przegląd programu komputerowego Libra - 1 107,00 zł, 

• parasol ochronny na wyświetlanie filmów - 1475,41 zł, 

• przygotowanie dokumentacji RODO – 553,50 zł, 

• przygotowanie wstępnego projektu windy przy bibliotece - 4 000,00 zł, 

• pozostałe – 492,45 zł, 
 

PODATKI I OPŁATY: Ogółem: 5 241,52– 100,00 % 

• podatek od nieruchomości - 69,00 zł 

• Zaiks - 4 527,52 zł 

• pozew sądowy - 213,00 zł 

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 432,00 zł 

WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOWE: Ogółem: 473 719,05 zł- 100 % planu w tym: 

• wynagrodzenia osobowe pracowników 355 313,28 zł 

• GOK - 255 686,43 zł 

• biblioteka – 99 626,85 zł 

• wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie - 118 405,77zł 

• wynagrodzenie instruktorów warsztatów filmowych, plastycznych, rękodzieła, 

artystycznego, ceramicznych, malarskich, gitarowych, konserwatora, świetlicowych, 

pracownika gospodarczego, honoraria artystów 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:  

Ogółem: 82 542,15 zł – 100 % planu w tym: 

• Ubezpieczenia społeczne 

• GOK - 43 487,50 zł, 



Raport o stanie Gminy Zawonia rok 2018                      

 

43 
 

• biblioteka - 17 002,02 zł, 

• Fundusz pracy, 

• GOK - 3 001,04 zł, 

• biblioteka - 1 002,67 zł, 

• ZFŚS – 9 833,07 zł, 

• ub. społeczne od umów cywilnoprawnych – 4 170,72 zł, 

• ochrona zdrowia – 745,00 zł, 

• inne świadczenia - 3 300,13 zł, 

 

POZOSTAŁE WYDATKI: Ogółem: 10 713,32 – 100 % planu w tym: 

• podróże służbowe - 1 930,35 zł, 

• ubezpieczenie majątku - 1 170,00 zł, 

• nagrody w konkursach - 7 612,97 zł, 

KSIĄŻKI (biblioteka):  

Ogółem: 20 639,91 zł– 100 % planu. 

Środki trwałe (wyposażenie) do 10 000,00 ogółem 11 626,00 zł 100 % planu 

INWESTYCJE: 

Przygotowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej modernizacji biblioteki w Zawoni – 

15 000,00 zł. 

FINANSE: 
Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań. 
Posiada należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 2 882,53 zł oraz 
pozostałe należności w wysokości 4 236,93zł z tytułu dostaw towarów i usług. 
 

2. Szkoła Podstawowa w Czeszowie  

Stan uczniów na koniec 2018 w Szkole Podstawowej 116, w klasie  gimnazjum - 15 uczniów.  
W Oddziałach przedszkolnych było 33 dzieci. 
Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Czeszowie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 24,67 
w tym 3 etaty administracji i 4 etaty obsługi. 
Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego na 31. 12.2018 r.: 
•    kontraktowi - 4 
•    mianowani -   4 
•    dyplomowani -13  
 
Budżet Szkoły Podstawowej w Czeszowie wyniósł 2 039 509,16 zł w tym dotacje celowe na: 

1. Wyposażenie szkól podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne  
lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 14 028,30 zł.          

2. 2.Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 26 030 
zł. 

3. Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na   
    kwotę 9 600 zł w tym: 

• zajęcia sportowe 6400 zł, 
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• organizacja ferii zimowych 3200 zł. 
4. Realizacja projektu „Nowoczesna Edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.   

Dofinansowanie na lata 2016-2018 dla naszej szkoły wyniosło 175 219 zł. W roku 2018 
wykorzystano środki w wysokości 33 509,86 zł. Były to: zakupy materiałów szkolno-
biurowych, wynagrodzenia dla kierownika projektu, koordynatora, księgowej  
i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, stypendia dla uczniów, a także koszty 
transportu uczniów na zajęcia. Projekt został zakończony w czerwcu 2018 r. 

 
Koszty szkoły takie jak: wynagrodzenie dyrektora, pracowników administracyjno-obsługowych 
i opłaty za wszystkie media rozliczane są proporcjonalnie na oddziały. Dokonano odpisów na 
ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 100%. 
 
Głównym źródłem finansowania wydatków oświatowych jest subwencja oświatowa 
przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  
Czynnikiem określającym jej wysokość jest ilość uczniów w szkole oraz wykształcenie kadry 
pedagogicznej. Znaczne kwoty na edukacje pochodzą ze środków własnych Gminy. 
 
Największym rodzajem wydatków w szkole są płace i pochodne oraz wypłaty dodatków 
wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego jak również odpisów na działalność 
socjalną. 
 
W roku 2018 dokonano zakupu: 

• komputera do księgowości 

• laptopów do pracowni komputerowej 

• licencji OFFIS, arkusza organizacyjnego,  

• mikrofonów, niszczarki, laminarki, gilotyny, urządzenia wielofunkcyjnego, kuchenki 
elektrycznej, 

Zakup usług to: 

• wymiana stolarki drzwiowej, 

• malowanie korytarzy i położenie płytek gres na schodach łączących pietra 

• wykonanie podbitki dachowej 

• czyszczenie rynien na budynku szkolnym 

• wykonanie i montaż balustrad schodowych 
Pozostałe wydatki to: zakup energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty związane z ochroną                              
i ubezpieczeniem mienia, stałe opłaty licencyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wywóz nieczystości ,  przeglądy  serwisowe,  naprawy  sprzętu  szkolnego,  
zakup  materiałów biurowych i szkolnych, środków czystości. 
 
Zobowiązania na koniec roku 2018 to: 
- konto 201-   faktury za gaz, energie elektryczną, usługi telekomunikacyjne      8 756,07                      
- konto 231 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  100 120,39 
- konto 229 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                   18 641,07 
   RAZEM :                                                                                                                       127 517,53                                                                                                                                           
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3. Zespół Szkół w Zawoni  

Stan uczniów na koniec 2018 w Szkole Podstawowej 294, w klasie  gimnazjum – 27 uczniów. 

W przedszkolu i oddziałach przedszkolnych było 132 dzieci.  

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego na 31.12.2018 r. przedstawiało się 

następująco: stażyści – 5,  kontraktowi – 12, mianowani -   16, dyplomowani – 17 

Zatrudnienie w Zespole w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 64,25 w tym 4 etaty 

administracji i 14 etaty obsługi 

Plan finansowy jednostki po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wyniósł  5.436.227,29 zł. 

Szkoła zakończyła realizację 3-letniego projektu "Nowoczesna edukacja w szkołach 

podstawowych i gimnazjach w gminie Zawonia".  

W okresie wakacji szkoła przystąpiła do nowego projektu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej p.t: "Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia". Jest on realizowany  

w przedszkolu przez okres roku. Planowany koszt projektu wynosi 391.125 zł. Do końca 2018 

roku zmodernizowano plac zabaw,  zakupiliśmy pomoce naukowe (komputery, tablice 

multimedialne, zabawki i artykuły plastyczne dla 6 grup przedszkola i oddziałów klas 

zerowych), zrealizowaliśmy pierwszy etap szkolenia nauczycieli. Nakłady na plac zabaw z 

projektu zostały dofinansowane z Gminy Zawonia , aby doposażyć, zapewnić bezpieczeństwo 

i wzbogacić miejsce zabaw dla dzieci na wolnym powietrzu. Wykonano remont kapitalny 

trzech sal lekcyjnych. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla dzieci z języka 

angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, logopedii i zajęcia interdyscyplinarne, które 

będą trwały do końca roku szkolnego 2018/2019.  

Zakończono rozbudowę budynku A szkoły w wyniku której powstało dziewięć nowych 
gabinetów  bogato wyposażonych w pomoce naukowe, od komputerowych po laboratoryjne. 
Nowe pomieszczenia poprawiły organizację nauki i pracy uczniom, nauczycielom, a także 
pracownikom administracji i obsługi. 

 

 

4. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni 

1. Dane identyfikujące jednostkę: 

a) lokalizacje: 

• Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z siedzibą w Zawoni – 

Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Spacerowa 6,  

• Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czeszowie, z siedzibą w Czeszowie, ul. Topolowa 1, 

• Centrum Rehabilitacji w Zawoni, z siedzibą w Zawoni, ul. Szkolna 1. 

b) cel działania: 

• udzielanie świadczeń zdrowotnych, 
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• zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, 

• promocja zdrowia, 

• współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne. 

 

PRZYCHODY w PLN 

Lp. Nazwa Plan Wykonanie 

1 NFZ  1 248 000,00 1 308 815,39 

2 Odpłatność  

Mieszkańców 

33 000,00 32 521,68 

3 Dotacja Urzędu Gminy na zabiegi rehabilitacyjne 70 000,00 60 903,02 

4 Odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne 20 400,00 35 604,00 

5 Dotacja z Urzędu   

Gminy na Program Profilaktycznych Szczepień 

Dziewcząt 

10 000,00 

0,00 

6 Z tytułu amortyzacji śr. trwałych otrzymanych w 

formie darowizny 

102 000,00 104 946,23 

7 Pozostałe 79 800,00 82 374,18 

 Razem 1 563 200,00 1 625 164,50 

 

KOSZTY w PLN 

 

Lp. Nazwa Plan Wykonanie 

1 Amortyzacja 109 000,00 121 605,02 

2 Zużycie materiałów   

biurowe, remontowe, 

środki czystości, leki 

151 000,00 

104 424,87 

3 Energia i gaz 18 000,00 11 365,43 

4 Usługi obce 

/medyczne  

280 000,00 
266 418,72 

5 Pozostałe usługi i opłaty 31 000,00 52 055,43 

6 Wynagrodzenia + narzuty 920 000,00 948 461,82 

7 Pozostałe koszty rodzajowe    

ZFŚS, usługi bankowe, 

podróże służbowe, ryczałty 

15 600,00 

 35 365,18 

 Razem 1 524 600,00 1 539 696,47 

 
Należności wymagalne na koniec 2018r.:  0,00zł 
Należności niewymagalne: 115 563,44 zł - NFZ 
Należności pozostałe: 0,00 zł 
Zobowiązania wymagalne wynoszą: 0,00 zł 
Zobowiązania niewymagalne wynoszą: 63 097,31 zł 
W tym:                     25 729,32 zł - ZUS 
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                      6 665,00 zł - US 
                                                                     0,00 zł - wynagrodzenia 
                     30 702,99 zł - pozostałe     
 

Liczba udzielonych porad – przyjęć pacjentów ogółem: 

• Podstawowa Opieka Zdrowotna -               27.689 

• położna POZ      -             291 

Łączna liczba zadeklarowanych pacjentów: 

• lekarz POZ   - 4.970, 

• pielęgniarka POZ  -           4.974, 

• położna POZ   - 2.490, 

• pielęgniarka szkolna  -    573 
 

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni 

DOCHODY: 
Wykonanie dochodów za  2018 r.: 
 
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej  

• § 0830 wpływy z usług – wykonanie wynosi 1.418,06 zł  /jest to częściowa odpłatność 
za pobyt w domu pomocy społecznej/. 

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 

• § 0920 pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 2.965,63 zł 

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych ośrodka (comiesięczna kapitalizacja 
odsetek przez bank zgodnie z umową).  

• § 0970 wpływy z różnych dochodów- wykonanie wynosi 109,00 zł 

Jest to wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za 
poszczególne miesiące 2018 roku, zgodnie z m.in. 28 Ordynacji podatkowej. 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze  

• § 0830 wpływy z usług – wykonanie wynosi 4.875,80 zł /jest to odpłatność 7 osób 
otrzymujących pomoc w formie usług opiekuńczych, których dochód przekracza 
kryterium dochodowe określone w Ustawie o Pomocy Społecznej/.  

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

• § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  – wykonanie 
wynosi  7.703,51 zł, w tym: 

• należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu 
wypłaconych świadczeń z FA – 5.301,01 zł (40 % należne gminie wierzyciela), 
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• należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu 
wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 2.402,50 zł (50% należne gminie wierzyciela), 

WYDATKI: 
Realizacja wydatków za  m-ce styczeń – grudzień 2018r. przedstawia się następująco: 
Dział 851 – Ochrona zdrowia 
Rozdział 85195 Pozostała działalność 
GOPS prowadzi postępowania dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób nie 
podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z m.in. 
54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wydawaniu decyzji              
w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium 
dochodowe, o którym mowa w m.in. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 
W okresie I-XII.2018r. wydano 6 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej dla 6 osób. Na wniosek świadczeniobiorcy, wymagającego pilnego leczenia 
wydano 3 decyzje dla 3 osób. Natomiast na wniosek świadczeniodawcy udzielającego 
świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku stanu nagłego wydano 3 decyzje potwierdzające 
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 3 osób. Decyzje wydawane były  po 
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez Pracowników Socjalnych         
i stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w Ustawie.  
Koszt realizacji zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, 
usługi pocztowe, podróże służbowe)  wyniósł  490,98 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu 
państwa  – 490,98 zł). 
 
Dział 852 – Pomoc Społeczna 
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. Zadanie własne gminy o charakterze 
obowiązkowym realizowane na podstawie m.in. 17, ust 1, pkt 16 Ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej. 
W okresie I-XII.2018r.  w Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób. 
Są to następujące placówki: 

• Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich – 1 osoba, 

• Dom Pomocy Społecznej w Oławie – 2 osoby, 

• Dom Pomocy Społecznej w Miliczu –  3 osoby. 
Koszt odpłatności za DPS ustalany jest w oparciu o średni miesięczny koszt utrzymania 
mieszkańca w danym domu pomocy społecznej (ustalany corocznie zarządzeniem Starosty: 
Zarządzeniem Starosty Trzebnickiego Nr 12/2018 z dnia 16 lutego 2018r. od 01.03.2018r. 
ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Obornikach Śląskich w wysokości 
3.255,92 zł, Zarządzeniem Starosty Milickiego Nr 4/18 z dnia 16 stycznia 2018r. od 
01.02.2018r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Miliczu w wysokości 
2.609,47 zł oraz Zarządzeniem Starosty Oławskiego Nr 2/2018 z 3 stycznia 2018r. od 
01.02.2018r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Oławie   w wysokości 
3.367,95 zł)  oraz w oparciu o dochód osoby w nim umieszczonej. 
Wydatki gminy na realizację zadania w okresie od stycznia do grudnia 2018r. wyniosły         -  
111.766,83 zł.  
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Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie 
realizowane jest na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. Na podstawie m.in. 9a ust 9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał 
obsługę organizacyjno-techniczną  Zespołu Interdyscyplinarnego m.in. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie Gminy Zawonia.  
W  okresie I-XII.2018r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z §7, ust. 
1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011, nr 209, poz. 1245)  wpłynęły 
4„Niebieskie Karty – A”. 
W 2018r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Utworzono 4 grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach  związanych z realizacją „Niebieskich 
Kart”. 
W dniu 25 lipca 2018 roku wiceprzewodnicząca ZI 2018 roku  uczestniczyła  w spotkaniu    
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy dotyczącym kierowania osób 
stosujących przemoc w rodzinie do Programu  korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. Natomiast w dniu 29 listopada 2018 roku Przewodnicząca  ZI 
uczestniczyła w spotkaniu- szkoleniu z Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowanym w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu. 
W ramach rozdziału w 2018r. wydatki wyniosły 50,14 zł.  
Jest to zadanie własne gminy. 
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 
Opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne jest zadaniem zleconym, 
natomiast opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej jest 
zadaniem własnym. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 31 osób pobierających 
zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono 328 składek na kwotę  15.795,06 zł (w tym wydatki 
z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych–15.795,06 zł). Składki 
opłacano też dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę     16.016,91 zł (121 
składek), osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 5.303,73 zł (111 składek) 
i osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 2.105,66 zł ( 44 składki).  
Razem opłacono  276 składek na kwotę – 23.426,30 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu 
państwa 23.426,30 zł) 
Ogółem wydatki  wyniosły – 39.221,36 zł. 
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe oraz składki na ubezp. Emer. I rentowe 
 Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. 
Realizacja zadań własnych w tym rozdziale obejmowała wypłaty zasiłków: 
- zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności  
otrzymało 80 rodzin. Wypłacono 459 świadczeń na kwotę 187.434,52 zł (w tym: środki własne 
– 3.468,50 zł, dotacja – 183.966,02 zł). 
- zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, 
odzieży, obuwia, opału  oraz pokrycie wydatków powstałych w wyniku  zdarzenia losowego  -  
wypłacono na kwotę  – 42.005,00 zł. 
Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł  229.439,52 zł / w tym: wydatki      
z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej             
z budżetu państwa – 183.966,02 zł/. 
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Świadczeniami z pomocy społecznej objętych  było 152 rodziny składających się z 382 osób, 
w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 138 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano 
dla 100 rodzin. 
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 
Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy. 
W okresie od m-ca I do m-ca XII.2018r. nie było wydatków w tym zakresie. Nie wpłynęły 
wnioski  o wypłatę dodatku mieszkaniowego na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o 
dodatkach mieszkaniowych. 
Ryczałt energetyczny – w okresie I-XII.2018r. nie było wypłat tego świadczenia z uwagi na brak 
złożonych wniosków o wypłatę  zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne. Ryczałt energetyczny przysługuje rodzinom, którym ustalono prawo do 
dodatku mieszkaniowego. 
Razem koszt realizacji zadania wyniósł – 0 zł. 
Rozdział 85216 Zasiłki stałe 
Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie m.in.     
17, ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
W ramach tego zadania przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 31 osób niepełnosprawnych na 
kwotę  -  175.500,00 zł  (w tym: wydatki z dotacji  budżetu państwa na dofinansowanie zadań 
własnych – 175.500,00 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 328. 
Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 
Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym wynikające z m.in. 17, ust 1, pkt  
18 ustawy o pomocy społecznej – utworzenie  i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej. 
Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi wynagrodzenia pracowników, składki na 
fundusz ubezpieczeń społecznych, składki na fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, szkolenia, koszty związane z obsługą i  aktualizowaniem systemu 
informatycznego, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na 
terenie gminy dla pracowników socjalnych, koszty podróży służbowych, koszty badań 
lekarskich pracowników, koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, opłaty 
pocztowe, zakup materiałów biurowych – druki, papier, toner do drukarek i urządzeń 
wielofunkcyjnych, usługi telekomunikacyjne. 
Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 409.845,75 zł /w tym wydatki z dotacji  
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 107.793,36 zł/. 
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze  
Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie m.in. 17,    
ust.1 pkt 11 Ustawy o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze wykonywała zatrudniona na 
pełny etat opiekunka oraz 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie. Pomoc  w 
formie usług opiekuńczych otrzymywało 7 osób  samotnych, które z powodu wieku, choroby 
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.   
Koszt realizacji zadania własnego gminy wyniósł 59.226,68 zł. 
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 
Podstawę  realizacji zadania stanowi Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 
1024), którego podstawę prawną stanowią zapisy ustawy o pomocy społecznej. 
Cele programu to: 
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• wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 
obowiązkowym, 

• poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, 

• poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

• kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych 
GOPS w Zawoni realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego 
celem jest wsparcie gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym 
wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Należy do nich m.in. dożywianie dzieci oraz 
zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Pomoc w tej formie przyznawana była 
decyzjami administracyjnymi osobom/rodzinom, których dochody nie przekraczały 150% 
kryterium dochodowego określonego w ustawie. Pomoc udzielana była    w formie posiłków 
w szkołach dla dzieci i młodzieży w okresie nauki  do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 
Program realizowany był przy współudziale szkół z terenu Gminy Zawonia, a także jednostek 
oświatowych z terenu innych gmin, do których uczęszczają dzieci mieszkające na terenie 
Gminy Zawonia. 
W ramach programu na podstawie wydanych przez GOPS decyzji administracyjnych pomoc w 
formie bezpłatnych posiłków otrzymywały dzieci i młodzież w  następujących placówkach 
oświatowych: 

• Zespół Szkół  w Zawoni-Szkoła Podstawowa – obiad jednodaniowy 

• Zespół Szkół w Zawoni- Przedszkole – obiad  

• Szkoła Podstawowa w Czeszowie-  obiad jednodaniowy 

• Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących  
i Słabosłyszących we Wrocławiu- obiad  

• Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy-  bułka + sok 
W ramach programu wypłacano także zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. 
Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w okresie I-XII.2018r. wypłacono dla 42 rodzin. 
Ogółem koszt realizacji programu za I-XII.2018r. wyniósł  149.883,08 zł, w tym: 

• wydatki z dotacji Wojewody na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc 
państwa  w zakresie    dożywiania”   wynoszą – 89.065,00 zł. 

• ze środków własnych gminy – 60.818,08 zł. 
Ogółem wydano 103 decyzje w sprawach przyznania powyższej pomocy, którą objętych 
zostało 188 osób. 
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
W ramach zadania w okresie I-XII.2018r. nie poniesiono wydatków z uwagi na niewystąpienie 
takich zdarzeń. 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 
Stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 01.01.2018r. do 31.08.2018r.  
wypłacono ogółem na kwotę 43.848,87 zł /w tym sfinansowano z dotacji 35.079,10 zł ; wkład 
własny 20%  ze środków gminy – 8.769,77 zł/ -  (liczba wniosków – 53), natomiast w roku 
szkolnym 2018/2019 w okresie od 01.09.2018r. do 31.12.2018r. wypłacono ogółem na kwotę 
31.843,20 zł /w tym sfinansowano z dotacji 25.474,55 zł ; wkład własny 20%  ze środków gminy 
– 6.368,65 zł/ -  (liczba wniosków – 55). 
Razem wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 75.692,07 zł (w tym: z dotacji 60.553,65 zł, 
wymagany wkład własny 15.138,42 zł). 
Razem koszt realizacji zadania wyniósł –  76.495,07 zł. (w tym zakup licencji  programu        
 i szkolenie) 
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Pomoc materialną otrzymało: 

• 50 uczniów Szkół Podstawowych na kwotę 50 320,61 zł, 

• 10  uczniów Gimnazjum na kwotę 9 005,20 zł, 

• 18 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę 16 366,26 zł. 
Ogółem w okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2018r. pomoc materialną dla uczniów      
 w formie stypendiów szkolnych otrzymało  74  świadczeniobiorców. 
Rozdział 85501 Świadczenia Wychowawcze (Rodzina 500+) 
Jest to zadanie zlecone Gminy. Zadanie realizowane jest na podstawie Ustawy z dnia             
11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (od dnia 1 kwietnia 2016r.). 
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych               
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko 
niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. 
Zgodnie z decyzjami przyznającymi prawo do świadczenia wychowawczego wypłacono 
świadczeń na kwotę 3.884.754,60 zł. 
Liczba wypłaconych świadczeń wynosi – 7.789 przyznanych dla 464 rodzin. 
W ramach zadania poniesiono koszty bieżące  59.311,86 zł tj. między innymi wynagrodzenie 
pracownika oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składki ZUS), prowizje 
bankowe, zakup druków, tonerów, m.in. Piśmienniczo-papierniczych, odpis na ZFŚS, usługi 
informatyczne, usługi pocztowe, usługi telefoniczne i Internet. 
Odzyskano wszystkie ustalone decyzjami w 2018 roku nienależnie pobrane świadczenia 
wychowawcze na kwotę ogółem – 4.000,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu 
państwa (za lata ubiegłe) – 0,00 zł oraz za rok 2018 pomniejszające kwotę świadczeń 
wypłaconych – 4.000,00 zł. Ogółem koszt realizacji zadania w okresie I-XII.2018r. wyniósł 
3.940.066,46 zł (w całości finansowane z budżetu państwa). 
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.  
Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z 28 listopada 2003 roku  o świadczeniach 
rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  
oraz Ustawy z dnia z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
Od 1 maja 2004 r. funkcjonuje system świadczeń rodzinnych uregulowany ustawą z dnia 28 
listopada 20013r. o świadczeniach rodzinnych. Do systemu świadczeń rodzinnych zaliczają się 
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia opiekuńcze – zasiłek 
pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. 
Aktem wykonawczym do w/w  ustawy jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 
2015r. obowiązujące do 31.10.2018r. oraz obowiązujące od 01.11.2018r.z dnia 31.07.2018r. 
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących 
podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń 
rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu  na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 
zł, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.  
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Od 1 stycznia 2016 r.  rodziny, które przekroczyły próg dochodowy nie utraciły prawa do 
świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” ich świadczenia 
są stopniowo obniżane w zależności od wzrostu dochodu. Dotyczy to zasiłku rodzinnego         
 i dodatków do niego: z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka         
w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia 
roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania. 
Dnia 1 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r., która zmieniła  wysokość 
świadczeń pielęgnacyjnych m. in. W ten sposób, że wysokość świadczenia w roku 2018 po 
waloryzacji wynosiła 1477,00 zł. Miesięcznie. Postępowania w sprawach zmiany wysokości 
świadczenia pielęgnacyjnego są podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadamiania 
strony, a decyzje są natychmiast wykonalne. Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie obowiązującej  do 
31.10.2018r. 153,00 zł/ od 01.11.2018r. – 184,42 zł miesięcznie przysługuje 
niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli 
legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie 
niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem                     
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 
ukończenia 21 roku życia, osobie,  która ukończyła 75 rok życia. Zasiłek pielęgnacyjny nie 
przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, a także przebywającej               
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.        
Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek rodzinny wynosiła 562 (w tym: liczba rodzin 
pobierających zasiłek rodzinny na 1 i 2 dziecko – 478, na 3 dziecko  - 62, na 4 i następne dziecko 
– 30).  
Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 917.178,32 zł, liczba 
świadczeń – 7.971. 

• zasiłki pielęgnacyjne dla niepełnosprawnych dzieci, osób niepełnosprawnych, 
legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób 
niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 roku życia legitymujących się orzeczeniem o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w 
wieku do ukończenia 21 roku życia oraz osób, które ukończyły 75 lat (w przypadku, gdy 
osoby te nie są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego) wypłacono na kwotę – 
291.417,30 zł (miesięczna kwota świadczenia wynosi do 31.10.2018r.  153 zł, od 
01.11.2018r. 184,42 zł), liczba świadczeń – 1840. 

• świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej      
w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem  
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w ustawie wypłacono na 
kwotę 484.492,50 zł (miesięczna kwota świadczenia wynosi  1.477,00 zł), liczba 
świadczeń – 329, 

• specjalny zasiłek opiekuńczy  z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem  
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w ustawie wypłacono na 
kwotę 86.536,80 zł (miesięczna kwota świadczenia wynosi: do 31.10.2018r.520,00 zł, 
od 01.11.2018r. – 620,00 zł). Liczba świadczeń – 162, 

• zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej                 
w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w ustawie – przysługuje 
osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. 
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w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego  - wypłacono na kwotę 83.704,20 zł (miesięczna kwota świadczenia 
wynosi: do 31.10.2018r. 520,00 zł, od 01.11.2018r. 620,00 zł), liczba świadczeń – 157. 

Razem świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne 
zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów) wypłacono na kwotę – 946.150,80 zł, liczba 
świadczeń – 2.488. 
Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 46 rodzin na kwotę  
46.000,00 zł, liczba świadczeń – 46. 
Świadczenie rodzicielskie – jest to świadczenie w wysokości miesięcznej 1.000,00 zł. 
Przysługujące osobom nieuprawnionym do zasiłku macierzyńskiego przez okres 52 tygodni. 
Świadczenie takie  wypłacono na kwotę 208.004,20 zł, liczba świadczeń – 234. 
Ogółem świadczenia rodzinne /tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, 
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie/   wypłacono na 
kwotę 2.117.333,32 zł, liczba świadczeń 10.739. 
Opłacano składki emerytalne i rentowe dla: 

• Razem opłacono 423 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę                   
–120.790,96 zł. 

Odzyskano wszystkie ustalone decyzjami w 2018r.  nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 
na kwotę ogółem – 2.001,56 zł,  w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata 
ubiegłe) – 348,30 zł oraz za rok 2018 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 1.653,26 
zł. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano i wypłacano dla 31 rodzin. W okresie od I-
XII.2018r. wydano 32 decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w 
tym nie wydano decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia). Wypłacono 395 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę –  145.450,00 zł. 
Po przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego składano wnioski 
do organów właściwych dłużnika alimentacyjnego o podejmowanie działań wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz sporządzano i wysyłano wnioski o przyłączenie się do postępowania 
egzekucyjnego do właściwych Komorników Sądowych. Zgodnie z Ustawą o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził także następujące 
działania wobec dłużników alimentacyjnych jako gmina właściwa dłużnika na wnioski złożone 
przez organy właściwe wierzyciela: 

• przeprowadzano wywiady alimentacyjne oraz odbierano oświadczenia majątkowe od 
dłużników alimentacyjnych, 

• przekazywano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję 
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego  
i oświadczenia majątkowego, 

• w przypadku dłużników, którzy uniemożliwili przeprowadzenie wywiadu lub odmówili 
zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy przeprowadzano postępowanie 
dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych, 

• w przypadku dłużników uznanych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych 
składano wnioski o ściganie za przestępstwo z m.in. 209 kk oraz kierowano wnioski do 
starosty o zatrzymanie prawa jazdy, 

• przekazywano informacje gospodarcze do biur informacji gospodarczej  
o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w przypadkach powstania zaległości za 
okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgodnie z ustawą  informacje gospodarcze są 
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przekazywane obecnie do 5 biur informacji gospodarczej, tj: 1) Krajowe Biuro 
Informacji Gospodarczej S.A.-Kraków, 2) Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.-Wrocław, 3) 
Biuro Informacji Kredytowej S.A.-Warszawa, 4) Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.- 
Wrocław, 5) Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych. Biuro informacji 
Gospodarczej SA- Kielce. 

Nie stwierdzono nienależnie pobranych  świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
Pozostałe wydatki w tym rozdziale na kwotę – 68.377,00 zł obejmują koszty obsługi zadania, 
tj. m.in.: wynagrodzenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi 
telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe na szkolenia, obsługę informatyczną. Koszty 
obejmują także usługi pocztowe, co związane jest z prowadzonymi działaniami wobec 
dłużników alimentacyjnych. 
Ogółem koszt realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego wyniósł –  2.450.298,02 zł /w tym: sfinansowane z dotacji–2.450.298,02 zł/. 
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 
Podstawę realizacji zadania stanowi Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. 
Karty Dużej Rodziny zamawiane były po złożeniu wniosku przez członka rodziny wielodzietnej.  
Ogółem w okresie I-XII.2018r. wpłynęło 6 wniosków o przyznanie Kart Dużej Rodziny,         
w tym: 

• o przyznanie kart po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną – 4 wnioski,  

• o przyznanie karty, dla osoby która już była posiadaczem – 1 wniosek 

• o przyznanie dodatkowej formy karty – elektronicznej – 1 wniosek 
Koszt realizacji zadania wyniósł za 2018r. –  64,21 zł, w tym ze środków wojewody 64,21 zł. 
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Zadanie jest realizowane na podstawie m.in. 11 Ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to  
obowiązkowe zadanie gminy polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności        w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez przydzielenie im Asystenta Rodziny. 
Zatrudniony Asystent Rodziny udzielał wsparcia 11 rodzinom w miejscu ich zamieszkania.  
Koszt realizacji zadania wyniósł 40.870,54 zł, w tym:  dotacji celowej z budżetu państwa  – 
12.014,24 zł;  ze środków Funduszu Pracy – 4.723,35 zł oraz ze środków własnych gminy – 
24.132,95 zł). 
W ramach tego rozdziału poniesiono także wydatki na realizację rządowego programu DOBRY 
START (300 zł dla ucznia)  w wysokości 229.710,00  zł z dotacji celowej z budżetu państwa, w 
tym: 

• na wypłaty 222.300,00 zł – liczba przyznanych i wypłaconych świadczeń 741 (liczba 
wniosków 520),  

• koszty obsługi zadania -  7.410,00 zł ( przysługuje 10 zł na jedno dziecko). 
Program „Dobry start” jest to nowe zadanie, które   realizowane było po raz pierwszy w 2018 
roku i obejmowało uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje 
w kwocie 300 zł. Na każde dziecko uczące, raz w roku, bez kryterium dochodowego. Wnioski 
o przyznanie świadczenia „Dobry start przyjmowane były elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 
30 listopada 2018 r. oraz tradycyjnie ( w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018r. do 30 
listopada 2018 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Zadanie realizowane jest na podstawie m.in. 191 Ustawy    
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na podstawie m.in. 
191 ust. 9 ustawy – w przypadku umieszczenia dziecka    w rodzinie zastępczej gmina właściwa 
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 
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zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 10% - w pierwszym 
roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% - w drugim roku pobytu    i 50% - w trzecim  
i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
Odpłatność Gminy – współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej – w okresie         
I-XII.2018r. obejmowała pobyt w rodzinie zastępczej: 

• jednej osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca lutego 2016r.                     
w wysokości 50% wydatków,  

• jednej osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca sierpnia 2016r.                   
w wysokości 50 % wydatków,  

• dwóch osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej od m-ca października  
2014r.  – w wysokości 50% wydatków, 

• dwóch osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej od m-ca czerwca 2013r. 
w wysokości 50% wydatków, 

• jednej osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca grudnia 2016r. do 
24.10.2018r. – w wysokości 30 % wydatków. 

• jednej osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca sierpnia 2018r. -          
w wysokości 10 % wydatków. 

Koszt realizacji zadania wyniósł ogółem – 36.621,72 zł. Jest to zadanie własne gminy. 
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zadanie realizowane 
jest na podstawie m.in. 191 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 
 W 2018 roku opłacono pobyt trojga dzieci z Gminy Zawonia umieszczonych w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej z dniem 26 luty 2018r. – 10% kosztów pobytu, oraz dwojga dzieci 
umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dniem 21 wrzesień 2018r. – 10 %  
kosztów pobytu. 
Koszt realizacji zadania w okresie I-XII.2018r. wyniósł ogółem –  14.426,45 zł. 
 
Ogółem plan finansowy na 2018 rok wynosi – 8.270.033 zł, natomiast wydatki wykonane za 
okres I –XII.2018r.  wyniosły  7.963.976,81 zł  tj. 96,30 % planu rocznego. 
 W tym:  

• dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa – 
o plan   - 6.674.797,00 zł, wykonanie – 6.644.055,97 zł 

• dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –  
o plan –     661.043,00 zł,    wykonanie –  644.687,33 zł                                                                                                                                                           

• środki gminy na realizację zadań własnych -   
o plan  –    929.291,00 zł,    wykonanie  - 670.510,16 zł   

• środki z Funduszu Pracy na realizacje zadań własnych (asystent) –  
o plan  –    4.902,00 zł,    wykonanie  - 4.723,35 zł   

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA: 
3. Należności 

Stan należności na dzień 31.12.2018r. –  723.560,97 zł – są to należności od dłużników 
alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. Należności te są należnościami wymagalnymi. 

4. Nadpłaty 
Stan nadpłat na dzień 31.12.2018r. – 0,00 zł. 

5. Zobowiązania wymagalne: 
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018r. – 0,00 zł. 
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Zadania zapisane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zawonia 

na lata 2018-2025 były realizowane na bieżąco i widnieją w niniejszym sprawozdaniu. 
Jednym z głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z ustawy    
  o pomocy społecznej  jest praca socjalna mająca na celu pomoc  osobom i rodzinom we 
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu  zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 
pełnienie odpowiednich ról społecznych.  Pracę socjalną z osobami i rodzinami prowadziło     
3 pracowników  socjalnych. 
Pracę socjalną realizowano poprzez: wizyty i odwiedziny w środowiskach, aktywizacja 
zawodowa, motywowanie do podjęcia pracy i utrzymaniu pracy, wspieranie, monitorowanie, 
usamodzielnianie klientów, reprezentowanie ich interesów w instytucjach, pomoc  
w wypełnianiu dokumentów w celu uzyskania przysługujących uprawnień i świadczeń m. in.     
Z ZUS, KRUS, PCPR. Pracownicy socjalni w ramach realizowanej pracy socjalnej udostępniali 
druki, udzielali informacji i pomagali klientom wypełniać i kompletować wnioski o ustalenie 
stopnia niepełnosprawności oraz dokumenty niezbędne do ustalenia niezdolności do pracy 
Współpraca z innymi instytucjami- Bankiem Żywności, Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, pomoc i wspieranie klientów w poszukiwaniu pracy, łagodzenie 
konfliktów rodzinnych, udzielanie wskazówek dotyczących racjonalnego gospodarowania 
środkami finansowymi i prowadzenia gospodarstwa domowego, aktywizacja środowiska 
lokalnego, organizowanie zbiórek odzieży, obuwia, mebli i sprzętu domowego dla osób i rodzin 
pozostających w trudnej sytuacji. Rekrutacja dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
na bezpłatne kolonie z Kuratorium oraz współpraca z rodzinami w zakresie zapewnienia 
odpowiedniego wyposażenia dla dzieci, tj. odzież, obuwie, środki czystości, plecaki, torby 
podróżne i in.  
Ważnym zadaniem, które realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej była rekrutacja 
dzieci na bezpłatne kolonie otrzymane z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przy współpracy 
Zespołu Szkół w Zawoni i Szkoły Podstawowej  w Czeszowie. 
Złożono zapotrzebowanie na miejsca kolonijne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawonia. 
Gmina Zawonia otrzymała z Kuratorium Oświaty 15 miejsc na bezpłatne kolonie dla dzieci    
 w nadmorskiej miejscowości Jastrzębia Góra w okresie od 23.07.2018r. do 05.08.2018r.        –  
7 dzieci oraz w okresie od 20.08.2018r. do 02.09.2018r. – 8 dzieci. 
Wszystkie miejsca kolonijne zostały wykorzystane i 15 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy 
Zawonia skorzystało z wypoczynku w czasie wakacji w formie bezpłatnych kolonii. 
W celu zabezpieczenia mieszkańców gminy w bezpłatne artykuły żywnościowe w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w roku 2018 kontynuował  
realizację Podprogramu 2017 zgodnie z podpisaną w m-cu IX.2017r. umową z Bankiem 
Żywności we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla 
osób najbardziej potrzebujących w ramach PO PŻ.  
W dniu 25.10.2018r. podpisano kolejną umowę z Bankiem Żywności we Wrocławiu na 
realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej 
potrzebujących w ramach PO PŻ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018. 
Pomocą w ramach programu zgodnie z wytycznymi objęte były osoby i rodziny znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w m.in. 7 ustawy o pomocy 
społecznej (pomocy udziela się osobom i rodzinom z powodu m.in.: bezrobocia, 
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 
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ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu lub narkomanii), 
których dochód nie przekracza: w okresie od 01.01.2018r. do 30.09.2018r.  200% kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej i 1028 zł w rodzinie, natomiast w okresie od 01.10.2018r. 200% 
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla 
osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł w rodzinie. 
W 2018r. sprowadzono łącznie 4 dostawy nieodpłatnych artykułów żywnościowych, które 
zostały wydane w formie paczek żywnościowych osobom uprawnionym przez pracowników 
GOPS: 
Ogółem mieszkańcom gminy -osobom najbardziej potrzebującym- wydano 2.320 bezpłatnych 
paczek żywnościowych. Łączna waga przekazanych nieodpłatnych artykułów żywnościowych 
wyniosła 30.455,80 kg. 
Ogólna wartość pomocy wyniosła  153.595,63 zł. 
Pracowni socjalni wydawali żywność osobom potrzebującym, prowadzili ewidencję wydanej 
żywności, rozliczali żywność, a także byli odpowiedzialni za sporządzanie sprawozdawczości. 
W ramach realizacji zadania prowadzone były także działania towarzyszące przez GOPS        
i Bank Żywności. 
W miesiącu styczeń 2018r. Bank Żywności we Wrocławiu przy współpracy GOPS   
przeprowadził na terenie naszej gminy w ramach realizacji podprogramu 2017: 

• Warsztaty  Edukacji Kulinarnej, w których uczestniczyły 44 osoby (2 grupy); 

• Warsztaty Edukacji Dietetycznej, w których uczestniczyło 41 osób (2 grupy;  

• Warsztaty Edukacji Ekonomicznej.  W warsztatach tych uczestniczyło 42 osoby ( 2 
grupy). 

W miesiącu grudzień 2018r. Bank Żywności we Wrocławiu przy współpracy GOPS   
przeprowadził na terenie naszej gminy w ramach realizacji podprogramu 2018: 

• Warsztaty  Edukacji Kulinarnej, w których uczestniczyły 40 osób (2 grupy); 

• Warsztaty Edukacji Dietetycznej, w których uczestniczyło 42 osoby (2 grupy)  

• Warsztaty Edukacji Ekonomicznej.  W warsztatach tych uczestniczyło 40 osób ( 2 
grupy). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w celu podniesienia skuteczności swoich działań 
współpracuje z: sołtysami, jednostkami oświatowymi, policją, prokuraturą, sądem, 
Powiatowym Urzędem Pracy, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Biblioteką, Służbą Zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ZUS, 
KRUS oraz innymi instytucjami bezpośrednio lub pośrednio działającymi na rzecz gminy 
 Prognozuje się, że w kolejnych latach Ośrodek będzie kontynuował realizowane 
zadania i prowadzone działania wynikające z ustaw. Podejmowane będą też  działania 
wynikające z   nowych potrzeb. Przewiduje się wzrost potrzeb osób niepełnosprawnych i osób 
w wieku starszym, szczególnie w zakresie usług opiekuńczych i kierowania do Domów Pomocy 
Społecznej. 
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Podsumowanie 
 
Realizacja polityk, programów, strategii Gminy Zawonia to nie tylko dążenie do wykonania 
poszczególnych zadań, lecz również skuteczne wdrażanie jej założeń i strategiczne zarządzanie 
gminą. Przedstawione opracowanie w sposób kompleksowy prezentuje, analizuje  
i podsumowuje działalność jednostki samorządowej oraz podległych jej jednostek 
organizacyjnych w 2018 roku. Równocześnie ukazuje bardzo szeroki obraz funkcjonowania 
gminy Zawonia. Prezentuje gminę otwartą na innowacje, nowoczesność i ekologię.  
 
Dla gminy Zawonia 2018 rok był szczególny, głównie pod względem realizacji kosztownych 
inwestycji, na które środki finansowe w dużej mierze zostały pozyskane z źródeł zewnętrznych. 
To efekt aktywności i skuteczności gminy w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej i źródeł 
krajowych.  
 
W 2018 zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć służących przede wszystkim rozwojowi gminy 
oraz wpływających na poprawę życia mieszkańców. Zrealizowane inwestycje znacznie 
poprawiły infrastrukturę drogową, a co z tym wiąże wzrosło bezpieczeństwo, podniosły 
poziom edukacji, opieki zdrowotnej oraz wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców 
tworząc dzięki temu dalsze perspektywy rozwoju.  
Wiele tegorocznych działań to kontynuacja zadań rozpoczętych w poprzednich latach.  
 
Ostatni rok to czas wytężonej pracy na rzecz gminy i jej Mieszkańców. Podejmowane działania 

są przemyślane, strategiczne i skupiają się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł 

zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Naszym celem jest 

zrównoważony rozwój gminy, społecznie akceptowany, wykorzystujący potencjał gospodarczy 

i ludzki, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Wskazany w raporcie kierunek działań 

zamierzamy konsekwentnie realizować w najbliższej przyszłości. 

 

 Agnieszka Wersta  

Wójt Gminy Zawonia 


