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1 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 kompleksowe i miarodajne źródło wiedzy o gminie Zawonia oraz zmianach 

zachodzących we wszystkich obszarach aktywności jego mieszkańców. Dzięki raportowi 

istnieje możliwość dokładnej oceny i analizy zachodzących zmian oraz tendencji rozwojowych, 

jakie zachodzą na terenie gminy. Zakres raportu przedstawia informacje dotyczące realizacji 

strategii, programów oraz uchwał rady gminy w 2019 roku. To również podsumowanie 

podjętych i kontynuowanych działań stanowiących podstawę do stawiania ocen oraz 

wniosków, a w konsekwencji podstawa do dialogu pomiędzy samorządem, a mieszkańcami                  

o przyszłości gminy. 

Gmina Zawonia po przeprowadzonych w ostatnich latach inwestycjach to miejsce idealne 

do zamieszkania, nauki, pracy, aktywności sportowej i kulturalnej. Gmina posiada dobrze 

rozwiniętą infrastrukturę, może pochwalić się nowoczesnym Ośrodkiem Kultury, halą 

sportową, nowo wyremontowanymi obiektami szkolnymi w Zawoni i Czeszowie, 

przedszkolem.  W ostatnich latach gmina Zawonia zrealizowała wiele inwestycji dzięki 

pozyskanym środkom   z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020. Została przeprowadzona rewitalizacja zdegradowanych obszarów przestrzeni 

publicznej  w miejscowości Zawonia, dzięki czemu miejsce to zyskało blask, a mieszkańcy nową 

i przyjazną przestrzeń wypoczynku. Rewitalizacji został poddany również zabytkowy 

poewangelicki kościół w Zawoni, co przyczyniło się do wzrostu potencjału rekreacyjnego  

i turystycznego. Realizowane były także projekty związane z termomodernizacją obiektów 

publicznych, zwiększeniem dostępności do edukacji na poziomie przedszkolnym  

i podstawowym na terenie gminy, oraz budową infrastruktury sanitarnej o charakterze 

lokalnym. Gmina Zawonia jest niezwykle aktywna w dziedzinie rozwoju edukacji na wszystkich 

etapach. W ciągu ostatnich 2 lat gmina realizowała 3 projekty dla szkół i przedszkoli. Projekty 

te obejmowały wyposażenie szkół w różnorodny sprzęt multimedialny i doświadczalny, a także 

wiele rodzajów zajęć dodatkowych dla uczniów np. matematycznych, przyrodniczych, 

informatycznych itp., w tym zajęcia w profesjonalnych ośrodkach edukacyjnych. Udział w nich 

brało kilkudziesięciu dzieci i nauczycieli z gminy Zawonia. Stale prowadzone są też prace 
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remontowe w obiektach szkolnych poprawiające komfort przebywania i pracy dzieci  

i nauczycieli w szkole. 

Działania realizowane przez gminę Zawonia, jak również jej położenie geograficzne 

sprawiło, iż w ostatnich latach cieszy się ona dużą popularnością wśród mieszkańców 

Wrocławia. Wielu z nich zbudowało tu swoje domy i prowadzi szczęśliwe życie pośród licznych 

terenów zielonych, nie tracąc dostępu do kultury i życia społecznego.  

 

1.1. 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, podzielonych na 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 Położenie Gminy Zawonia 

 

Gmina Zawonia składa się z 28 miejscowości. Największa z nich to Zawonia, która liczy 1305  

mieszkańców, najmniejsza Trzemsze licząca 7 mieszkańców.  

Rysunek 1 Położenie gminy Zawonia na tle województwa 
dolnośląskiego 
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Tabela 1 Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach (stan 31.12.2019) 

Miejscowość  Liczba  mieszkańców 

Budczyce 137 

Cielętniki  129 

Czachowo  139 

Czeszów  956 

Głuchów Dolny 116 

Grochowa  110 

Kałowice  105 

Kopiec  70 

Ludgierzowice  90 

Miłonowice  173 

Niedary 234 

Pęciszów 198 

Pomianowice 38 

Prawocice 64 

Pstrzejowice 52 

Radłów 49 

Rzędziszowice 244 

Sędzice 372 

Skotniki 76 

Stanięcice 26 

Sucha Mała 18 

Sucha Wielka 106 

Tarnowiec 428 
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Trzemsze 7 

Trzęsowice 127 

Zawonia 1305 

Złotów 460 

Złotówek 40 

 

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

kształtowała się w poszczególnych latach następująco: 

Tabela 2 Liczba ludności Gminy Zawonia w latach 2010-2019 

 

Tabela 3 Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Zawonia lata 2017-2019 

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów 

2017 63 63 

2018 68 63 

2019 46 59 

 

Rok Liczba ludności 

2010 5629 

2011 5673 

2012 5655 

2013 5694 

2014 5707 

2015 5698 

2016 5718 

2017 5752 

2018 5802 

2019 5869 
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Gmina może pochwalić się nową otwartą w ubiegłym roku 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.  

Realizując program rewitalizacji oddano w grudniu do użytku Strefę Zielonej Aktywności  

w Zawoni przy ul. Zielonej. W Strefie powstały teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla całych 

rodzin, od seniorów po nowoczesny plac zabaw z 20 m zjeżdżalnią dla najmłodszych.  

Na terenie całej gminy praktycznie w każdej miejscowości są postawione w ciągu ostatnich lat 

nowe place zabaw, pełniące również funkcję miejsca spotykań i rekreacji mieszkańców wsi. 

Często są tam również siłownie zewnętrzne i boiska sportowe. 

Miniony rok to tez oddanie do użytku pierwszych 3 km kanalizacji ściekowej w naszej 

gminie w miejscowości Sucha Wielka. Gmina wyszła z nielicznego już grona gmin na terenie 

których kanalizacji nie ma.  

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. 

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.  
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2 Informacje Budżetowe  

2.1.1 Budżet – dochody i wydatki 

 

W dniu 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IV/16/2018 w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2019 w kwotach: 

Dochody ogółem: 34 865 327,00  zł  

w tym: 

 dochody bieżące: 27 062 882 zł 

 dochody majątkowe: 7 802 445 zł 

 

Wydatki ogółem: 37 561 716,84 zł 

w tym: 

 wydatki bieżące: 24 597 735,35 zł 

 wydatki majątkowe: 12 963 981,49 zł 

 

Przychody w kwocie: 3 219 989,84 zł 

Rozchody w kwocie: 523 600,00 zł 

 
Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 2 696 389,84 zł i rozchodów  

w kwocie 523 600,00 zł miały być przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 119 995,84 

zł oraz przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 99 994,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła siedem uchwał w sprawie zmiany budżetu 

Gminy na 2019 r. oraz zostało wydanych dwadzieścia trzy 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, plan budżetu Gminy na 2019 rok według stanu na  

31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco: 

Dochody ogółem: 37 704 012,71 zł  

w tym: 

 dochody bieżące: 30 139 535,81 zł 
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 dochody majątkowe: 7 564 476,90 zł 

Wydatki ogółem: 41 299 809,46 zł 
w tym: 

 wydatki bieżące: 28 210 250,94 zł 

 wydatki majątkowe: 13 089 558,52 zł 
 

Przychody w kwocie: 4 114 166,75 zł 

Rozchody w kwocie: 518 370,00 zł 

W ciągu roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 838 685,71 zł, a po 

stronie wydatków o 3 738 092,62 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 

3 595 796,75 zł i rozchodów w kwocie 518 370,00 zł miały być przychody ze spłaty udzielonej 

pożyczki 99 994,00 zł, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 511 102,75 zł oraz 

przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 503 070,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 37 704.012,71 zł 

zrealizowano w 103,11% tj. w kwocie 38 875 687,23 zł. 

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 30 139 535,81 zł zrealizowano w 109,19% tj.              

w kwocie 32 909 978,76 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości               

7 564 476,90 zł zrealizowano w 78,86% tj. w kwocie 5 965 708,47 zł. 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2019 

rok obrazuje stabilną sytuację finansową Gminy. Na powyższe wskazuje dodatkowo fakt 

rosnącej nadwyżki operacyjnej budżetu. Budżet omawianego roku pozwolił na realizację 

zaplanowanych wszystkich zadań. 

Wykres 1 Struktura dochodów Gminy w 2019 r 

 

84,65%

15,35%

Dochody bieżące

Dochody majątkowe
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Wykonanie dochodów Gminy w 2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia 

się następująco 

Tabela 4 Wykonanie dochodów Gminy w 2019 

Dział Wyszczególnienie 

Dochody 
ogółem        
(plan po 

zmianach) 

Dochody  
ogółem 

(wykonanie) 

% 
wykonania 
dochodów 

ogółem 

010 Rolnictwo i łowiectwo 280 805,40 280 805,40 100,00 

020 Leśnictwo 3 453,00 3 452,78 99,99 

600 Transport i łączność 944 314,00 944 313,98 100,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 189 793,00 1 173 655,27 98,64 

750 Administracja publiczna 221 375,00 1 105 113,50 499,20 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 36 880,00 36 730,74 99,60 

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 12 557 400,00 14 422 100,02 114,85 

758 Różne rozliczenia 6 026 450,85 6 033 555,86 100,12 

801 Oświata i wychowanie 1 963 223,46 1 972 630,37 100,48 

851 Ochrona zdrowia 900,00 795,87 88,43 

852 Pomoc społeczna 613 745,00 626 131,05 102,02 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57 018,00 43 262,05 75,87 

855 Rodzina 7 894 726,00 7 874 984,53 99,75 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 4 892 569,00 3 281 834,70 67,08 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 924 592,00 980 298,98 106,03 

926 Kultura fizyczna 95 568,00 94 822,13 99,22 

  OGÓŁEM: 37 704 012,71 38 875 687,23 103,11 
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Wykres 2 Wykonanie dochodów Gminy w 2019 
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Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 41 299 809,46 zł. Wykonanie 

wynosiło 38 913 080,26 zł, co stanowi 94,22%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 

28 210 250,94 zł zrealizowano w 92,94% tj. w kwocie 26 217 457,38 zł, natomiast wydatki 

majątkowe zaplanowane w wysokości 13 089 558,52 zł zrealizowano w 96,99% tj. w kwocie 

12 695 622,88 zł. 

Wykres 3 Struktura wydatków Gminy w 2019 

 

Wykonanie wydatków Gminy w 2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia 

się następująco: 

Tabela 5 Wykonanie wydatków Gminy w 2019 

Dział Wyszczególnienie 
Wydatki 

ogółem (plan 
po zmianach) 

Wydatki 
ogółem 

(wykonanie) 

% 
wykonania 
wydatków 

ogółem 

010 Rolnictwo i łowiectwo 296 005,40 295 005,90 99,66 

600 Transport i łączność 3 030 649,88 2 568 185,34 84,74 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 694 820,95 2 467 822,00 91,58 

710 Działalność usługowa 98 944,00 83 605,40 84,50 

750 Administracja publiczna 2 629 208,00 2 393 079,46 91,02 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli                    i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 36 880,00 36 730,74 99,60 

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

67,37%

32,63%
Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe
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754 
Bezpieczeństwo publiczne                          
i ochrona przeciwpożarowa 885 847,00 768 479,50 86,75 

757 Obsługa długu publicznego 120 000,00 110 449,31 92,04 

758 Różne rozliczenia 153 917,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 8 129 372,37 7 931 696,13 97,57 

851 Ochrona zdrowia 193 394,00 163 866,02 84,73 

852 Pomoc społeczna 1 535 215,00 1 272 944,03 82,92 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 229 508,00 197 918,07 86,24 

855 Rodzina 8 062 501,00 7 961 103,44 98,74 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 9 264 796,15 8 781 115,20 94,78 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 3 560 536,64 3 539 935,57 99,42 

926 Kultura fizyczna 378 014,07 340 944,15 90,19 

  OGÓŁEM: 41 299 809,46 38 913 080,26 94,22 

 

Wykres 4 Wykonanie wydatków Gminy w 2019 

 

2
9

5
0

0
5

,9
0 2

5
6

8
1

8
5

,3
4

2
4

6
7

8
2

2
,0

0

8
3

6
0

5
,4

0

2
3

9
3

0
7

9
,4

6

3
6

7
3

0
,7

4

2
0

0
,0

0

7
6

8
4

7
9

,5
0

1
1

0
4

4
9

,3
1

0
,0

0

7
9

3
1

6
9

6
,1

3

1
6

3
8

6
6

,0
2

1
2

7
2

9
4

4
,0

3

1
9

7
9

1
8

,0
7

7
9

6
1

1
0

3
,4

4

8
7

8
1

1
1

5
,2

0

3
5

3
9

9
3

5
,5

7

3
4

0
9

4
4

,1
5

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00

8 000 000,00

9 000 000,00

10 000 000,00

R
o

ln
ic

tw
o

 i 
ło

w
ie

ct
w

o

Tr
an

sp
o

rt
 i 

łą
cz

n
o

ść

G
o

sp
o

d
ar

ka
 m

ie
sz

ka
n

io
w

a

D
zi

ał
al

n
o

ść
 u

sł
u

go
w

a

A
d

m
in

is
tr

ac
ja

 p
u

b
lic

zn
a

U
rz

ę
d

y 
n

ac
ze

ln
yc

h
 o

rg
an

ó
w

 w
ła

d
zy

…

O
b

ro
n

a 
n

ar
o

d
o

w
a

B
e

zp
ie

cz
e

ń
st

w
o

 p
u

b
lic

zn
e 

i o
ch

ro
n

a…

O
b

sł
u

ga
 d

łu
gu

 p
u

b
lic

zn
eg

o

R
ó

żn
e 

ro
zl

ic
ze

n
ia

O
św

ia
ta

 i 
w

yc
h

o
w

an
ie

O
ch

ro
n

a 
zd

ro
w

ia

P
o

m
o

c 
sp

o
łe

cz
n

a

Ed
u

ka
cy

jn
a 

o
p

ie
ka

 w
yc

h
o

w
aw

cz
a

R
o

d
zi

n
a

G
o

sp
o

d
ar

ka
 k

o
m

u
n

al
n

a 
i o

ch
ro

n
a…

K
u

lt
u

ra
 i 

o
ch

ro
n

a 
d

zi
e

d
zi

ct
w

a 
n

ar
o

d
o

w
eg

o

K
u

lt
u

ra
 f

iz
yc

zn
a



Raport o stanie Gminy Zawonia rok 2019                      

 

15 
 

Wykres 5 Struktura wydatków w 2019 r. według poszczególnych grup wydatków 

 

2.1.2 Wynik finansowy  

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za 2019 rok wynik jest następujący: 

Dochody budżetowe: 38 875 687,23 zł 

Wydatki budżetowe:  

38 913 080,26 zł 

Wynik – deficyt 37 393,03 zł, przy planowanym deficycie 3 595 796,75 zł. 

Źródło sfinansowania deficytu budżetowego stanowią przychody z tytułu pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

 

2.1.3 Pożyczki, kredyty, zobowiązania 

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiło 3 713 000,00 zł, z tego: 

obligacje komunalne 3 713 000,00 zł. 
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W 2019 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 503 070,00 zł na 

modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka realizowanej w 2018r. 

W 2019 r. wykupiono obligacje komunalne w kwocie 468 000,00 zł oraz spłacono pożyczkę  

w wysokości 50 370,00 zł. 

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 3 697 700 zł, z tego: 

 obligacje komunalne 3 245 000 zł; 

 pożyczka z WFOŚiGW 452 700 zł. 

Zarządzanie finansami Gminy Zawonia sprzyja racjonalnemu wydatkowaniu publicznych 

środków finansowych. Najważniejszą kwestią jest uzyskanie jakościowo najlepszych                                       

i najbardziej trafnych informacji, które pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji                             

w zakresie gospodarowania nimi. Odpowiedzialne zarządzanie środkami własnymi oraz tymi 

pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych pozwala na wygospodarowanie wolnych środków, które 

przeznaczane są na finansowanie zadań w kolejnym roku budżetowym. W analizowanym roku 

budżetowym 2019 Gmina realizowała różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne. Poziom 

wydatków inwestycyjnych uwarunkowany był przede wszystkim bieżącymi potrzebami 

mieszkańców zgłaszanymi m.in. na spotkaniach sołeckich. Wydatki majątkowe kierowane były 

głównie na inwestycje w infrastrukturę drogową, budowę oświetlenia, utrzymanie zieleni, 

obiekty kultury. Gmina racjonalnie gospodarując posiadanymi środkami, stara się w jak 

najlepszy sposób zaspokoić zmieniające się i ewoluujące potrzeby i oczekiwania mieszkańców. 

 
2.2 Informacje o stanie mienia komunalnego 

 

Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 268,4061 ha. W minionym 

roku z zasobu mienia gminnego ubyło 0,7369 ha gruntów, w tym: 

Tabela 6 Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2019 -ubytki 

Miejscowość Nr. dz.  Pow. dz. [ha] Rodzaj zbycia 

MIŁONOWICE                                                                                                                                 140/5 0,0225 ha Sprzedaż Akt notarialny Repertorium A nr 369/2019 z 

dnia 15.01.2019r. 

TARNOWIEC                                                                                                                                               107/6 0,0594 ha Sprzedaż Akt notarialny Repertorium A nr 1882/2019 z 

dnia 25.02.2019r. 

KOPIEC 68 0,2000 ha Sprzedaż Akt notarialny Repertorium A nr 1930/2019 z 

dnia 27.02.2019r. 

LUDGIERZOWICE 127/2 0,1559 ha Sprzedaż Akt notarialny Repertorium A nr 2641/2019 z 

dnia 25.03.2019r. 
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ZAWONIA 130/2 0,2291 ha Przekazanie udziału w działce wynoszącej 40033/106846 

części we własności dz. nr 130/2 o pow. 0,6115 ha Akt 

notarialny Repertorium A nr 3816/2019 z dnia 

10.05.2019r. 

ZŁOTÓW 421/2 0,0700 ha Sprzedaż Akt notarialny Repertorium A nr 6949/2019 z 

dnia 03.09.2019r. 

 

W minionym roku na stan mienia komunalnego gminy przyjęto 2,1600 ha, w  tym: 

Tabela 7 Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2019 - przyrosty 

Miejscowość Nr dz. Pow. dz. Przeznaczenie 

LUDGIERZOWICE 43/27 0,0624 ha przeznaczenie pod gminną drogę publiczną 

LUDGIERZOWICE 168/23 0,1373 ha  przeznaczenie pod gminną drogę publiczną 

LUDGIERZOWICE 168/42 0,0445 ha przeznaczenie pod gminną drogę publiczną 

ZAWONIA 64/7 0,0340 ha przeznaczenie pod gminną drogę publiczną 

ZAWONIA 64/8 0,1630 ha przeznaczenie pod gminną drogę publiczną 

ZŁOTÓW 612/14 0,0060 ha W związku z podziałem gruntów prywatnych 
tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg 
gminnych. 

CIELĘTNIKI 90/1 0,0134 ha W związku z podziałem gruntów prywatnych 
tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg 
gminnych. 

ZAWONIA 700/17 0,0523 ha W związku z podziałem gruntów prywatnych 
tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg 
gminnych. 

ZAWONIA 700/18 0,0217 ha W związku z podziałem gruntów prywatnych 
tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg 
gminnych. 

ZAWONIA 700/25 0,0386 ha W związku z podziałem gruntów prywatnych 
tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg 
gminnych. 

ZAWONIA 175/1 0,0070 ha W związku z podziałem gruntów prywatnych 
tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg 
gminnych. 

ZAWONIA 701/1 0,0127 ha W związku z podziałem gruntów prywatnych 
tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg 
gminnych. 

TARNOWIEC 85/5 0,0361 ha W związku z podziałem gruntów prywatnych 
tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg 
gminnych. 

ZAWONIA 113/15 0,0180 ha W związku z podziałem gruntów prywatnych 
tereny z przeznaczeniem na drogę gminną. 

BUDCZYCE 137 1,1618 ha Tereny rekreacyjne - na budowę obiektów 
sportowych typu ścieżka zdrowia oraz placu do gier 
na potrzeby mieszkańców Gminy Zawonia 
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BUDCZYCE 139 0,3512 ha Tereny rekreacyjne - na budowę obiektów 

sportowych typu ścieżka zdrowia oraz placu do gier 

na potrzeby mieszkańców Gminy Zawonia 

 

Tabela 8 Zestawienie gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych 

Lp. Obręb ewidencyjny Ilość [ha] 

(2018 rok) 

Ilość [ha] 

(2019 rok) 

1.  Budczyce 5,8283 7,3413 

2.  Cielętniki              9,3584 9,3718 

3.  Czachowo     5,5267 5,5267 

4.  Czeszów            50,5208 50,5208 

5.  Głuchów Dolny  4,8395 4,8395 

6.  Głuchów Górny    0,5000 0,5000 

7.  Grochowa          0,4098 0,4098 

8.  Kałowice               6,3208 6,3208 

9.  Ludgierzowice      5,8795 5,9678 

10.  Pomianowice     1,7500 1,7500 

11.  Miłonowice          6,7619 6,7394 

12.  Niedary                12,3015 12,3015 

13.  Pęciszów              10,5346 10,5346 

14.  Prawocice    4,1565 4,1565 

15.  Pstrzejowice       3,3140 3,3140 

16.  Radłów               4,6200 4,6200 

17.  Rzędziszowice 10,2707 10,0707 

18.  Sędzice              11,6047 11,6047 

19.  Skotniki              6,1689 6,1689 

20.  Sucha Wielka     14,9533 14,9533 

21.  Tarnowiec          16,4592 16,4359 

22.  Zawonia            34,6164 34,7346 

23.  Złotów              41,9711 41,9071 

RAZEM 268,6666 270,0897 

 

Stan gruntów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 270,0897 ha, w tym: 

• 15,9526 ha – w dzierżawie, 
• 3,4 ha – w użyczeniu, 
• 2,8 ha – w zarządzie jednostek, 
• 247,9371 ha – w bezpośrednim zarządzie gminy. 
 

W roku 2019 r. opracowano następującą ilość projektów decyzji o warunkach zabudowy  

i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonywane przez projektanta 
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Tabela 9 Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Lp Rodzaj decyzji Ilość opracowanych projektów 
decyzji 

1. Decyzje o warunkach zabudowy 52 

2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego 

13 

 

2.3 Lokalowy zasób gminy 

 

Stan budynków na dzień 31.12.2019 r. wynosi 41 budynki oraz udziały  w  budynkach  

w tym: 

• 4 budynki mieszkalne: najem (Głuchów Dolny, Pęciszów, Zawonia, Złotów); 

• 3 budynki szkolne: w zarządzie szkół (szkoła w Czeszowie, szkoła w Zawoni, przedszkole                   

w Zawoni); 

• 10 budynków kulturalnych: w użytkowaniu GOK ( świetlice: Czeszów, Niedary, Sędzice, 

Skotniki, Zawonia, Trzęsowice, Złotów, Rzędziszowice, Czachowo, Kałowice); 

• 3 budynki służby zdrowia: 2 w zarządzie (ośrodek zdrowia w Czeszowie, ośrodek zdrowia                  

w Zawoni) i  1 w użytkowaniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

(rehabilitacja w Zawoni); 

• 4 budynki użyteczności publicznej: 3 w użytkowaniu GOK (muszla koncertowa w Zawoni, 

budynek socjalny na terenie rekreacyjno-sportowym w Zawoni, budynek GOK w Zawoni),  

1 w zarządzie szkoły (sala sportowa w Tarnowcu); 

• 17 budynków innych: 5 w dzierżawie (4 budynki gospodarcze: Pęciszów, Zawonia, Złotów- 

2, 1 budynek - sklep w Trzęsowicach),  5 w bezpośrednim zarządzie gminy (3 stacje 

uzdatniania wody w Czeszowie, Zawoni i Głuchowie Górnym, 1 budynek socjalno-wagowy 

na wysypisku śmieci w Tarnowcu, 1 budynek socjalny na oczyszczalni ścieków –Sucha 

Wielka),  3 w użytkowaniu OSP (remiza strażacka w Czeszowie, Zawoni i Złotowie),  

1 w użytkowaniu GOK (szalet publiczny w Zawoni), 1 w zarządzie Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej (budynek gospodarczy w Czeszowie), 2 w zarządzie szkoły (budynek 

pracowni w Czeszowie, garaż w Zawoni); 

• udział w budynku w Cielętnikach: świetlica w użytkowaniu GOK; 
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• udział w budynku mieszkalno-gospodarczym w Kałowicach (do rozbiórki) –  

• udział w budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym w Kopcu - najem. 

Stan lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2019 r.  – 16, w tym: 

• 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, 

Tabela 10 Informacja o stanie mienia komunalnego w 2019 r 

• 1 lokal w Kopcu, 

• 1 w Kałowicach – w bezpośrednim zarządzie gminy – do rozbiórki. 

 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 

Przewidywany 

stan Plan 

zwięk.+ 

zmn.  -  w 

danym 

roku. 

       Sposób zagospodarowania 

31-12-

2019 r. 

31-12-

2020 r. 

W bezp. 

zarz. 

gminy 

W zarz. 

jednos. 

komu- 

nalnej 

Dzierżawa 

najem 

Wieczyste 

użytko- 

wanie 

Inne 

formy 

1. Grunty 

ogółem /ha/ 

w tym: 

 

270,09 

 

268,7 

 

- 0,2 

 

247,94 

 

2,8 

 

15,95 

 

- 

 

 

3,4 

2. Lasy 8,0 8,0 - 8,0 - 1,67 - - 

3. Drogi 188,25 188,55 + 0,3 188,25 - - - - 

4. pozostałe 73,84 73,34 - 0,5 53,36 2,8 14,28 - 3,4 

5. Budynki 
ogółem 
w tym: 

 
41 

 
41 

 
- 

 
5 

 
9 

 
9 

 
- 

 
18 

6. mieszkalne 4 4 -   4 -  

7. obiekty szkolne  
3 

 
3 

-   
3 

 -  
 

8. obiekty kulturalne  
10 

 
10 

-    -  
10 

9. obiekty służby 
zdrowia 

 
3 

 
3 

- 
 

 
 

 
2 

 -  
1 

10. pozostałe 

obiekty użyteczności 

publicznej 

 
 

4 
 
 

 
 

4 
 
 

-  
 
 

 
 

1 

 -  
 

3 

11. inne 17 17 - 5 3 5 - 4 



Raport o stanie Gminy Zawonia rok 2019                      

 

21 
 

Stan lokali użytkowych na dzień 31.12.2019 r. – 5, w tym: 

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

• 1 lokal w Pęciszowie (sklep), 

• 1 lokal w Trzęsowicach (sklep). 

Dane dotyczące innych niż własność w prawach majątkowych i posiadaniu: 

• ograniczone prawa rzeczowe – Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych. 

• użytkowanie wieczyste – Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.  

• udziały w spółkach –  500,00 zł. 

• akcje – 10 000,00 zł. 

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz  

z wykonywania posiadania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą:  

• sprzedaż nieruchomości i raty z tytułu wcześniejszej sprzedaży: 35 186,14 zł, 

• dzierżawa: 4 273,57 zł, 

• najem: 27 809,41  zł. 

 

2.4 Informacje o realizacji polityk, programów, strategii 

 

2.4.1 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawonia na lata 

2018-2023.  

Zasób mieszkaniowy gminy Zawonia stanowi 14 mieszkań o łącznej powierzchni 1103 m2, 

znajdujących się w 7 budynkach stanowiących własność Gminy Zawonia oraz 1 mieszkanie                        

o pow. 75,4 m2 znajdujące się w budynku stanowiących współwłasność. W zasobie 

mieszkaniowym  wyodrębniono 1 lokal mieszkalny o pow. 68 m2 z przeznaczeniem na lokal 

socjalny. Z zasobu mieszalnego wyodrębniono 4 lokale o powierzchni 334,80 m2, które zostały 

przekazane nieodpłatnie ZP ZOZ w Zawoni. W 2019 roku przeprowadzane były remonty  

i naprawy wynikłe w trakcie użytkowania – kwota wydatkowana 65230,51 zł. Stawki czynszu 

w 2019 r. nie były zmienione, obowiązuje stawka bazowa wynosząca 1,32 zł/m2 powierzchni 

użytkowej lokalu. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt Gminy. W 2019 roku  zasady 

zarządu zasobami mieszkaniowymi nie uległy zmianie. Dochody z tytułu najmu lokali będących 

w zasobie Gminy Zawonia za rok 2019  wyniosły – 31092,09 zł.  
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W roku 2019 nie zawierano umów najmu lokalu mieszkalnego, zawarto jedną umowę 

najmu lokalu użytkowego. 

 

2.4.2 Gminny program 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  66 

983,73 zł, w tym: 

 prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od 

narkotyków i ich rodzin oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym udzielania 

porad rodzinom – ofiarom przemocy w rodzinie 4 400,00 zł, 

 prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin, w tym motywowania do podjęcia leczenia oraz udzielania porad 

rodzinom – ofiarom przemocy w rodzinie 13 800,00 zł, 

 wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 8 808,00 zł , 

 wynagrodzenie z tytułu pełnienia opieki nad dziećmi w czasie wyjazdu  na kolonie – 

warsztaty – 896,70 zł, 

 dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów – 3 500,00 zł na 

zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie półkolonii Aktywne ferie 2019” przekazana                    

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

finansowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki….  Celem projektu było 

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze szkół w Czeszowie i Zawoni.                    

W trakcie półkolonii organizowano wycieczki, zajęcia edukacyjne i sportowe oraz 

przeprowadzono warsztaty profilaktyczne na temat szkodliwości wpływu na organizm 

alkoholu oraz innych środków odurzających oraz niebezpieczeństwa uzależnienia się 

od tego rodzaju używek, 

 zakup środków czystości do punktu konsultacyjno-informacyjnego 878,60 zł, 

 „Spotkania z muzyką” w szkole Podstawowej w Czeszowie 2 322,00 zł, 

 „Spotkania z muzyką” w Szkole Podstawowej w Zawoni 5 160,00 zł, 
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 dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Wystaw rogi na nałogi – edycja XII” 

realizowanego przez Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-

Wychowawczych w Trzebnicy 750,00 zł, 

 dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Żyję bez szkody dla siebie i innych” 

realizowanego przez Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-

Wychowawczych w Trzebnicy 360,00 zł, 

 dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Alkohol - asertywna odmowa” dla 

uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Zawoni 2.499,99 zł. Celem projektu było m.in. 

organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, 

inicjowanie i wspieranie kampanii informacyjnej na temat szkód wynikających ze 

spożywania alkoholu, 

 sfinansowanie projektu profilaktycznego pn. „Nie zmarnuj swojego życia” dla uczniów 

Szkoły Podstawowej w Czeszowie i uczniów Zespołu Szkół w Zawoni 2.500,00 zł.                 

W ramach projektu zorganizowano spotkania profilaktyczne z uczniami z Zespołu Szkół 

w Zawoni i Szkoły Podstawowej w Czeszowie dotyczące przeciwdziałania 

uzależnieniom od nikotyny, alkoholu, narkotyków i dopalaczy, 

 szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dotyczące przeglądu najważniejszych zadań Komisji 1 000,00 zł, 

 dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Bądź kumplem, nie dokuczaj”                   

680,00 zł. Celem projektu było m.in. zmniejszenie poziomu agresji i przemocy wśród 

młodzieży, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w klasie i szkole,  stopniowe 

eliminowanie aktów przemocy fizycznej i psychicznej, 

 sfinansowanie spektaklu profilaktycznego pn. „Strach ma wielkie oczy” 1 680,00 zł.                 

W spektaklu poruszony został temat profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny                       

i innych używek, 

 sfinansowanie projektu profilaktycznego pn. „Czas wolny czasem ciekawym”  1 421,00 

zł. Celem projektu było wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

realizowanego przez zajęcia, 

  sfinansowano przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Czeszowie na zajęcia                            

z  programowania robotów w ramach projektu „Czas wolny czasem ciekawym”                 

648,00 zł, 
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 do Zespołu Szkół w Zawoni oraz Szkoły Podstawowej w Czeszowie przekazano kwotę 

15 679,44 zł na realizację programów profilaktycznych. 

 

2.4.3 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2013-2020. 

Celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin, w których ten problem występuje.  

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 Zespołu Szkół                       

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. 

2.4.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawonia 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, którego celem 

jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym 

elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną 

wizję gminy. Cele są konkretnie określone, mierzalne, realne i określone w czasie. Cele główne 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zawonia (dalej zwanego również „PGN”) to: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych o 0,75% w 2020 r. w stosunku do przyjętego roku 

bazowego, z poziomu 30 437,7Mg rocznie do poziomu 30209,5 Mg rocznie; 
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 zwiększenie do 2020 r. udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 0,82 pp. 

w stosunku do przyjętego roku bazowego, z poziomu 11,75% do poziomu 12,57% 

zużycia energii; 

 redukcja zużycia energii finalnej do  2020  r.  o  0,53%,  ze 85 917,8 MWh  w  2014  r.  

do 85 460,5 MWh w 2020 r. 

W   ramach   niniejszego  Planu   Gospodarki   Niskoemisyjnej,   na   podstawie   

przeprowadzonych analiz, przewidziano podejmowanie działań w ramach następujących 

kierunków strategicznych: 

 Kierunek     strategiczny  I.  Poprawa  efektywności  energetycznej  i  zwiększenie 

wykorzystania OZE; 

 Kierunek strategiczny II. Efektywne zarządzania energią w gminie.  

Horyzont czasowy dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: 

 Krótkoterminowy – działania doraźne konieczne do wdrożenia w krótkoterminowej 

perspektywie czasowej (do 1 rok od wdrożenia PGN), 

 Średnioterminowe – działania  planowane  do  wdrożenie  w  perspektywie 

średnioterminowej (od 1 do 3 lat od wdrożenia PGN), 

 Długoterminowy – działania planowane do wdrożenie w perspektywie 

długoterminowej (powyżej 3 lat od wdrożenia PGN). 

Cele Panu Gospodarki Niskoemisyjnej mogą być przez gminę Zawonia wdrażane następująco: 

 bezpośrednio – gmina Zawonia jest podmiotem realizującym dane zadanie i ma na nie 

bezpośredni wpływ; 

 pośrednio – gmina Zawonia nie jest podmiotem realizującym zadanie. Nie ma wpływu 

na to czy zostanie ono zrealizowane i na jakich zasadach. Dla tych zadań działania 

gminy ograniczają się do promocji i informacji.  

W ramach powyższych kierunków strategicznych w 2019 roku zrealizowano projekt pn. 

Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica. Przedmiotem projektu był montaż 

mikroinstalacji OZE obejmujących mikroinstalacje fotowoltaiczne (on-grid, z możliwością 

oddawania nadwyżek energii do sieci) oraz pompy ciepła . Wykonano  101 instalacji PV  oraz 

26 pomp ciepła, sumaryczna moc instalacji PV 388 kWe, a pompy ciepła 65 kWt. Kolejnym 

działaniem realizującym zapisy PGN był montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gminnej 

wypożyczalni sprzętu w Zawoni, montaż lamp LEDowych oraz zasilanych panelem 
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fotowoltaicznym przy drogach gminnych w gminie Zawonia. W ramach realizacji programu 

PGN przygotowano dokumentacje do złożenia wniosku na wymianę pieców dla mieszkańców 

gminy. 

 

2.4.5 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026. 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie prowadzony przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Zawonia pełni rolę narzędzia planowania, koordynowania  i integrowania różnorodnych 

aktywności w ramach rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne powinny wpłynąć na: 

 poprawę warunków i jakości życia w Zawoni, 

 rozwój oferty turystyki rekreacyjnej i kulturalnej, 

 tworzenie pozytywnego wizerunku Zawoni 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016 – 2026 zamieszczono 

opis planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na początku zaprezentowane zostały 

projekty podstawowe (Lista A), to jest przedsięwzięcia bez których osiągnięcie celów 

programu nie będzie możliwe, a obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wydostać się z sytuacji 

kryzysowej. Następnie zamieszczono projekty uzupełniające (Lista B). Uwzględnienie 

przedsięwzięć uzupełniających służyć ma zapewnieniu komplementarności przestrzennej 

programu rewitalizacji. W ramach realizacji projektów podstawowych zapisanych w LPR 

zakończono w 2019 roku projekt pn. Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym 

przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny. Realizacja tego projektu 

przyczyniła się również do promocji turystyki na terenie gminy Zawonia. 

 

2.4.6 Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Zawonia w 2019 roku.  

W 2019 roku zawarto umowy na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt oraz na 

opiekę nad zwierzętami w schronisku w Przyborówku. W ramach opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami:  wysterylizowano 48 kotów (samice), wykastrowano 10 kotów (samców) 

wolnożyjących, wysterylizowano 10 psów (samice) i wykastrowano 5 psów (samce) 

wyadoptowanych bezpośrednio.  Jednocześnie wyłapano 13 sztuk bezdomnych psów,  które 

zostały przekazane pod opiekę Fundacji i wyadoptowane. W mediach społecznościowych 
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zamieszczano informację o możliwości adopcji porzuconych zwierząt oraz o prawach  

i obowiązkach właścicieli zwierząt domowych. 

 

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

2021-2024.  

Zawarto w nim ocenę stanu środowiska, wykonaną na podstawie analizy dostępnych 

materiałów źródłowych, danych statystycznych i wyników badań dot. poszczególnych 

komponentów środowiska oraz sektorów działalności społeczno-gospodarczej gminy 

zidentyfikowano i przedstawiono za pomocą analiz SWOT najważniejsze wyzwania w ramach 

polityki ochrony środowiska na najbliższe 5 lat. Przedstawiono cele, kierunki interwencji oraz 

zadania i źródła ich finansowania, a także zasady wdrażania oraz monitoringu realizacji 

Programu. Cele, kierunki interwencji i zadania Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Zawonia na lata 2017-2020 z perspektywą 2021-2024: 

 Obszar interwencji: Klimat i jakość powietrza Cel: Zapewnienie dobrej jakości 

powietrza oraz ochrona klimatu, poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń i gazów 

cieplarnianych. Kierunki Interwencji: obniżanie niskiej emisji w sektorze komunalno-

bytowym, termomodernizacja i zwiększanie efektywności energetycznej budynków, 

modernizacja i rozbudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej (działania 

zrealizowane w 2019 roku budowa dróg w Gminie Zawonia: Jarzębinowa/Brzozowa/ 

Sucha Wielka), modernizacja i rozbudowa sieci gazowej w gminie, 

 Gospodarowanie wodami. Cel I: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

powierzchniowych na terenie gminy. Kierunki interwencji: ochrona wód 

powierzchniowych przed zanieczyszczeniem (działania realizowane w 2019 roku 

wzmocnienie kontroli prawidłowego wypełniania przez mieszkańców obowiązku 

regularnego opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe i rozbudowę infrastruktury 

oczyszczani ścieków. Cel II: Ochrona jakości oraz racjonalne użytkowanie zasobów wód 

podziemnych. Kierunki interwencji: ochrona wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem (działania zrealizowane w 2019 roku likwidacja dzikich wysypisk na 

terenie gminy Zawonia), monitoring wód podziemnych przeznaczonych do spożycia,  

 Gospodarowanie powierzchnią ziemi. Cel I: Ochrona i zapewnienie właściwego 

sposobu użytkowania gleb i powierzchni ziemi. Kierunki interwencji: rekultywacja 

terenów zdegradowanych (działania zrealizowane w 2019 roku wydawanie i kontrola 
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realizacji decyzji w zakresie rekultywacji gleb i terenów zdegradowanych w granicach 

gminy Zawonia), 

 Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze. Cel I: Zwiększenie powierzchni i ochrona 

przed degradacją terenów zieleni w gminie. Kierunki interwencji: rewitalizacja terenów 

zieleni i zwiększanie ich powierzchni (działania zrealizowane w 2019 roku rewitalizacja 

gminnego parku w Zawoni na cele rekreacyjno-sportowe), Cel II: Ochrona zasobów 

leśnych i wzrost lesistości gminy. Kierunki interwencji: racjonalna gospodarka leśna, 

 Obszar interwencji: Gospodarka odpadami. Cel I: Udoskonalenie gminnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

Kierunki interwencji: osiąganie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów komunalnych (działania zrealizowane w 2019 roku 

bieżąca gospodarka odpadami komunalnymi), 

 Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna. Cel I: Podniesienie świadomości 

ekologicznej i wrażliwości mieszkańców gminy na lokalny i globalny stan środowiska 

naturalnego. Kierunki interwencji: edukacja i kształtowanie właściwych postaw 

ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy (działania 

zrealizowane w 2019 roku kampania informacyjna na temat spalania paliw niskiej 

jakości oraz zakazu spalania śmieci w piecach wielofunkcyjnych), 

 Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami. Cel I: Minimalizacja skutków dla 

społeczeństwa i środowiska w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Kierunki 

interwencji: zapewnianie sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia poważnej 

awarii (działania zrealizowane w 2019 roku zakup 2 wozów strażackich dla OSP 

Zawonia i Czeszów), 

 Obszar interwencji: Adaptacja do zmian klimatu. Cel I: Przystosowanie gminy do 

zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Kierunki interwencji: utrzymywanie urządzeń 

melioracji wodnych będących w zarządzie gminy (działania zrealizowane w 2019 roku 

czyszczenie rowów i przepustów), 

2.4.8 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia – 2019. 

Na terenie gminy Zawonia w okresie od 01.08.2019 do 27.09.2019 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 
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Wrocławiu. Całkowita wartość zadania wyniosła 13 005,81 zł, w tym koszty kwalifikowalne 12 

042,42zł. Otrzymana dotacja wynosiła 100 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowiło kwotę 

12 042,42 zł. W wyniku realizacji zadania usunięto 18,849 Mg wyrobów zawierających azbest 

z 13 posesji na terenie gminy. 

 

2.4.9 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 2019 gmina 

przekazała dotację dla ZP ZOZ w Zawoni w wysokości 70 000,00 zł. Ze świadczeń 

rehabilitacyjnych skorzystało 408 pacjentów, w tym 82 dzieci i 326 osób dorosłych. 

 

2.4.10 Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Zawonia. 

Skierowany do szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawonia, którzy 

dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia w nauce, sporcie lub 

realizują się artystycznie, ponadto chcą się rozwijać i posiadają wizję celów jakie chcą osiągnąć.  

Celem programu jest: 

 promowanie uzdolnionych uczniów, 

 motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy, podejmowanie działań 

mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem 

swoich talentów, 

 zachęcenie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu 

wojewódzkim, ogólnopolskim, 

 doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

co będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska rówieśników, 

 zwiększenie aspiracji edukacyjnych, sportowych i artystycznych uczniów, 

 promocja gminy Zawonia jako gminy przyjaznej uczniom szczególnie uzdolnionym. 

W 2019 roku w ramach realizacji w/w programu wspartych zostało 20 uczniów z terenu gminy. 
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2.4.11 Roczny program współpracy gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 

2019. 

W ramach realizacji zadań określonych w Rocznym programie współpracy gminy Zawonia  

z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 udzielono w wyniku otwartego konkursu ofert 

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

w łącznej kwocie 68 736,50 zł z tego, dla: 

 SKS „VICTORIA ZAWONIA” – 22 000,00 zł, z tego zwrócono do budżetu Gminy Zawonia 

1,17 zł, 

 Akademii Piłkarskiej Free Kids – 19 000,00 zł, 

 Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów – 7 000,00 zł. 

 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział Okręgowy Wrocław, 

oddział Rejonowy Trzebnica – Koło nr 10 – 5736,50 zł na zadanie pn. „Aktywizacja osób 

w wieku 50+”, 

 Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”  - 5 000,00 zł na zadanie pn. „Razem 

raźniej: warsztaty terapeutyczno - artystyczne dla co najmniej 5 osób                                                                       

z niepełnosprawnościami z gminy Zawonia”, 

 Fundacji „Volley Wrocław” – 6 500,00 na zadanie pn. „Minisiatkówka dziewcząt  

w Zawoni i na Dolnym Śląsku w 2019 roku”, 

 Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów – 3 500,00 zł na zadanie pn. 

„Organizacja i prowadzenie półkolonii Aktywne ferie 2019”, 

 Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska – Hufiec ZHP Powiatu 

Trzebnickiego – 3 500,00 zł na zadanie „Harcerskie wakacje w Lginiu 2019” z tego 

zwrócono do budżetu Gminy Zawonia kwotę 23,50 zł. 

 

 

2.5 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 2019 r. w sposób określony uchwałami. W 2019 roku 
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Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy Rady 

przyjętym Uchwałą Nr V/23/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Gminy Zawonia na 2019 r. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2019 roku 

Rada Gminy obradowała na 6 sesjach zwyczajnych i 4 nadzwyczajnych, podczas których 

podjęła łącznie 67 uchwał. 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  

z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy 

sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 11 Wykaz uchwał i sposób wykonania uchwał. 

L.p. Data 

uchwalenia 

Nr Uchwały W sprawie Sposób 

wykonania 

1 17.01.2019 r. V/22/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli 

Stałych Komisji Rady Gminy Zawonia na 2019 rok 

Wdrożono 

do realizacji  

2 17.01.2019 r. V/23/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy Zawonia na 2019 r. 

Wdrożono 

do realizacji 

3 17.01.2019 r. V/24/2019 Uchwała w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2019 

Wdrożono 

do realizacji 

4 17.01.2019 r. V/25/2019 Uchwała w sprawie w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania z pomocy społecznej przez osoby 

objęte programem oraz określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

i świadczenia rzeczowego dla 

osób  objętych  rządowym programem „Posiłek w 

domu i szkole” na lata 2019-2023 

Wdrożono 

do realizacji 

5 17.01.2019 r. V/26/2019 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej Rady Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

6 06.03.2019 r. VI/27/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Zawonia na 2019 rok 

Wdrożono 

do realizacji 

http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714386235Z/Uchwala_Nr_V_23_2019_w_sprawie_uchwalenia_planu_pracy_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_r..pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714386235Z/Uchwala_Nr_V_23_2019_w_sprawie_uchwalenia_planu_pracy_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_r..pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF58267146C0B28Z/Uchwala_Nr_V_22_2019_w_sprawie_przyjecia_planu_pracy_i_kontroli_Stalych_Komisji_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_rok.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF58267146C0B28Z/Uchwala_Nr_V_22_2019_w_sprawie_przyjecia_planu_pracy_i_kontroli_Stalych_Komisji_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_rok.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714386235Z/Uchwala_Nr_V_23_2019_w_sprawie_uchwalenia_planu_pracy_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_r..pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714386235Z/Uchwala_Nr_V_23_2019_w_sprawie_uchwalenia_planu_pracy_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_r..pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF58267142DAD6DZ/Uchwala_Nr_V_24_2019_w_sprawie_Gminnego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_oraz_Przeciwdzialania_Narkomanii_na_rok_2019.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF58267142DAD6DZ/Uchwala_Nr_V_24_2019_w_sprawie_Gminnego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_oraz_Przeciwdzialania_Narkomanii_na_rok_2019.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF58267142DAD6DZ/Uchwala_Nr_V_24_2019_w_sprawie_Gminnego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_oraz_Przeciwdzialania_Narkomanii_na_rok_2019.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF58267142DAD6DZ/Uchwala_Nr_V_24_2019_w_sprawie_Gminnego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_oraz_Przeciwdzialania_Narkomanii_na_rok_2019.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714428615Z/Uchwala_Nr_V_25_2019_w_sprawie_podwyzszenia_kryterium_dochodowego_-_rzadowy_program____Posilek_w_domu_i_szkole____na_lata_2019-2023.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714428615Z/Uchwala_Nr_V_25_2019_w_sprawie_podwyzszenia_kryterium_dochodowego_-_rzadowy_program____Posilek_w_domu_i_szkole____na_lata_2019-2023.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714428615Z/Uchwala_Nr_V_25_2019_w_sprawie_podwyzszenia_kryterium_dochodowego_-_rzadowy_program____Posilek_w_domu_i_szkole____na_lata_2019-2023.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714428615Z/Uchwala_Nr_V_25_2019_w_sprawie_podwyzszenia_kryterium_dochodowego_-_rzadowy_program____Posilek_w_domu_i_szkole____na_lata_2019-2023.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714428615Z/Uchwala_Nr_V_25_2019_w_sprawie_podwyzszenia_kryterium_dochodowego_-_rzadowy_program____Posilek_w_domu_i_szkole____na_lata_2019-2023.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714428615Z/Uchwala_Nr_V_25_2019_w_sprawie_podwyzszenia_kryterium_dochodowego_-_rzadowy_program____Posilek_w_domu_i_szkole____na_lata_2019-2023.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714428615Z/Uchwala_Nr_V_25_2019_w_sprawie_podwyzszenia_kryterium_dochodowego_-_rzadowy_program____Posilek_w_domu_i_szkole____na_lata_2019-2023.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714428615Z/Uchwala_Nr_V_25_2019_w_sprawie_podwyzszenia_kryterium_dochodowego_-_rzadowy_program____Posilek_w_domu_i_szkole____na_lata_2019-2023.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714807B88Z/Uchwala_Nr_V_26_2019_w_sprawie_powolania_doraznej_Komisji_Statutowej_Rady_Gminy_Zawonia.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714807B88Z/Uchwala_Nr_V_26_2019_w_sprawie_powolania_doraznej_Komisji_Statutowej_Rady_Gminy_Zawonia.pdf
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7 06.03.2019 r. VI/28/2019 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

8 06.03.2019 r. VI/29/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania 

pod nazwą „Budowa chodników w gm. Zawonia 

partnerstwo 50/50” 

Wdrożono 

do realizacji 

9 06.03.2019 r. VI/30/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Województwa Dolnośląskiego 

Wdrożono 

do realizacji 

10 06.03.2019 r. VI/31/2019 Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania 

dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków 

budżetu Gminy Zawonia na dofinansowanie 

kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji 

sanitarnej 

Wdrożono 

do realizacji 

Wdrożono 

do realizacji 

11 06.03.2019 r. VI/32/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Uchwała Nr 

VI/36/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 marca 

2015 r. w sprawie  diet sołtysów z terenu Gminy 

Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

12 06.03.2019 r. VI/33/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

13 06.03.2019 r. VI/34/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Sołeckich Strategii 

Rozwoju Wsi Zawonia, Cielętniki i Grochowa 

Wdrożono 

do realizacji 

14 06.03.2019 r. VI/35/2019 Uchwała w sprawie  przyjęcia Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Zawonia na lata 2018-2021 

Wdrożono 

do realizacji 

15 06.03.2019 r. VI/36/2019 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Uchwała Nr 

XXXVIII/233/2017 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 

września 2017 r.  w sprawie przyjęcia w Gminie 

Zawonia programu profilaktyki zdrowotnej pod 

nazwą: Program polityki zdrowotnej w zakresie 

profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka 

ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie 

Zawonia na lata 2017-2019 

Wdrożono 

do realizacji 

16 06.03.2019 r. VI/37/2019 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Gminnego 

Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni oraz zmiany 

uchwały Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie nadania 

Wdrożono 

do realizacji 
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Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w 

Zawoni 

17 06.03.2019 r. VI/38/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Uchwała 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 

18 06.03.2019 r. VI/39/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawonia 

w 2019 r. 

Wdrożono 

do realizacji 

19 06.03.2019 r. VI/40/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

20 06.03.2019 r. VI/41/2019 Uchwała w sprawie  zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Wdrożono 

do realizacji 

21 03.04.2019 r. VII/42/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do Partnerstwa powołanego do 

realizacji projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w 

OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 

na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, 

Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” 

Wdrożono 

do realizacji 

22 16.05.2019 r. VIII/43/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Zawonia na 2019 rok 

Wdrożono 

do realizacji 

23 16.05.2019 r. VIII/44/2019 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

24 06.06.2019 r. IX/45/2019 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Zawonia wotum zaufania 

Wdrożono 

do realizacji 

25 06.06.2019 r. IX/46/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Zawonia za 2018 rok 

Wdrożono 

do realizacji 

26 06.06.2019 r. IX/47/2019 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Zawonia absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Zawonia za rok 2018 

Wdrożono 

do realizacji 

27 06.06.2019 r. IX/48/2019 Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli do 

Rady Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Zawoni 

Wdrożono 

do realizacji 
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28 27.06.2019 r.  X/49/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Zawonia na 2019 rok 

Wdrożono 

do realizacji 

29 27.06.2019 r. X/50/2019 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

30 27.06.2019 r.  X/51/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

31 27.06.2019 r.  X/52/2019 Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Zawoni za 2018 rok 

Wdrożono 

do realizacji 

32 27.06.2019 r. X/53/2019 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej  w Zawoni 

Wdrożono 

do realizacji 

33 27.06.2019 r.  X/54/2019 Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zawonia 

na lata 2019-2021 

Wdrożono 

do realizacji 

34 27.06.2019 r.  X/55/2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Zawonia oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia l 

września 2019 r. 

Wdrożono 

do realizacji 

35 27.06.2019 r. X/56/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

36 27.06.2019 r.  X/57/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/2019 

Rady Gminy Zawonia z dnia 6 marca 2019 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Trzebnickiemu 

Wdrożono 

do realizacji 

37 27.06.2019 r.  X/58/2019 Uchwała w sprawie ustalenia obowiązkowego 

wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli oraz 

innych placówek przedszkolnych 

Wdrożono 

do realizacji 

38 21.08.2019 r. XI/59/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Zawonia na 2019 rok 

Wdrożono 

do realizacji 

39 21.08.2019 r. XI/60/2019 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

40 19.09.2019 r.  XII/61/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Zawonia na 2019 rok 

Wdrożono 

do realizacji 
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41 19.09.2019 r.  XII/62/2019 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

42 19.09.2019 r.  XII/63/2019 Uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 

Wdrożono 

do realizacji 

43 19.09.2019 r.  XII/64/2019 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

44 19.09.2019 r.  XII/65/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

45 19.09.2019 r.  XII/66/2019 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/51/2019 

Rady Gminy Zawonia z dnia 27 czerwca 2019 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

46 22.11.2019 r. XII/67/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Zawonia na 2019 rok 

Wdrożono 

do realizacji 

47 22.11.2019 r. XII/68/2019 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

48 22.11.2019 r. XII/69/2019 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie 

wsi Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

49 22.11.2019 r. XII/70/2019 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia 

zwolnień przedmiotowych od podatku od 

nieruchomości 

Wdrożono 

do realizacji 

50 22.11.2019 r. XII/71/2019 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych i zwolnień w 

tym podatku w 2020 roku 

Wdrożono 

do realizacji 

51 22.11.2019 r. XII/72/2019 Uchwała w sprawie zasad korzystania z Kompleksu 

Zielonej Strefy Aktywności 

Wdrożono 

do realizacji 

52 22.11.2019 r. XII/73/2019 Uchwała w sprawie powołania Zespołu 

Doradczego Gminnego Ośrodka Kultury 

Wdrożono 

do realizacji 

53 22.11.2019 r. XII/74/2019 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za 

wysługę lat oraz niektórych innych składników 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 
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54 22.11.2019 r. XII/75/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosków grupy 

mieszkańców – sołtysów Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

55 22.11.2019 r. XII/76/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosków 

złożonych przez mieszkańca Gminy Zawonia  Pana 

M.J.L. 

Wdrożono 

do realizacji 

56 22.11.2019 r. XII/77/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosków 

złożonych przez mieszkańca Gminy Zawonia Panią 

B.M. 

Wdrożono 

do realizacji 

57 22.11.2019 r. XII/78/2019 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

Wdrożono 

do realizacji 

58 19.12.2019 r.  XIV/79/2019 Uchwała w sprawie  zmian w budżecie Gminy 

Zawonia na 2019 rok 

Wdrożono 

do realizacji 

59 19.12.2019 r. XIV/80/2019 Uchwała w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

60 19.12.2019 r. XIV/81/2019 Uchwała w sprawie  uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

61 19.12.2019 r. XIV/82/2019 Uchwała w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy 

Zawonia na rok 2020 

Wdrożono 

do realizacji 

62 19.12.2019 r. XIV/83/2019 Uchwała w sprawie  przyjęcia Rocznego programu 

współpracy Gminy Zawonia z  organizacjami 

pozarządowymi w roku 2020 

Wdrożono 

do realizacji 

63 19.12.2019 r. XIV/84/2019 Uchwała w sprawie  przyjęcia planu pracy i kontroli 

Stałych Komisji Rady Gminy Zawonia na 2020 rok 

Wdrożono 

do realizacji 

64 19.12.2019 r. XIV/85/2019 Uchwała w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy Zawonia na 2020 rok 

Wdrożono 

do realizacji 

65 19.12.2019 r. XIV/86/2019 Uchwała w sprawie  uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 

66 19.12.2019 r. XIV/87/2019  Uchwała w sprawie  zmiany Uchwały Nr 

XVIII/108/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 

lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Zawonia 

Wdrożono 

do realizacji 
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67 19.12.2019 r. XIV/88/2019 Uchwała w sprawie  określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Zawonia w roku 

szkolnym 2019/20201 

Wdrożono 

do realizacji 

 
 
 

 

2.6 Inwestycje i zadania (realizacja celów strategii Gminy Zawonia na lata 2015-2020) 

 

W ramach zadań inwestycyjnych w 2019 r. realizowano zadania jednoroczne  

i wieloletnie. 

 

2.6.1 Budowa oświetlenia drogowego w gminie Zawonia. 

 Budowa oświetlenia drogowego  w miejscowości Zawonia, ul Tęczowa - Spokojna, 

Budczyce, Stanięcice w pasie drogi gminnej Stanięcice – Złotów. Na realizację tego 

zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe. Koszt całkowity realizacji zadania 

wyniósł 96 700,00 zł. Wykonawcą zadania została firma Zakład Instalatorstwa 

Elektrycznego Włodzimierz Boruń. 

 W 2019 roku opracowane zostały projekty na rozbudowę oświetlenia drogowego  

w gminie Zawonia. 

Realizacja tych zadań 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. 

 

2.6.2 Modernizacja obiektów służących rozwojowi życia kulturalnego Gminy. 

Budowa Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie. Na realizację tego zadania 

przeprowadzono przetarg nieograniczony. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 1 957 

914,4 zł. Wykonawcą zadania została firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe Eksport-Import Władysław Skiba. 

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  
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i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz Zadanie 7: Realizacja działań  

w zakresie odnowy wsi. 

 

2.6.3 Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjne 

 Doposażenie placu zabaw Pęciszów, działka nr 134/, Cena brutto: 15 490,6 zł, 

 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Pstrzejowice ( działka nr 23/1, 

Cena brutto: 4 500,00 zł, 

 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Pęciszów (część działki nr 134/1), 

Cena brutto: 11 999,88 zł, 

 Ogrodzenie strefy aktywnej placu zabaw w miejscowości Miłonowice, Cena brutto: 10 

677,30 zł, 

 Budowa małej architektury: plac zabaw i strefy aktywności w Gminie Zawonia. 

W ramach realizacji tego zadania wykonano plac zabaw w miejscowości Sędzice oraz 

dwie Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Pęciszów i Kałowice. Na realizację 

tego zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wykonawcą zadania została 

firma FreeKids s.c.. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 171 928,58 zł. Inwestycję 

zrealizowano w ramach dofinasowania z programu „Odnowy Wsi Dolnośląskiej” 

UMWD, z funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartej Strefy 

Aktywności.  

Realizacja tych zadań przyczyni 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.  

 

2.6.4 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej, poprzez modernizację                             

i rozbudowę infrastruktury oświatowej niezbędnej dla zapewnienia właściwych 

warunków nauczania na każdym szczeblu edukacji. 

 Remont sanitariatów i remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Zawoni  

i przystosowanie na potrzeby przedszkola w ramach realizacji projektu pn. Kraina 

smyków w przedszkolu gminy Zawonia. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół  

w Zawoni. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu pn. Kraina smyków  

w przedszkolu gminy Zawonia współfinasowanego ze środków EFS. Cena: 141 827,69 

brutto. 
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 W szkole w Czeszowie w roku 2019 wykonano szereg prac remontowych w budynku 

szkolnym tj: remont łazienek WC, położenie wykładziny PCV Tarkett w czterech salach 

lekcyjnych i świetlicy, wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy wraz z malowaniem 

pomieszczenia. Inwestycję zrealizowano z środków własnych. 

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. 

 

2.6.5 Przebudowa, remont i budowa dróg oraz chodników. 

 Przebudowa drogi gminnej – ul. Jarzębinowej i Brzozowej w miejscowości Zawonia 

wraz z remontem odcinka  ul. Jarzębinowej. Na realizację tego zadania 

przeprowadzono przetarg nieograniczony. Podpisano umowę z firmą GEMBIAK - 

MIKSTACKI  SPÓŁKA JAWNA. Inwestycję zrealizowano w ramach Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Koszt całkowity 

realizacji zadania wyniósł 799 586,00 zł.  

 Modernizacja drogi gminnej – ul. Zielonej wraz z przebudową parkingu. Na realizację 

tego zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony. Podpisano umowę z firmą 

Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp. Inwestycję zrealizowano w ramach RPO 

WD na lata 2014-2020. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 196 580,33 zł.  

 Remont drogi gminnej w miejscowości Sucha Wielka. Na realizację tego zadania 

przeprowadzono przetarg nieograniczony. Podpisano umowę z firmą STRABAG 

Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Inwestycję zrealizowano w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 979 894,92 zł. 

 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%.                            

W ramach realizacji tego zadania wykonano odcinek chodnika w miejscowości 

Kałowice.  

 W 2019 roku wykonano również roboty remontowe polegające na wyrównaniu                                     

i zagęszczeniu dróg gminnych – gruntowych, dostawie kruszywa  granitowego frakcji 
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0/31,5; 0/63 wraz z jego rozłożeniem i zawałowaniem w celu doziarnienia istniejących 

nawierzchni. Wykonawca zadania Usługi Transportowo Sprzętowe Stanisław Cygan. 

 W 2019 wykonywano remonty cząstkowe mieszanką mineralno – bitumiczną oraz 

emulsją asfaltową i grysami na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 

2019. Wykonawca prac Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp. 

 W 2019 roku opracowana została dokumentacja wykonania chodnika przy drodze nr 

100 w miejscowości Tarnowiec. 

Realizacja tych zadań przyczyni 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. 

 

2.6.6 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy. 

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

teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny. W 2019 roku zakończono całkowitą realizację 

projektu. Inwestycję  dofinansowano z środków RPO WD 2014-2020 i budżetu państwa.  

W 2019 roku przeprowadzono:  

 prace związane z budową pumptraka. Na realizację tego zadania przeprowadzono 

przetarg nieograniczony. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 310 000,00 zł. 

Wykonawcą zadania została firma VELO PROJEKT SP z o.o. z Białystoku. 

 prace związane z zagospodarowaniem terenu. Na realizację tego zadania 

przeprowadzono przetarg nieograniczony. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł  

1 279 598,75 zł. Wykonawcą zadania została firma FreeKids s.c. z Trzęsowic. 

 dostawa sprzętu sportowego. Wykonawcą zadania została firma ski4You Wojciech 

Szymkiewicz z Wrocławia. 

Realizacja tego zadania przyczyniła 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. 
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2.6.7 Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej. 

W 2019 roku przystąpiono do opracowania projektu robót geologicznych na wykonanie 

studni zastępczej oraz likwidację studni nr VI na terenie ujęcia wód podziemnych                                

w Zawoni. Budowa studni zostanie przeprowadzona w roku 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 9: Modernizacja 

stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej. 

 

2.6.8 Propagowanie odnawialnych źródeł energii w zakresie energii elektrycznej i cieplnej. 

 W roku 2019 zakończono realizacje projektu pn. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz                      

w Gminie Trzebnica. Przedmiotem projektu był montaż mikroinstalacji OZE 

obejmujących mikroinstalacje fotowoltaiczne (on-grid, z możliwością oddawania 

nadwyżek energii do sieci) oraz pompy ciepła . Wykonano na terenie naszej gminy 101 

instalacji PV  oraz 26 pomp ciepła, sumaryczna moc instalacji PV 388 kWe, a pompy 

ciepła 65 kWt. Odbiorcami projektu byli mieszkańcy domów jednorodzinnych gminy 

Zawonia. Efektami projektu będzie zwiększenie mocy instalacji OZE, zwiększenie 

produkcji energii z OZE oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz niskiej emisji 

przez wykorzystanie pomp ciepła. Roczna produkcja energii elektrycznej netto 456,32 

MWhe. Roczna produkcja energii cieplnej netto 204,76 MWht. Roczna produkcja 

energii z OZE 661,08 Mwhe+t. Uniknięta emisja CO2 - en. el.KSE 371 Mg/rok. Uniknięta 

emisja CO2 - CO i CWU 72 Mg/rok. Suma 442,41 Mg/rok. 

 W 2019 roku przygotowano dokumentację do wniosku o dofinansowanie w ramach 

RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie 3.3.1 Efektywność 

energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – 

konkurs horyzontalny OSI Typ 3.3.e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne 

źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej projekt grantowy -

nabór RPDS.03.03.01-IP.03-02-324/18.  

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

2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 13: Propagowanie 

odnawialnych źródeł energii w zakresie energii elektrycznej i cieplnej oraz Zadania 12:  

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych. 
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2.6.9 Planowanie przestrzenne 

W 2019 roku przystąpiono do opracowywania projektu „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia”. Wykonawcą dokumentu 

została firma Kwadrat Biuro Projektowe Joanna Kruczek - Rzemyk. Wartość umowy 23 400,00 

zł. Studium określa politykę przestrzenną, uwzględniając zasady określone w koncepcji 

zagospodarowania przestrzennego kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.  Studium 

sporządza się dla całego obszaru gminy w granicach administracyjnych. Studium nie jest aktem 

prawa miejscowego, jednak ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych. 

 

2.6.10 Doposażenie jednostek OSP 

Rok 2019 był bardzo ważny dla strażaków ochotników z gminy Zawonia. Dokonano zakupu 

2 samochodów ratowniczo gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP Zawonia i Czeszów. 

Wartość zakupu jednego wozu bojowego średniego 838 860,00 zł. Na realizację tego zadania 

przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wykonawcą zadania została firma Moto-Truck sp. 

z o.o. z Kielc. Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel 328 860 zł, otrzymano dotacje z firm 

ubezpieczeniowych w wysokości, z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej oraz komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży pożarnej w łącznej 

wysokości 500 010 zł. Strażacy ponadto dokonali zakupy potrzebnego sprzętu  

i umundurowania oraz koniecznych remontów remiz strażackich związanych z zakupem 

nowych wozów bojowych. 

 

2.7 Fundusz sołecki  

W ramach środków funduszu sołeckiego na 2019 r. przyjęto do budżetu Gminy Zawonia 

przedsięwzięcia dla poszczególnych sołectw na łączną kwotę 423 733,92 zł. Poniesione 

nakłady z funduszy sołeckich w całym 2019 roku wynoszą 384 608,38 zł.
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Tabela 12 Fundusz sołecki w 2019 r 

Lp. Nazwa 

sołectwa 

Środki 

funduszu 

przypadające 

na dane 

sołectwo 

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji 

według wniosku sołectwa 

Kwoty zadań               

(zł) 

Plan wydatków            

w ramach funduszu 

sołeckiego      (zł) 

Plan wydatków            

ogółem                 w 

ramach funduszu 

sołeckiego        (zł) 

Wykonanie    (zł) 

1 Budczyce 14 004,14 Usługa utrzymania zieleni na terenie 

sołectwa Budczyce 

2 000,00 2 000,00 14 004,14 2 000,00 

Wykonanie doświetlenia wsi  11 404,14 11 404,14 11 404,14 

Promocja wsi, zakup upominków na 

Mikołajki dla dzieci mieszkańców Budczyc 

600,00 600,00 599,99 

2 Cielętniki 13 830,17 Wyrównanie dróg polnych i częściowe 

utwardzenie przy pomocy kruszywa 

3 830,00 3 830,00 13 830,00 3 825,00 

10 000,00 10 000,00 9 979,20 

3 Czachowo 14 786,98 Projekt kominka do świetlicy  0,00 0,00 13 327,97 0,00 

Melioracja gruntu obok świetlicy  4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Paczki dla dzieci na Mikołaja 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Siłownia obok placu zabaw przy świetlicy 

wiejskiej  

5 000,00 5 000,00 4 576,51 

Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz 

jej naprawa  

600,00 600,00 599,10 

400,00 400,00 400,00 

Koszenie terenu przy świetlicy wiejskiej  2 327,97 2 327,97 2 327,97 
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4 Czeszów 43 491,11 Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 43 491,11 0,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 0,00 

Zakup wyposażenia do Czeszowskiego 

Ośrodka Kultury       i Inicjatyw Lokalnych  - 

pierwsze wyposażenie 

40 000,00 40 000,00 39 993,38 

Usługi ogrodnicze 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci 

w wieku 0-12 lat 

1 491,11 1 491,11 1 485,00 

Wykonanie przedłużenia chodnika przy 

parkingu na działce gminnej 

0,00 0,00 0,00 

5 Głuchów 

Dolny 

13 743,19 Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 

62 - zakup materiałów 

0,00 0,00 13 743,19 0,00 

Doposażenie zaplecza kuchennego  7 243,19 7 243,19 7 243,00 

Zakup tablicy informacyjnej - gabloty 1 500,00 1 500,00 1 499,37 

Zakup projektu oświetlenia wsi 5 000,00 5 000,00 4 920,00 

6 Grochowa 13 569,23 Zakup namiotu na zabawy okolicznościowe 0,00 0,00 13 569,23 0,00 

Zakup ławek i stołów 0,00 0,00 0,00 

Zakup urządzeń fitness 0,00 0,00 0,00 

Zakup namiotu na zabawy okolicznościowe 2 318,00 2 318,00 2 318,00 

Zakup ławek i stołów 1 911,42 1 911,42 1 911,42 

Zakup urządzeń fitness 8 989,81 8 989,81 6 991,63 
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Wykonanie dokumentacji - urządzenia 

fitness 

350,00 350,00 0,00 

7 Kałowice 13 438,75 Doświetlenie sołectwa Kałowice 4 500,00 4 500,00 13 438,75 4 250,00 

Zakup oleju i noży do traktorka oraz żyłki do 

kosy  i oleju do paliwa oraz filtra powietrza 

400,00 400,00 400,00 

Materiały eksploatacyjne do kosiarki 300,00 300,00 299,40 

Doposażenie placu zabaw dla dzieci z 

sołectwa Kałowice 

6 438,75 6 438,75 6 431,67 

Organizacja Dnia Dziecka  1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Organizacja Mikołajek 800,00 800,00 798,00 

8. Ludgierzowice 

/Pomianowice 

14 047,63 Zakup traktorka-kosiarki 0,00 0,00 14 047,63 0,00 

Zakup traktorka-kosiarki 7 300,00 7 300,00 7 299,00 

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 6 747,63 6 747,63 6 747,63 

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 0,00 0,00 0,00 

9 Miłonowice 15 917,75 Ogrodzenie placu zabaw 0,00 0,00 15 917,75 0,00 

Zagospodarowanie terenu działki gminnej - 

plac zabaw - koszenie 

0,00 0,00 0,00 

Ogrodzenie strefy aktywnej placu zabaw 10 455,00 10 455,00 10 455,00 

Zakup kostki brukowej oraz materiałów 

niezbędnych do utwardzenia nawierzchni na 

działce gminnej 

4 962,75 4 962,75 4 712,64 
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Zakup siatki i słupków  500,00 500,00 250,00 

10 Niedary 18 614,20 Zakup aparatu cyfrowego 0,00 0,00 18 614,20 0,00 

Piaskownica dla dzieci zamykana 0,00 0,00 0,00 

Niwelacja drogi gminnej 2 400,00 2 400,00 2 398,41 

Renowacja podłoża do gry w piłkę 

koszykową 

0,00 0,00 0,00 

Seniorada 2019 0,00 0,00 0,00 

Imprezy kulturalne aktywujące 

mieszkańców Niedar 

1 500,00 1 500,00 1 426,96 

1 000,00 1 000,00 984,00 

Renowacja podłoża do gry w piłkę 

koszykową 

7 564,20 7 564,20 7 500,00 

Wykonanie projektów oświetlenia 5 000,00 5 000,00 4 920,00 

Wykonanie flag i uchwytów 350,00 350,00 350,00 

Materiały eksploatacyjne do kosiarki 800,00 800,00 266,93 

11 Pęciszów 17 005,03 Potrzeby kulturalno-oświatowe  oraz 

rozrywkowe 

0,00 0,00 17 005,03 0,00 

0,00 0,00 

Zakup płotu panelowego, słupków i 

akcesoriów montażowych 

300,00 300,00 255,92 

Zakup karniszy i firan na świetlicę 700,00 700,00 631,63 
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Zakup paliwa i  i materiałów w celu 

utrzymania porządku i estetyki obiektów 

publicznych  

700,00 700,00 699,24 

Ogrodzenie placu zabaw 12 000,00 12 000,00 11 999,88 

Doposażenie placu zabaw 3 305,03 3 305,03 3 305,00 

12 Prawocice 11 438,16 Budowa altanki - ciąg dalszy  2 000,00 2 000,00 11 338,16 2 000,00 

Zakup plandeki okiennej do altany 900,00 900,00 899,13 

Zakup stołów i ławek 1 400,00 1 400,00 1 274,28 

Zakup materiałów potrzebnych do 

wybudowania podestu do zabaw na działce 

gminnej 

1 500,00 1 500,00 1 497,70 

Impreza z okazji Dnia Dziecka  2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Dożynki 2019 w Prawocicach  2 000,00 2 000,00 1 814,92 

Zakup namiotu 1 300,00 1 300,00 1 159,00 
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Pielęgnacja terenów zielonych 238,16 238,16 238,00 

13 Pstrzejowice 10 872,78 Ogrodzenie placu zabaw 6 000,00 6 000,00 10 800,00 4 500,00 

Zakup 2 koszy na odpady przy przystanku 

PKS 

600,00 600,00 0,00 

Zakup lampy solarnej na plac zabaw 4 200,00 4 200,00 4 199,22 

14 Radłów 10 742,30 Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem - 

droga numer 1 

10 742,30 10 742,30 10 742,30 10 725,60 

15 Rzędziszowice/ 

Kopiec 

22 354,43 Wykonanie placu zabaw w miejscowości 

Kopiec 

0,00 0,00 22 354,43 0,00 

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej - 

etap I 

10 000,00 10 000,00 9 999,90 

Odwodnienie działki gminnej - teren wokół 

świetlicy  

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

Zakup wyposażenia na świetlicę oraz 

monitoringu 

1 800,00 5 000,00 1 498,99 

3 200,00 3 190,31 

Utrzymanie terenów zieleni na działce 

gminnej 

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

254,43 254,43 136,80 

100,00 100,00 100,00 

16 Sędzice 24 833,43 Doposażenie placu zabaw 0,00 0,00 24 833,43 0,00 
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Doposażenie placu zabaw 16 249,00 16 249,00 16 249,00 

Udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej  0,00 0,00 0,00 

Koszenie trawy na placu zabaw i terenu 

znajdującego się wokół niego 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do piły 

sołeckiej i kosy 

833,43 833,43 833,42 

Zakup 2 gablot ogłoszeniowych  3 751,00 3 751,00 3 750,98 

Udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej  0,00 0,00 0,00 

17 Skotniki 11 829,58 Odwodnienie drogi gminnej w miejsowości 

Skotniki  

6 729,58 6 729,58 11 829,58 6 729,58 

Zakup gabloty magnetycznej stojącej  1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Koszenie poboczy i czyszczenie rowów 

wzdłuż drogi gminnej 

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

Rodzinny rajd rowerowy 1 300,00 1 300,00 1 300,00 

Zakup części eksploatacyjnych do kosiarki 

oraz żyłki i oleju 

300,00 300,00 299,00 

18 Stanięcice/ 

Złotówek 

11 568,64 Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 11 000,00 11 000,00 11 568,64 11 000,00 

Zakup gier planszowych na Mikołajki 568,64 568,64 567,40 

19 Sucha Wielka 13 308,28 Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki 300,00 300,00 13 308,20 299,99 
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Koszenie i sprzątanie placu zabaw 1 379,00 1 650,00 0,00 

237,20 0,00 

33,80 0,00 

Opracowanie dokumentacji i wykonanie 

przyłącza energetycznego do działki gminnej 

nr 21 

2 500,00 2 500,00 0,00 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

oświetlenia drogowego  

8 608,20 8 608,20 8 608,00 

Zakup kosza na śmieci 240 l 250,00 250,00 190,00 

20 Tarnowiec/ 

Sucha Mała 

27 703,84 Wykonanie progów spowalniających na 

drodze nr 100 

6 000,00 6 000,00 27 700,00 700,00 

Wykonanie projektu chodnika przy drodze 

nr 100 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Doposażenie placu zabaw  4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi 

gminnej nr 101 

5 000,00 5 000,00 4 920,00 

Zakup podkaszarki, paliwa i materiałów 

eksploatacyjnych 

1 557,30 2 057,30 1 557,30 

500,00 499,70 

Zakup blaszanego garażu i materiałów do 

wykonania nawierzchni 

1 800,00 2 800,00 1 799,99 

1 000,00 749,94 

Wykonanie dokumentacji doposażenia 

placu zabaw i garażu blaszanego 

350,00 700,00 350,00 

350,00 350,00 

Zabezpieczenie środków finansowych na 

stałą opłatę energii elektrycznej do działki 

gminnej 

500,00 500,00 245,52 
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Organizacja Mikołajek - zakup paczek, 

wynajem animatorów 

1 442,70 1 442,70 1 442,00 

500,00 500,00 500,00 

Zakup materiałów do przygotowania 

dożynek gminnych, wieniec, domek sołecki - 

ozdoby  

700,00 700,00 597,80 

Zabezpieczenie środków finansowych na 

stałą opłatę energii elektrycznej do działki 

gminnej 

0,00 0,00 0,00 

Zakup materiałów do przygotowania 

dożynek gminnych, wieniec, domek sołecki - 

ozdoby  

0,00 0,00 0,00 

Wykonanie dokumentacji oświetlenia dróg 

gminnych nr 100, 101 i 103 w kierunku 

Cegielni 

0,00 0,00 0,00 

Zakup podkaszarki, naprawa i paliwo 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Wyposażenie terenu rekreacyjnego - zakup 

ogrodzenia 

0,00 0,00 0,00 

21 Trzęsowice 14 308,58 Zakup ławek i stołów piknikowych  4 450,00 4 450,00 14 308,58 4 450,00 

Zakup grilla gazowego  2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Zadaszenie placu tanecznego 7 858,58 7 858,58 0,00 

22 Zawonia 43 491,11 Zmiana organizacji ruchu na ul. Brzozowej  0,00 0,00 43 491,11 0,00 

Wykonanie progów spowalniających ruch 0,00 0,00 0,00 

Zakup strojów ludowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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Zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi 

oraz kamizelek odblaskowych 

400,00 500,00 400,00 

100,00   

Zakup ławeczek oraz kubłów na śmieci 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Wykonanie projektu i oświetlenia ulic w 

Zawoni  

17 000,00 22 000,00 17 000,00 

5 000,00 0,00 

Zakup i montaż luster bezpieczeństwa  3 000,00 3 000,00 2 999,99 

Serwis - naprawa paliwo do sprzętu 

sołeckiego 

2 991,11 3 991,11 1 888,61 

1 000,00 1 000,00 

Serwis - naprawa paliwo do sprzętu 

sołeckiego 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Dzień Seniora 1 000,00 1 000,00 0,00 

400,00 400,00 0,00 

100,00 100,00 0,00 

Spotkanie z Mikołajem 3 500,00 3 500,00 3 063,94 

Imprezy aktywizujące mieszkańców 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
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23 Złotów/  

Trzemsze 

28 834,61 Wykonanie 3 szt. progów zwalniających na 

drogach gminnych wraz z projektem 

0,00 0,00 28 834,61 0,00 

Remont pomieszczenia przy świetlicy 

wiejskiej i adaptacja na Izbę Pamięci i klubik 

dla dzieci + wyposażenie w regały i stoliki 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Wykonanie 2 szt. progów zwalniających na 

drogach gminnych wraz z projektem 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

Wykonanie remontu pomieszczenia 

świetlicy wiejskiej  

13 300,00 13 300,00 13 300,00 

Remont oświetlenia drogowego 3 734,61 3 734,61 0,00 

Zakup 5 kompletów stołów biesiadnych z 

ławkami 

1 800,00 1 800,00 1 777,35 

Zakup urządzenia do gaszenia płonących 

traw dla OSP Złotów 

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

Montaż lustra drogowego w Złotowie obok 

przystanku autobusowego 

0,00 0,00 0,00 

Mikołaj dla dzieci  0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Wynajem orkiestry na festyn sołecki 0,00 0,00 0,00 

Razem: 423 733,92   422 098,04 422 098,04 422 098,04 384 608,38 
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2.8 Przetargi w 2019 roku. 

W 2019 roku Gmina Zawonia zrealizowała 12 postępowań przetargowych, na łączną kwotę 

8 013 594,71 zł brutto. 

Tabela 13 Przetargi w 2019 roku 

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 5 123 112,64 2 1 677 720,00 2 1 212 762,07 

Licytacja 

elektroniczna 

0 0 0 0 0 0 

ŁĄCZNIE 8 5 123 112,64 2 1 677 720,00 2 1 212 762,07 

 

 

2.9 Działalność jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia w 2019 r. 

 

2.9.1 Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni 

Planowane wpływy roczne w kwocie 1 399 949,84 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy 

w wysokości 1 399 949,84 zł – 100,00 %. 

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 285 110,00 zł otrzymana 1 258 110,00 

zł – 100,00 %. 

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

Dotacja Biblioteka Narodowa 10 000,00 otrzymana 10 000,00 - 100 %. 

Przychody własne planowane w wysokości 101 839,84 zł zrealizowane w kwocie 101 839,84 zł 

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

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

sponsoring oraz pozostałe przychody). 

Wydatki planowane w wysokości 1 395 885,60 zł poniesione w okresie sprawozdawczym 

ogółem 1 395 885,60 – 100 % planowanych: 

 zużycie materiałów i energii:  141 710,52 zł – 100,00 %, 

 usługi obce: 362 143,76 zł – 100 % , 

 podatki i opłaty m.in.Zaiks: 7 378,88 – 100,00 %, 

 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe: 579 689,40 zł- 100 % planu w tym: 
 wynagrodzenia osobowe pracowników 465 505,77 zł: 

- GOK – 341 735,30 zł, 
- biblioteka – 105 406,87 zł, 
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 wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie – 114 183,63 zł, 

 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 101 793,73 zł – 100 %  

 pozostałe wydatki: 10 072,59 zł – 100 %  

 książki  (biblioteka): 25 295,39 zł – 100 %  

 pozostałe środki trwałe: 167 801,33 – 100%. 

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań. 
Posiada należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 13 497,04 zł 
oraz pozostałe należności w wysokości 316,59 zł z tytułu dostaw towarów i usług. 
 

2.9.2 Szkoła Podstawowa w Czeszowie  

Stan uczniów na koniec 2019 w Szkole Podstawowej 108, w klasie  gimnazjum - 15 uczniów 

(do VI.2019r). W oddziałach przedszkolnych było 34 dzieci. 

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Czeszowie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 

24,57 w tym 2 etaty administracji i 4 etaty obsługi. 

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego na 31. 12.2019 r.: 

•    kontraktowi - 5 

•    mianowani -   3 

•    dyplomowani -13  

Budżet Szkoły Podstawowej w Czeszowie wyniósł 2 180 249,22 zł. 

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 edukację  

i remonty pochodzą ze środków własnych Gminy. 

Największym rodzajem wydatków w szkole tj. 85,58% są płace i pochodne oraz wypłaty 

dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego jak również odpisów na 

działalność socjalną. 

Wydatki rzeczowe to: zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych                      

i szkolnych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, opłaty związane z ochroną mienia, 

opłaty licencyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy serwisowe, 

naprawy sprzętu szkolnego, utrzymanie strony BIP, usługi zewnętrznego inspektora ochrony 

danych osobowych /IODO/ i in. 

Szkoła realizowała zajęcia w ramach programu profilaktycznego  pn. „Programowanie 

robotów”, finansowane  ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na kwotę 2 558,38 zł 
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Koszty szkoły takie jak: wynagrodzenie dyrektora, pracowników administracyjno- 

obsługowych i opłaty za wszystkie media rozliczane są proporcjonalnie na oddziały. 

W jednostce : 

• dokonano odpisów na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• wypłacono w ramach wydatków rzeczowych na koniec roku szkolnego stypendia  

w wysokości 4 770 zł za dobre wyniki w nauce 22 uczniom, natomiast za osiągnięcia 

sportowe stypendium otrzymało 13 uczniów. 

• wypłacono  nagrody wójta dla najlepszych 5-ciu uczniów z wysoka średnią ocen na kwotę 

2 800 zł. 

W roku 2019 wykonano szereg prac remontowych w budynku szkolnym tj.: 

 remont łazienek WC, 

 położenie wykładziny PCV Tarkett w czterech salach lekcyjnych i świetlicy, 

 wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy wraz z malowaniem pomieszczenia,  

 położenie paneli podłogowych w pokoju nauczycielskim i malowanie pomieszczenia /zakup 

materiałów z budżetu, robocizna we własnym zakresie/, 

 dokonano przeglądu okresowego budynku szkolnego. 

W roku 2019 dokonano zakupu: 

• laptopów dla uczniów do pracowni informatycznej, 

• oczyszczaczy powietrza do oddziałów przedszkolnych, 

• fontanny wody pitnej, 

• krzeseł, stołów, gablot na puchary, szafki i szafy aktowe i in. 

 

2.9.3 Zespół Szkół w Zawoni  

Stan uczniów na koniec 2019 w Szkole Podstawowej 335 (18 oddziałów), w klasie  

gimnazjum – 27 uczniów (2 oddziały). W przedszkolu i oddziałach przedszkolnych było 132 

dzieci (6 oddziałów).  

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego na 31.12.2019 r. przedstawiało 

się następująco:  

 stażyści - 7 osób,  

 kontraktowi - 10 osób,  

 mianowani – 14 osób,  

 dyplomowani – 17 osób. 
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Zatrudnienie w Zespole Szkół na pełne etaty wyniosło 65,19 w tym 4 etaty administracji  

i 15,5 etatu obsługi. 

Na finansowanie działalności oświatowej w 2019 roku został zatwierdzony plan finansowy, 

który po zmianach na dzień 31.12 2019 r. wyniósł  5 756 543,73 zł. Liczba uczniów,  liczona do 

subwencji  oświatowej  wyniosła 362 i  była mniejsza o 6 uczniów w stosunku do poprzedniego 

roku kalendarzowego.  

W bieżącym roku została zakończona  realizacja   projektu współfinansowano ze środków 

Unii Europejskiej pt: "Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia", w przedszkolu i w klasach 

zerowych szkoły podstawowej. Wydatki projektu w bieżącym roku wyniosły 258 043,66 zł. 

Pozostałe środki, tj.  41 390,25 zł zostały przekazane do Gminy Zawonia, które zmniejszyły 

wysokość dofinansowania naszej jednostki nadrzędnej  na ten cel. Projekt, przy 

współfinansowaniu Gminy Zawonia, wzbogacił naszą ofertę edukacyjną wśród dzieci 

najmłodszych oraz przyczynił się do zmodernizowania placu zabaw, doposażenia oddziałów 

przedszkolnych w sprzęt multimedialny, zabawki, artykuły plastyczne i meble. Gruntownie 

wyremontowano  trzy sale przeznaczone dla dzieci przedszkolnych w szkole podstawowej  

i wykonano remont niezbędnych ubikacji. 

W ramach przyznanej dotacji celowej zakupiliśmy niezbędne podręczniki i ćwiczenia dla 

uczniów naszej szkoły, zgodnie z przepisami regulującymi powyższy zakup, na kwotę 26 289,66 

zł i przekazaliśmy je uczniom. 

W minionym roku dokończyliśmy wymianę instalacji elektrycznej w 5 klasach  

i  wykonaliśmy nową rozdzielnię  zasilającą budynek szkoły w energię elektryczną.  W korytarzu 

klas zerowych zainstalowaliśmy  drzwi przeciwpożarowe oraz zamontowaliśmy ścianę mobilną 

w auli szkolnej. Systemem gospodarczym urządziliśmy pomieszczenia administracyjne, 

gabinety psychologa i pedagoga oraz archiwum w  budynku B. Również odnowiliśmy cały hol 

szkolny i przygotowaliśmy zabudowę pod ścianę mobilną w auli szkolnej. 

W 2019 roku najlepsi uczniowie naszej szkoły otrzymali 15 stypendiów Wójta Gminy 

Zawonia na kwotę 7 500 zł. 

Realizacja planu wydatków przebiegła prawidłowo, bez zakłóceń w sposób bardzo 

oszczędny i celowy. Ponosiliśmy tylko niezbędne koszty związane z  realizacją zadań, a w pełni 

korzystaliśmy z pomocy naukowych i wyposażenia, nowych gabinetów i pomieszczeń 

oddanych do użytkowania w poprzednim roku kalendarzowym. 

Niewykorzystane środki finansowe zostały przekazane na konto Gminy Zawonia. 
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Pozyskiwanie  dochodów w 2019 roku  przebiegło zgodnie z planem. Wykonanie zostało 

niezrealizowane w dochodach z posiłków dzieci przedszkolnych, które zależą od frekwencji 

przedszkolaków oraz w wynajmie autobusu, ponieważ uczniowie korzystają  

z wynajmowanych autokarów, dostępnych bez ograniczeń w czasie. 

Należności były ściągane w czasie, bez większych problemów. Wszystkie dochody zostały 

przekazane do Gminy Zawonia wraz z rozliczeniem należnego podatku VAT. 

 

 

2.9.4 Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni 
 
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, 

 zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, 

 promocja zdrowia, 

 współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne. 

Tabela 14 Przychody ZP ZOZ 

LP Wyszczególnienie Kwota Udział % 

1 Przychody z NFZ 1 624 190,64 83,31 

2 Przychody z rehabilitacji 41 898,00 2,14 

3 Pozostałe przychody  81 273,00 4,16 

4 Przychody z wynajmów 37 298,28 1,91 

5 Dotacje 97 000,00 4,98 

6 Przychody z tytułu amortyzacji 67 764,54 3,50 

Razem 1 949 424,46 100,00 
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Tabela 15 Koszty ZP ZOZ 

LP Wyszczególnienie Kwota Udział % 

1 Amortyzacja 93 188,98 5,60 

2 Zużycie materiałów i energii 118 809,63 7,14 

3 Usługi obce 427 652,22 25,71 

4 Wynagrodzenia 834 737,11 50,18 

5 Narzuty na wynagrodzenia 157 613,02 9,47 

6 Pozostałe 31 285,58 1,90 

Razem 1 663 286,54 100,00 

 
2. W 2019 roku ZP ZOZ w Zawoni nie posiadał środków trwałych w leasingu, jak również 

żadnych środków nie dzierżawił lub podnajmował. 

3. ZP ZOZ w Zawoni w roku obrotowym 2019 nie tworzył rezerw oraz odpisów aktualizujących. 

4. Na dzień bilansowy ZP ZOZ w Zawoni nie posiadał zobowiązań długoterminowych  

(z okresem spłaty powyżej 1 roku), nie zaciągał pożyczek ani kredytów.  

5. Wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. 

6. ZP ZOZ nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku oraz zobowiązań 

warunkowych. 

7. Fundusz podstawowy ZP ZOZ w Zawoni po nowelizacji Ustawy o rachunkowości w roku 

2011 wyniósł 705 040,57 PLN i w trakcie roku nie uległ zmianie. 

8. Fundusz zapasowy ZP ZOZ w Zawoni nie występuje, a dodatni wynik finansowy zmniejsza 

straty powstałe przed 2012 rokiem (96 418,39 zł), pozostała kwota  w wysokości 163 904,29 

zł zostanie przeznaczona na utworzenie kapitału zapasowego. 

9. Zatrudnienie w ZP ZOZ w Zawoni od kilku lat utrzymuje się na porównywalnym poziomie  

i na dzień 31.12.2019 r. na umowę o pracę zatrudnionych było 12 osób.    

Liczba udzielonych porad – przyjęć pacjentów ogółem: 

 Podstawowa Opieka Zdrowotna: 27 130, 

 położna POZ: 616, 

 pielęgniarki: 6 343. 

Łączna liczba zadeklarowanych pacjentów: 
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 lekarz POZ: 5 150, 

 pielęgniarka POZ: 5 160, 

 położna POZ: 2 484, 

 pielęgniarka szkolna: 484. 

 

2.9.5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni 

Dochody i wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonywane są w dziale 852 i 855 

budżetu Gminy Zawonia i przedstawiają się następująco w poszczególnych rozdziałach.  

 Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 

Ze skierowania GPOS w roku 2019 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób w 

następujących placówkach: 

 Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich - 2 osoby, 

 Dom Pomocy Społecznej w Oławie – 2 osoby, 

 Dom Pomocy Społecznej w Miliczu –  3 osoby. 

Wydatki gminy na realizację zadania w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wyniosły         -  

146 234,22 zł.  

 Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

W  trakcie roku 2019 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)  wpłynęło 

11 „Niebieskich Kart - A”. W ramach rozdziału w okresie I – XII 2019 r.  wydatki wyniosły  

3 020,36 zł.  

 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej  

Opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem 

własnym. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 35 osób pobierających zasiłki stałe 

z pomocy społecznej. Opłacono 349  składki na kwotę 17 563,98 zł.  

 Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenie  emerytalne         

i rentowe 

Zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności  otrzymało 

86 rodzin. Wypłacono 485 świadczeń na kwotę 187 910,38 zł (w tym: środki własne – 4 083,00 

zł, dotacja – 183 827,38 zł). 
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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  – 53 410,95 zł. 

Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł  241 321,33 zł.  

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych  było 171 rodzin składających się z 405 osób,  

w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 152 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano 

dla 44 rodzin. 

 Rozdział 85216 Zasiłki stałe 

W ramach tego zadania przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 35 osób niepełnosprawnych na 

kwotę  -  195 155,52 zł  (w tym: wydatki z dotacji  budżetu państwa na dofinansowanie zadań 

własnych – 195 155,52 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła -351. 

 Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 

Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi wynagrodzenia pracowników, składki na 

fundusz ubezpieczeń społecznych, składki na fundusz pracy, odpis 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 (kontrolne, okresowe z zakresu medycyny pracy), koszty sprzątania 

pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych – 

druki, papier, toner do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zakup komputera, usługi 

telekomunikacyjne. Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 447 575,44 zł. 

 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze  

Pomoc w formie usług opiekuńczych otrzymywało 6 osób  samotnych, które z powodu wieku, 

choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Koszt realizacji zadania 

własnego gminy wyniósł 63 177,50 zł. 

 Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 

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 
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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 Uczniów 

Niesłyszących  i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu - 

obiad, 

 Powiatowy Zespół Szkół  im. Piotra Włostowica w Trzebnicy – obiad.  

Pomoc w formie posiłku otrzymało 81 osób 

W ramach programu wypłacano także zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. 

Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w 2019 roku  wypłacono dla 56 rodzin, liczba osób 

w rodzinach - 110. 

Ogółem koszt realizacji programu za I - XIII 2019 r. wyniósł  158 895,68 zł, w tym: 

 wydatki z dotacji Wojewody na wsparcie finansowe gminy w zakresie dożywiania 

programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”   wynoszą – 95 300,00 zł. 

 ze środków własnych gminy – 63 595,68 zł. 

Wydano 150 decyzji w sprawach przyznania powyższej pomocy, którą objętych zostało 191 

osób. 

 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Stypendia dla uczniów w roku 2019 wypłacono ogółem na kwotę 54 077,57 zł, w tym:  z dotacji 

– 43 262,05 zł,  ze środków gminy (wkład własny 20%)  – 10 815,52 zł. 

Pomoc materialną otrzymało: 

 45  uczniów Szkół Podstawowych na kwotę – 40 211,51 zł, 

 3  uczniów Gimnazjów na kwotę - 2 385,70  zł, 

 14 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę – 11 480,36 zł.  

Ogółem w okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2019 r. pomoc materialną dla uczniów        

w formie stypendiów szkolnych otrzymało  60  świadczeniobiorców. 

 Rozdział 85501 Świadczenia Wychowawcze (Rodzina 500+) 

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 

1 928 406,30 zł przyznanych dla 414 rodzin (liczba wypłaconych świadczeń 3 864).  
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W okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 

3 121 435,70 zł przyznanych dla 715 rodzin (liczba wypłaconych świadczeń - 6 267). 

Ogółem w roku 2019  wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 5 049 842,00 zł. Łączna 

liczba wypłaconych świadczeń wyniosła – 10 131 przyznanych dla 723 rodzin. 

Ogółem koszt realizacji zadania w 2019 roku wyniósł 5 116 158,00 zł ( zadanie w całości 

finansowane z budżetu państwa). 

 Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.  

Ogółem świadczenia rodzinne (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie)   wypłacono na 

kwotę 2 138 278,57 zł, liczba świadczeń – 10 137. 

W okresie roku 2019 wypłacono jedno jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł na 

podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”. 

Opłacano składki emerytalne i rentowe dla: 

 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 94 528,66 zł, liczba 

świadczeń – 227. 

 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę  19 440,29 zł, liczba 

świadczeń 121. 

 osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę  6 142,32 zł, liczba świadczeń 36. 

Razem opłacono 384 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 120 111,27 zł. 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zgodnie z art. 8 b ustawy, które 

obejmują: 

 przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

 działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano i wypłacano dla 32 rodzin. W roku 2019 

wydano 28 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym nie 

wydano decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia). Wypłacono 415 świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego na kwotę –  151 200,00 zł. 
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Ogółem koszt realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego wyniósł –  2 479 368,42 zł (zadanie w całości finansowane z budżetu 

państwa). 

 Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 

Ogółem w roku 2019  wpłynęło 82 wniosków o przyznanie Kart Dużej Rodziny, w tym: 

 o przyznanie kart po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną –  5 wniosków, 

 o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną 

składającą się wyłącznie z rodziców  - 77 wniosków  

 o przyznanie dodatkowej formy karty – (domówienie KDR ) –  3 wnioski, 

 liczba przyznanych duplikatów Karty Dużej Rodziny – 2. 

Koszt realizacji zadania wyniósł za okres I-XII 2019r. –  495,22 zł (w całości finansowane  

z budżetu państwa). 

 Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 

Zatrudniony Asystent Rodziny udzielał wsparcia 9 rodzinom w miejscu ich zamieszkania.  

Koszt realizacji zadania wyniósł 22 585,09 zł, w tym:  dotacji celowej z budżetu państwa  – 

8894,40 zł oraz ze środków własnych gminy – 13 690,69 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.  

 85508 Rodziny zastępcze.  

Odpłatność Gminy - współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej - w okresie          

I-XII 2019r. obejmowała pobyt w rodzinie zastępczej 7 małoletnich. Koszt realizacji zadania 

wyniósł ogółem – 38 697,81 zł. Jest to zadanie własne gminy. 

 Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 

 W okresie I – XII 2019 roku opłacono pobyt trojga dzieci z Gminy Zawonia umieszczonych  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Koszt realizacji zadania wyniósł ogółem –  50 522,21 

zł. 

 Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 

Razem opłacono 250 składek na kwotę – 23 566,69 zł (w całości finansowane z budżetu 

państwa). 

Ogółem plan finansowy na 2019 rok wyniósł – 9 684 134,00 zł, natomiast wydatki wykonane 

za okres styczeń do grudzień 2019 r.  wyniosły  9 289 858,51 zł  tj. 95,93 % planu rocznego. 
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 w tym:  

-  dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa – 

                                                    plan   - 7 877 600,00  zł, wykonanie – 7 850 094,20 zł 

-  dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –  

                                                    plan –     678 389,00 zł,    wykonanie –  657 099,33 zł                                                                                                                                                           

-  środki gminy na realizację zadań własnych -   

                                                    plan  –    1 128 145,00 zł,    wykonanie  - 782 664,98 zł   

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA: 

1. Należności 

Stan należności na dzień 31.12.2019r. wynosi  763.411,06 zł – są to należności od dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Należności te są należnościami wymagalnymi. 

2. Nadpłaty 

Stan nadpłat na dzień 31.12.2019r. – 0,00 zł. 

3. Zobowiązania wymagalne: 

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019r. – 0,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni na podstawie art. 16a ust. 4 Ustawy    o Pomocy 

Społecznej sporządził i przedłożył w dniu 29 kwietnia 2019 r. Ocenę Zasobów Pomocy 

Społecznej. Rok oceny 2018 dla Gminy Zawonia.  

Zadania zapisane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zawonia na lata 

2018-2025 były realizowane na bieżąco i widnieją w niniejszym sprawozdaniu. 

Również dzięki współpracy z wolontariuszami ze Stowarzyszenia WIOSNA realizującego 

ogólnopolski program SZLACHETNA PACZKA – 8 rodzin z terenu Gminy Zawonia otrzymało 

wsparcie w trudnej codzienności w formie szlachetnej paczki. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził rekrutację 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 10 

miejsc na bezpłatne kolonie dla dzieci    w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec w okresie od 

13.08.2019r. do 26.08.2019r. Wszystkie miejsca kolonijne zostały wykorzystane i 10 dzieci  

w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Zawonia skorzystało z wypoczynku w czasie wakacji w formie 

bezpłatnych kolonii. 
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Gmina Zawonia jak co roku zgłosiła się do przystąpienia do realizacji Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2019 we współpracy z Bankiem Żywności we 

Wrocławiu. Jednak w 2019 roku nie było możliwe  podpisanie umowy w tym zakresie z winy 

organizatora przetargu KOWR. W 2019 r. kończono realizację Podprogramu 2018   

i sprowadzono łącznie 2 dostawy nieodpłatnych artykułów żywnościowych, które zostały 

wydane w formie paczek żywnościowych osobom uprawnionym przez pracowników GOPS: 

1) luty 2019r. otrzymano 7 232,60 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 45221,54 

zł  i wydano w formie paczek żywnościowych dla 580 osób, 

2) kwiecień 2019r. Otrzymano 5 475,20 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 

19932,71 zł i wydano  w formie paczek żywnościowych dla 580 osób. 

Ogółem mieszkańcom gminy - osobom najbardziej potrzebującym - wydano 1160 bezpłatnych 

paczek żywnościowych. Łączna waga przekazanych nieodpłatnych artykułów żywnościowych 

wyniosła 12 707,80 kg. Ogólna wartość pomocy wyniosła  65 154,25zł. 

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, 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 dalszy wzrost potrzeb  osób w wieku starszym  

i niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie usług opiekuńczych i kierowania do Domów 

Pomocy Społecznej. 
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3 PODSUMOWANIE 
 

Miniony rok był to kolejny rok oddania do użytkowania inwestycji finansowanych  

z pozyskanych przez gminę środków unijnych. Rok ciężkiej pracy urzędu  

i jednostek w realizacji zadań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwoju 

gminy. Wykonaliśmy szereg zadań, zapisanych w różnych programach i politykach 

uchwalonych przez Radę Gminy, których realizacja uwzględnia przede wszystkim potrzeby 

mieszkańców i jest spójna z programami i politykami na szczeblu wojewódzkim  

i krajowym. Realizacja wielu inwestycji poprawiających nie tylko jakość życia (lampy, nowe 

drogi, miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych) a także bieżące funkcjonowanie instytucji 

publicznych (ośrodki zdrowia czynne też w weekendy i święta, ośrodek rehabilitacji, 

popołudniowa oferta GOK, biblioteka czynna 2 razy popołudniu aż do wieczora, świetnie 

wyposażone szkoły i przedszkole ze świetlicą do godzin popołudniowych), przyczynia się do 

stałego od kilku lat zwiększenia stanu ilości mieszkańców wybierających naszą gminę jako 

swoje miejsce do życia. Działania ekologiczne prowadzone przez gminę i współpraca  

z mieszkańcami gdzie jako gmina pomagamy poprawić stan życia mieszkańców i ich 

prywatnych domów (program „Czyste powietrze”, fotowoltaika), budowa kanalizacji 

sanitarnej, która docelowo ma być w Zawoni, Tarnowcu, Budczycach, to istotny i ważny 

kierunek rozwoju gminy realizowany bezpośrednio na terenach prywatnych mieszkańców  

i przy ścisłej z nimi współpracy. 

Prowadzona polityka zarządzania finansami gminy skutkuje osiąganiem przez naszą gminę 

coraz lepszych wyników finansowych i plasuje naszą gminę wysoko na pierwszych miejscach 

w rankingach krajowych wśród gmin wiejskich. Realizacja praktycznie każdego zadania  

z dofinansowaniem wpływa pozytywnie na zadłużenie gdyż jego wysokość procentowa od lat 

się nie zmienia. Zwiększenie ilości nowych mieszkańców powoduje większy wpływ dochodów 

własnych.  

Dzięki właśnie takim wskaźnikom Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wraz z Krajową 

Radą Izb Obrachunkowych uplasował naszą gminę w pierwszej 15 na 1517 gmin wiejskich  

w kraju za 2019r.  Przy sporządzeniu Rankingu jednostek samorządowych analizowane były 

wskaźniki dotyczące:  

 Udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, 

 Relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, 
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 Udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, 

 Obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń, 

 Udziału środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń, 

 Relacji zobowiązań do dochodów ogółem,  

 Udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. 

 

 

Jest to dla nas ogromne osiągnięcie i nagroda za ostatnie 5 lat ciężkiej pracy.  

Oddanie do użytku poszczególnych inwestycji wyróżniających się dbałością wykonania, 

wysoką estetyką i funkcjonalnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzi do zdobycia 

wyróżnień i nominacji w konkursach. I w tym roku inwestycja adaptacji kościoła 

poewangelickiego na cele kulturalne i nową siedzibę Gok uzyskała wyróżnienie w konkursie 

„Innowację Roku 2020”.  

Naszym celem w dalszym ciągu 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 
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