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Opracowanie:

Urząd Gminy Kobierzyce
Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe referatów Urzędu Gminy Kobierzyce,
gminnych jednostek organizacyjnych i innych instytucji.
Raport o stanie gminy Kobierzyce za 2019 rok zawiera dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2019
roku, chyba że zaznaczono inaczej.
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1. WSTĘP
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Szanowni Państwo!

Gmina Kobierzyce jest miejscem, które
łączy ludzi i firmy.
Gminą, która przez lata zmieniała się
i transformowała. Dlatego potrzebujemy
jasno wyznaczanych celów na każdy rok.
Drugi raz oddaję w Państwa ręce Raport
o stanie Gminy Kobierzyce.
Znajdziecie w nim Państwo najważniejsze
informacje

dotyczące

działań,

które

zostały podjęte w Gminie w 2019 roku. W
sposób przejrzysty i przystępny, mamy
szansę

przedstawić

w

jednym

dokumencie rezultaty naszych rocznych
działań. Liczę, że Raport, który Państwo

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

otrzymaliście

pozwoli

nam

na

wzmocnienie lokalnego dialogu oraz
będzie wstępem do dojrzałej debaty
i przedstawienia swoich potrzeb oraz
dalszych

kierunków

rozwoju

gminy

Kobierzyce.
Zapraszam zatem Państwa do zapoznania
się z treścią niniejszego opracowania.

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
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1.1.

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z 11 stycznia 2018 roku o

Wójt gminy co roku do 31 maja przedstawia

zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia

radzie gminy Raport o stanie gminy. Raport

udziału obywateli w procesie wybierania,

obejmuje podsumowanie działalności Wójta w

funkcjonowania i kontrolowania niektórych

roku poprzednim, w szczególności realizację

organów publicznych do ustawy

polityk, programów i strategii uchwał rady

z dnia 08

marca 1990 roku o samorządzie gminnym

gminy i budżetu obywatelskiego.

wprowadzono nową instytucję prawną –
Raport o stanie gminy.

1.2.

Dane geograficzne oraz demograficzne

Zmiany demograficzne w 2019 roku

W 2019 roku liczba
mieszkańców wzrosła
o 585 osób względem
2018 roku.
Proces starzenia się
mieszkańców Gminy
Kobierzyce
pogłębiał się – udział
osób
w
wieku
poprodukcyjnym
( 65 lat i więcej)
wzrósł z 2241 osób w
2018
do 2563 w 2019.

20 260

252

147

Liczba
mieszkańców
gminy wg. stanu
na dzień

Liczba urodzeń

Liczba zgonów

31.12.2019
zameldowanych
na pobyt stały
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Gmina Kobierzyce leży we wschodniej części
Równiny Wrocławskiej. Jest jedną z dziewięciu
gmin Powiatu Wrocławskiego, od północy
graniczącą
z
Wrocławiem.
Położenie
geograficzne stanowi jeden z największych
atutów Kobierzyc. Oprócz bliskości stolicy
regionu, znajduje się tutaj skrzyżowanie
głównych szlaków komunikacyjnych ważnych
nie tylko dla regionu czy kraju, ale i Europy.
Dodatkowo Gmina słynie z najbardziej
urodzajnych gleb na Dolnym Śląsku. Na terenie

gminy znajdują się 33 wsie. W 2019 roku
urodziło się 252 dzieci. Liczba zgonów wyniosła
147 osób.

Liczba ludności gminy Kobierzyce wg.
stanu na dzień 31.12.2019 wynosiła
20 260 osób zamieszkujących w 33
wsiach
zgrupowanych
w 33
sołectwach.
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Rysunek 1 Liczba mieszkańców w gminie Kobierzyce- stan na 12. 2019 roku.
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2. INFRASTRUKTURA
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2.1.

Wstęp

Gmina Kobierzyce w 2019 roku w ramach

na te cele środków własnych, Gmina pozyskała

wydatków na infrastrukturę zrealizowała wiele

dofinansowanie

znaczących inwestycji. Oprócz wyznaczonych

i krajowych.

2.2.

z

funduszy

europejskich

Przewozy pasażerskie

Od 2008 roku działa dofinansowywana z

ukończenia

budżetu Gminy Kobierzyce międzygminna

ponadpodstawowej,

komunikacja autobusowa. Dzięki takiemu

ponadpodstawowej szkoły zagranicznej,

rozwiązaniu wszystkie miejscowości na terenie

nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

gminy mają połączenie z Kobierzycami oraz

dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem

Wrocławiem.

lub niepełnosprawne do ukończenia 24

Autobusowa

komunikacja

gminna uzupełniana jest przez prywatnych
przewoźników. Od 1 stycznia 2019 r. w gminie
Kobierzyce obowiązuje bezpłatna komunikacja
dla uczniów. Od tego dnia do zwolnionych z
opłat za przejazdy komunikacją gminną
dołączyły także:
•

szkoły

podstawowej,
policealnej

lub

roku życia.
Przez obszar Gminy przebiega linia kolejowa,
jednotorowa

z

Wrocławia

do

Świdnicy

o znaczeniu drugorzędnym, wykorzystywana
jedynie do transportu towarowego.

dzieci w wieku powyżej 4 lat do
rozpoczęcia odbywania obowiązkowego

•

rocznego przygotowania przedszkolnego,

4 792 335,02 zł

dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia

Wydatki na komunikację

odbywania

obowiązkowego

przygotowania

rocznego

przedszkolnego

w roku 2019

do
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Rysunek 2 Schemat linii autobusowych gminy Kobierzyce

15 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2019 ROK

2.3.

Gospodarka komunalna

Mieszkaniowy

zasób Gminy Kobierzyce

Pozostałe 38 lokali znajduje się w 9 budynkach,

stanowi 85 komunalnych lokali mieszkalnych,

gdzie wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy

w

właściciele, których lokale wchodzą w skład

tym

4

lokale

socjalne.

W

zasobie

mieszkaniowym gmina posiada 7 budynków z

określonej nieruchomości.

udziałem 100% gdzie znajduje się 47 lokali.

Na

85

1

1 369 020,96 zł

Lokali mieszkalnych

Budynek
nowopowstający

Koszty utrzymania,
remontów i inwestycji
w zasoby mieszkaniowe

bieżące

utrzymanie,

remonty

oraz

lokalach komunalnych przygotowując je do

inwestycje mieszkaniowego zasobu Gminy

ponownego

zasiedlenia; usunięcie

wydatkowano kwotę ponad 1 369 020,96 zł w

wodociągowej; dostawa i montaż wodomierzy

ramach której wykonano: wyburzenie budynku

w

w Ślęzie i rozpoczęto budowę nowego

wymiana

budynku, który ma być oddany do użytkowania

i kanalizacyjnej; wywóz ścieków; przeglądy

na początku II poł. 2020 roku budynku;

techniczne.

komunalnych

lokalach

instalacji

awarii

mieszkalnych;
wodociągowej

wymiana kotłów gazowych wraz z system
odprowadzania spalin; prace remontowe w 2
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2.3.1. Cmentarze komunalne
Na terenie Gminy Kobierzyce znajduje się 6

2016 r. nr XVI/260/16 w sprawie uchwalenia

cmentarzy komunalnych, które

zgodnie z

Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz

Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

zasad ich zarządu na terenie Gminy Kobierzyce,

gminnym oraz Uchwałą z dnia 22 kwietnia

są zarządzane przez gminę.

Lp.

Adres

1.

Kobierzyce ul. Spółdzielcza

2.

Tyniec Mały ul. Domasławska

3.

Tyniec n/Ślęzą ul. Szkolna

4.

Magnice ul. Św. Józefa

5.

Wierzbice ul. Lipowa

6.

Bielany Wrocławskie ul. Kwiatowa

Wykaz wydatków dotyczących utrzymania
cmentarzy komunalnych w 2019 roku:

- wynajem i serwis kabin sanitarnych –
17 418,24 zł
wywóz odpadów komunalnych
–

- realizacja inwestycji dotyczącej przebudowy
domu pogrzebowego, wymiany ogrodzenia od
ul. Kwiatowej, przebudowy alei głównej,
budowy osłony śmietnikowej wraz ze zaworem
czerpalnym w Bielanach Wrocławskich –
925 463,28 zł
- przebudowa ogrodzenia i naprawa bramy
głównej na cmentarzu komunalnym w
Magnicach – 28 250,00 zł
- sezonowe koszenie traw, oczyszczenie
placów oraz alejek z gałęzi, liści - 45 879,39 zł
- rozplantowanie humusu na terenie
cmentarza komunalnego w Kobierzycach oraz
Bielanach Wrocławskich – 12 300,00 zł

64 596,00 zł
- media tj, energia elektryczna i woda –
5 729, 57 zł
- inne wydatki – 9 260,40 zł

1 108 896,88 zł
Łączna kwota przekazana na
utrzymanie cmentarzy w 2019
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2.4.

Miejscowe Plan Zagospodarowania Przestrzennego

W Gminie Kobierzyce obowiązują miejscowe

Dobkowice, Domasław, Księginice, Magnice,

plany

zagospodarowania

Owsianka, Racławice Wielkie, Tyniec Mały,

które

pokrywają

Ponadto

w

przestrzennego,

100%

jej

trakcie

wprowadzanych

powierzchni.

sporządzania jest

wiele

zmian

w

Tyniec nad Ślęzą, Żerniki Małe; cząstkowe
miejscowe

plany

zagospodarowania

przestrzennego w: Bielanach Wr., Biskupicach

obowiązujących planach, które są odpowiedzią

Podgórnych,

na

Krzyżowicach,

Kobierzycach,

Kuklicach,

Małuszowie,

Pełczycach,

Pustkowie

Pustkowiu

Żurawskim,

zapotrzebowanie

inwestorów

oraz

mieszkańców.
Wydatki Gminy Kobierzyce w 2019 rok w
ramach

realizacji

Miejscowym

działań

Planem

związanych

z

zagospodarowania

przestrzennego wyniosły 207 797,39 zł

Chrzanowie,

Wilczkowskim,

Domasławiu,

Rolantowicach, Solnej, Ślęzie, Tyńcu Małym,
Tyńcu nad Ślęzą, Wierzbicach i Wysokiej oraz
cząstkową zmianę studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W ramach działań w 2019 roku sporządzono

Gminy Kobierzyce.

nowe miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego

dla

całych

wsi:

Bąki,
100 % pokrycia gminy MZPZ
302 plany MZPZ
207 797,39 zł wydatki gminy na MZPZ
w 2019 roku
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Rysunek 3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – tereny aktywności gospodarczej
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2.5.

Inwestycje

W 2019 roku Gmina Kobierzyce realizowała

budową

kanalizacji.

Inwestycje

te

szereg inwestycji, w tym głównie związanych z

realizowane w perspektywie wieloletniej.

są

Wybrane inwestycje zrealizowane w 2019 roku:

Nazwa zadania

Budowa świetlicy w Księginicach

Terminy

Inwestycja zakończona

realizacji
Wartość robót

Plan: 1 045 651,95 zł

brutto w 2019 r.

Wykonanie: 1 045 651,95 zł, tj. 100%

Inwestycja w 2019 roku objęła:
Prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Prace przy zagospodarowaniu terenu.

Nazwa zadania

Budowa świetlicy w Ślęzie

Terminy

Inwestycja wieloletnia

realizacji
Wartość robót

Plan: 2 870 000,00 zł

brutto w 2019 r.

Wykonanie: 2 764 831,97 zł, tj. 96,34%

Inwestycja w 2019 roku objęła:
Wydatki poniesione na roboty budowlane związane z budową świetlicy. Inwestycja wieloletnia.
Dalsze wydatki planowane są do poniesienia w 2020 roku.
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Nazwa zadania
Terminy
realizacji

Budowa Domu Opieki Dziennej w Tyńcu Małym

Inwestycja wieloletnia

Wartość robót

Plan: 2 050 000,00 zł

brutto w 2019 r.

Wykonanie: 2 035 473,43 zł, tj. 99,29%

Inwestycja w 2019 roku objęła:
Prace budowlane i wykończeniowe wewnątrz obiektu, a także przy zagospodarowaniu terenu.
Wykonywany jest projekt zamienny wprowadzający korekty do usytuowania poszczególnych
pomieszczeń oraz przewidujący wyburzenie pomieszczeń technicznych przy kotłowni. Dalsze
płatności w 2020 roku.

Nazwa zadania

Budowa świetlicy w Krzyżowicach

Terminy

Inwestycja zakończona

realizacji
Wartość robót

Plan: 2 700 000,00 zł

brutto w 2019 r.

Wykonanie: 2 698 025,26 zł, tj. 99,93%

Inwestycja w 2019 roku objęła:
Zakończono prace budowlane. Obiekt przekazano do użytkowania.

Nazwa zadania

Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach

Terminy

Inwestycja wieloletnia

realizacji
Wartość robót

Plan: 2 000 000,00 zł

brutto w 2019 r.

Wykonanie: 1 730 216,47 zł, tj. 86,51%

Inwestycja w 2019 roku objęła:
Prace wykończeniowe w ośrodku zdrowia. Przeprowadzono prace modernizacyjne w istniejącej
wcześniej części budynku. Trwa przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

21 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2019 ROK

Nazwa zadania

Budowa świetlicy w Żernikach Małych

Terminy

Inwestycja zakończona

realizacji
Wartość robót

Plan: 2 650 000,00 zł

brutto w 2019 r.

Wykonanie: 2 400 101,75 zł, tj. 90,57%

Inwestycja w 2019 roku objęła:
Zakończono prace budowlane. Obiekt przekazano do użytkowania.

Nazwa zadania

Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim

Terminy realizacji

Inwestycja wieloletnia

Wartość robót

Plan: 755 000,00 zł

brutto w 2019 r.

Wykonanie: 740 989,99 zł, tj. 98,14%

Inwestycja w 2019 roku objęła:
Wykonano większość prac. Obiekt przygotowany jest do odbioru i oddania do użytkowania. Koniec
prac przewiduje się w I połowie 2020 r.
§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
plan- 109 000,00zł, wykonanie- 108 953,66 zł, tj. 99,96%
Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego, komputerów przez gminne jednostki OSP
do prowadzenia akcji ratowniczo- pożarniczych 77 953,66 zł, toru przeszkód dla młodzieżowej
drużyny pożarniczej OSP Kobierzyce 14 000,00 zł i kontenera na magazyn podręczny remizy OSP
Kobierzyce- 17 000,00 zł.
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Nazwa zadania

Modernizacja Urzędu Gminy

Terminy realizacji

Inwestycja wieloletnia

Wartość robót

Plan: 1 035 000,00 zł

brutto w 2019 r.

Wykonanie: 1 030 989,61 zł, tj. 99,61%

Inwestycja w 2019 roku objęła:
Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano prace w południowym skrzydle budynku oraz na parterze
obiektu, m.in. wymieniono instalację oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego, komputerową,
elektryczną, c.o., c.w.u. oraz niskoprądową. Zamontowano klimatyzację.
Wykonano modernizację pomieszczeń I piętra oraz wybranych pomieszczeń II piętra.

Inwestycje - infrastruktura drogowa oraz pozostałe inwestycje w obszarze infrastruktury drogowej
realizowane w 2019 roku.

% wykonania

Zadanie

Plan

Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej

10 000,00 zł

98,92 %

98 921,23zł

300 000,00 zł

97,61 %

292 827,00 zł

2 969 865,00 zł

93,11 %

2 765 104,28 zł

2 054 414,81 zł

81,18 %

1 667 796,19 zł

1 670 000,00 zł

99,99 %

1 669 929,00 zł

100 000,00 zł

101,80 %

101 795,80 zł

200 000,00 zł

9,69 %

19 379,76 zł

2 292 585,19 zł

99,93 %

2 291 000,00 zł

500 000,00 zł

99,98 %

499 900,00 zł

Budowa dróg osiedlowych w Bielanach
Wrocławskich
Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie

w 2019

Wykonanie

Bieżąca budowa dróg o nawierzchni
ulepszonej na terenie gminy, w tym
transportu rolnego
Budowa chodników w południowej części
Gminy Kobierzyce
Budowa dróg w południowej części Gminy
Kobierzyce
Przebudowa skrzyżowania ulic Polnej
i Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskie
( projekt rondo)
Przebudowa drogi powiatowej 1963D i
2075D
w m. Tyniec nad Ślęzą
Budowa łącznika ul. Bolońskiej do drogi
powiatowej nr 1960D wraz z przebudową
skrzyżowania ul. Witosa z drogą krajową nr 8
w m. Kobierzyce
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Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej
w m. Małuszów
Budowa drogi Rolantowice – Dobkowice –
Damianowice
Przebudowa ul. Dworcowej w Bielanach
Wrocławskich
Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul.
Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskiej
Wykonanie projektu przebudowy drogi
powiatowej nr 1959D w m. Magnice
Budowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem
rowu w m. Żerniki Małe dz. nr 133
Modernizacja przepustów drogowych na
terenie Gminy Kobierzyce.
Budowa dróg Gminnych w miejscowości
Kobierzyce
Budowa kładki nad autostradą A4 w ciągu
drogi powiatowej nr 1591D w m. Ślęza
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul.
Ludowej w m. Kobierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Cztery
Podkowy w m. Wysoka
Rozbudowa parkingu ul. Witosa i Parkowa w
Kobierzycach
Budowa dróg w Bielanach Wrocławskich, ul.
Logistyczna, Handlowa i Błękitna

141 273,00 zł

95,79 %

135 323,62 zł

2 162 485,56 zł

99,98 %

2 162 485,56 zł

6 203 973,00 zł

92,14 %

5 716 302,84 zł

100 000,00 zł

0,00 %

0,00 zł

50 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

50 000,00 zł

0,00 %

0,00 zł

100 000,00 zł

79,04 %

79 042,80 zł

2 107 000,00 zł

96,31 %

2 107 000,00 zł

1 000 000,00 zł

51,29 %

512 934,60 zł

338 000,00 zł

99,74 %

337 121,38 zł

100 000,00 zł

42,56 %

42 558,00 zł

12 853,50 zł

100 %

12 853,50 zł

30 000,00 zł

100 %

30 000,00 zł

60 000,00 zł

93,33 %

56 000,00 zł

30 000,00 zł

90,23 %

27 069,00 zł

1 083 000,00 zł

100 %

1 083 000,00 zł

Wykonanie projektu chodnika m. Domasław
na ul. Oławskiej oraz Księginice na ul.
Oławskiej
Wykonanie projektu parkingu przy ul.
Parkowej w m. Domasław
Przebudowa ulic: Długiej, Kobierzyckiej,
Lipowej w m. Królikowice
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3. OCHRONA ŚRODOWISKA
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3.1. Wstęp

W 2019 roku kontynuowano realizację działań

Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2018 –

z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy

2021.

Kobierzyce zgodnie z Programem Ochrony

3,4 ha

Powierzchnia
lasów
gminnych

58,4 ha

Powierzchnia
parków
gminnych

Ok. 32 km

275

Przebudowanej

Gospodarstw

lub

podłączonych

rozbudowanej

do sieci

sieci

wodociągowej

211

Gospodarstw
podłączonych do
sieci
kanalizacyjnej

kanalizacyjnej

3.2.

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Kobierzyce, został przyjęty uchwałą Rady Gminy
Kobierzyce nr XXVI/496/17 z dnia 26 maja 2017r.
Program PONE ma na celu realizację zadania z
zakresu ochrony środowiska obejmujących
trwałą zmianę systemu ogrzewania w budynkach
mieszkalnych, opartego na paliwie stałym,
poprzez zainstalowanie bardziej ekologicznego
źródła ogrzewania takiego jak ogrzewanie:
gazowe, olejowe, elektryczne, ogrzewanie
wykorzystujące odnawialne źródła energii (np.
pompy ciepła), jak również ogrzewanie
wykorzystujące paliwa stałe w tym węgiel lub
biomasę, spalanych w kotłach spełniających

normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012, z
automatycznym podajnikiem paliwa bez
możliwości instalacji rusztu zamiennego.
Dotychczas Gmina Kobierzyce wypłaciła ponad
3 miliony zł dofinansowań, co zaprezentowano w
tabeli „Dotychczas wypłacone środki pieniężne
na realizację PONE”, z czego w roku 2019
początkowo przeznaczono 1.000.000,00 zł, a w
związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców
udziałem w programie zwiększono ten budżet do
kwoty 1.430.000,00 zł na realizację PONE. W
rezultacie zawarto 158 umów z mieszkańcami, z
czego 138 gospodarstw domowych wymieniło
stare źródło ciepła na bardziej ekologiczne.
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Spośród mieszkańców korzystających z dotacji
30% przeszła na ogrzewanie na ekogroszek w
kotłach spełniających normy klasy 5 wg PN-EN
303-5:2012, 46% mieszkańców przeszło na
ogrzewanie gazowe, 17% na ogrzewanie na
biomasę spełniających normy klasy 5 wg PNE303-5:2012, 3% na ogrzewanie przy użyciu
pompy ciepła, 4% na ogrzewane elektryczne.
W/w dane dot. 2019r. zaprezentowano również
na poniższych wykresach.

1 430 000,00 zł - na PONE w 2019 roku
ponad 3 000 000,00 zł – dotychczasowa
kwota dofinansowań
138 gospodarstw zmieniło źródło ciepła na
ekologiczne

Zasady przyznawania i wysokość dofinansowania (w 2019 roku: -zapisy obowiązują od 2017r. bez zmian)
Zgodnie z zasadami programu Inwestor, po

• 10 000zł na budynek mieszkalny lub lokal

złożeniu wniosku o udział w PONE, a następnie po

mieszkalny

podpisaniu umowy o dofinansowanie, lecz przed
przystąpieniem do jakichkolwiek prac i zakupów

(posiadający

indywidualne

ogrzewanie),
• iloczyn

liczby

lokali

mieszkalnych

dotyczących wymiany źródła ogrzewania, może

korzystających

ubiegać

ogrzewania i kwoty 4 000 zł w przypadku

się

o

zwrot

50%

kosztów

kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:

ze

wspólnego

źródła

wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Dotychczas wypłacone środki pieniężne na realizację PONE.

Rok trwania
programu
2017

Ilość osób, które skorzystały z PONE
48 mieszkańców i Wspólnoty Mieszkaniowe
Pustków Żurawski

Wypłacona kwota dofinansowań
570 240,57 zł

2018

171 mieszkańców

1 441 935,50 zł

2019

138 mieszkańców

1 169 960,27 zł
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Rysunek 4 Zestawienie zrealizowanych inwestycji wymiany źródła ogrzewania w poszczególnych miejscowościach
Gminy Kobierzyce w 2019r.

42

8
3

Miejscowość

Rysunek 5 Zestawienie zrealizowanych inwestycji wymiany starego źródła ogrzewania na ekologiczne źródła
ciepła
w 2019 roku z podziałem na rodzaj zamontowanego źródła ciepła.

Zrealizowane inwestycje w 2019r.
4%

3%

30%

46%

17%

Węglowe klasy 5 - Ekogroszek

Biomasa klasy 5

Gaz

Elektryczne

Pompa ciepła
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3.3.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
DZ.U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.) utrzymanie
czystości i porządku w gminach należy do
obowiązkowych zadań własnych gminy (Art. 3.
1.). Gminy zapewniają czystość i porządek na
swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do
ich utrzymania (Art. 3. 2).
W analizowanym okresie sprawozdawczym, w
roku 2019 w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie gminy
Kobierzyce kontynuowany był system
gospodarowania odpadami komunalnymi,
funkcjonujący od lipca 2013 r., będący efektem
wejścia w życie znowelizowanej ustawy
o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Gmina Kobierzyce nie posiadając własnego
zakładu komunalnego zajmującego się
gospodarką odpadami na terenie gminy,
realizowała odbiór i zagospodarowanie
odpadów we współpracy z podmiotami
prywatnymi.
Gmina Kobierzyce przejęła obowiązek
organizacji odbioru odpadów komunalnych od
wszystkich właścicieli nieruchomości na
terenie
gminy
Kobierzyce.
Celem
wprowadzenia
nowego
systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi było
uszczelnienie
systemu
gospodarowania
odpadami komunalnymi poprzez objęcie
wszystkich mieszkańców systemem zbierania
odpadów
komunalnych,
prowadzenie
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości
odpadów komunalnych, zwiększenie poziomu
recyklingu i odzysku odpadów zebranych
selektywnie oraz redukcja masy odpadów
ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania, zwiększenie liczby nowoczesnych
instalacji do odzysku, a przede wszystkim
eliminowanie dzikich wysypisk odpadów oraz
praktyk nielegalnego spalania odpadów
w piecach.

W roku 2019 na podstawie danych
pochodzących ze złożonych przez właścicieli
nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
liczba mieszkańców gminy Kobierzyce wynosiła
23 251, a liczba złożonych deklaracji wynosiła
8 302.

23 251 mieszkańców w 2019
8 302 złożone deklaracje

Na terenie gm. Kobierzyce w 2019 r.
funkcjonował Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pełczycach
na ul. Czystej, z Filią w Tyńcu n/Ślęzą na ul.
Szkolnej, gdzie mieszkańcy mogli nieodpłatnie
pozbyć się różnego rodzaju odpadów
komunalnych.
Według przyjętej przez Gminę Kobierzyce
uchwały opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pobierana przez Gminę
Kobierzyce od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, jest obliczana
od gospodarstwa domowego.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarstwo
domowe od momentu wejścia nowego
systemu w życie tj. od 1 lipca 2013 r. nie uległy
zmianie
i w 2019 r. wynosiły:
a)

za gospodarstwo domowe 1 osobowe
w wysokości 25 zł,

b)

za gospodarstwo domowe 2 osobowe
w wysokości 50 zł,

c)

za gospodarstwo domowe 3 osobowe
w wysokości 75 zł,
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d)

e)

za gospodarstwo domowe 4 osobowe

Nie uległy zmianie od 01.01.2015 r. stawki

w wysokości 100 zł,

opłat za jednorazowe opróżnienie pojemnika

za gospodarstwo domowe powyżej 4 osób
w wysokości 100 zł oraz 2 zł dodatkowo od
każdej kolejnej osoby w gospodarstwie
domowym.

stawki opłaty za gospodarstwo domowe, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w
sposób selektywny tj.:
za gospodarstwo domowe 1 osobowe
w wysokości 13 zł,
b)

c)

których

odpady

nie

zamieszkują

mieszkańcy,

a

powstają odpady komunalne i w 2019 r.

1)

o pojemności 120 l - w wysokości 37 zł,

2)

o pojemności 240 l - w wysokości 73 zł,

3)

o pojemności 1100 l - w wysokości 306 zł,

4)

w przypadku pojemników o pojemności
powyżej 1100 l ustala się stawkę opłaty za

za gospodarstwo domowe 2 osobowe

pojemnik na niesegregowane (zmieszane)

w wysokości 26 zł,

odpady

za gospodarstwo domowe 4 osobowe

komunalne

pojemności

za gospodarstwo domowe 3 osobowe

pojemnika

za

każdy
w

litr

wysokości

0,20 zł,
5)

w przypadku zbierania odpadów w
prasokontenerze stawka opłaty za każdy

w wysokości 52 zł,
e)

(zmieszane)

komunalne, od właścicieli nieruchomości, na

w wysokości 39 zł,
d)

niesegregowane

wynosiły:

Nie uległy również zmianie niższe miesięczne

a)

na

litr pojemności prasokontenera wynosi

za gospodarstwo domowe powyżej 4 osób

0,60 zł.

w wysokości 52 zł oraz 1 zł dodatkowo od
każdej kolejnej osoby w gospodarstwie
domowym.

Ustalono niższe stawki opłaty za jednorazowe

4)

w przypadku pojemników o pojemności

opróżnienie pojemnika na niesegregowane

powyżej 1100 l ustala się stawkę opłaty za

(zmieszane)

oraz

pojemnik na niesegregowane (zmieszane)

od

odpady komunalne oraz pojemnik na

pojemnika

odpady
na

odpady

komunalne
surowcowe,

właścicieli nieruchomości, na których nie

odpady

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

pojemności

komunalne, jeżeli odpady komunalne są

0,10 zł,

zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1)

o pojemności 120 l - w wysokości 16,50 zł,

2)

o pojemności 240 l - w wysokości 31,50 zł,

3)

o pojemności 1100 l - w wysokości 132,50

5)

surowcowe,
pojemnika

za
w

każdy

litr

wysokości

w przypadku zbierania odpadów w
prasokontenerze stawka opłaty za każdy
litr pojemności prasokontenera wynosi
0,40 zł.

zł,
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•
•
•
•
•

Z dniem 01.07.2017 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19).
Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego
selektywnie zbiera się:
Powyższe frakcje odpadów należy gromadzić w
pojemnikach. Dopuszcza się również zbieranie
wybranych frakcji odpadów w miejscu ich
wytworzenia w workach.
W zakresie wyżej opisanych zmian w 2019 r.
gmina podjęła szereg działań polegających
m.in. na zmianie modelu gospodarowania
odpadami komunalnymi w oparciu o przepisy
Inna istotna zmiana dotyczyła nieruchomości
niezamieszkałych, gdzie po zmianie deklaracji
w
sprawie
wysokości
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
istnieje możliwość dostawienia dodatkowych
pojemników na takie odpady jak: papier, szkło
i BIO.

Inne działania Gminy polegały na:
• przygotowaniu
postępowania
przetargowego
na
odbieranie
i
zagospodarowanie odpadów - wybór
nowego podmiotu odpowiedzialnego za
odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy;

W/w Uchwały dostępne na stronie
internetowej www.ugk.pl w zakładce –
Gospodarka odpadami – Uchwały.
Przedmiotowe działania były krokiem do
spełnienia
wymogów
określonych
w
znowelizowanej ustawie z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach i obowiązku segregacji odpadów
komunalnych, jak również zwiększenia od
01.01.2020 r. opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi tj. miesięczną stawkę

papier,
szkło,
metale,
tworzywa sztuczne,
odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów.

znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości
i
porządku
w
gminach
i uwzględniających zbiórkę bioodpadów.
Do
najważniejszych
zmian
systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
należy zaliczyć odbiór odpadów BIO tj.
odpadów zielonych wraz z odpadami
kuchennymi (bez mięsa i kości) przez cały rok.
Odbiór odpadów BIO od mieszkańców może
odbywać się w brązowych workach lub
w brązowych pojemnikach.

•

opracowaniu uchwał wprowadzających
zmiany w systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi w gminie
Kobierzyce, w oparciu o przepisy
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
i uwzględniających zbiórkę bioodpadów .

opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny
ustalono za każdego jednego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość w
wysokości 20 zł.

Określając stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, Rada Gminy brała
pod uwagę m.in.: liczbę mieszkańców
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zamieszkujących
daną
gminę,
ilość
wytwarzanych na terenie gminy odpadów
komunalnych, koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mając powyższe na uwadze, z uwagi na to, że
opłata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi pobierana przez Gminę
Kobierzyce od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, nie była
zmieniana od 1 lipca 2013 r., z uwagi na wzrost
liczby mieszkańców od 2013 r., jak również w
związku ze znacznym zwiększeniem w roku
2019 r. ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych na terenie gm. Kobierzyce i
wysokim, co za tym idzie wzrostem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, uzasadnione było
podjęcie przez
Radę Gminy Kobierzyce
stosownej Uchwały w tej sprawie.
Gmina Kobierzyce, w ramach gminnej strony
internetowej, prowadzi serwis poświęcony
gospodarce
odpadami
komunalnymi,
uwzględniający także tematykę edukacji w
zakresie
postępowania
z
odpadami
komunalnymi
(http://www.ugk.pl/edukacja-ekologiczna ).
Na stronie mieszkańcy gminy Kobierzyce mogą
odnaleźć informacje na temat obowiązującego
system
gospodarowania
odpadami
komunalnymi. Serwis podpowiada jak
segregować odpady i które ich rodzaje należy
wrzucać do poszczególnych pojemników /

3.3.1. Usuwanie i
Kobierzyce

worków. Ponadto na stronie internetowej
znajdują się informacje o funkcjonujących
Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (rodzaje odpadów, które można
oddać do PSZOK, adresy, dni i godziny ich
otwarcia).
Serwis pozwala również mieszkańcom w
każdym momencie zapoznać się
z
harmonogramem odbioru poszczególnych
rodzajów odpadów oraz pobrać uchwały, które
gmina Kobierzyce podjęła w związku z
obowiązującym systemem, w tym pobrać
wzory deklaracji do wypełnienia w formacie
pdf i doc.
Gmina Kobierzyce rok rocznie podejmuje
działania w zakresie edukacji ekologicznej, w
których udział bierze młodzież szkolna.
Zróżnicowane działania edukacyjne w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki odpadami
prowadzone są we wszystkich placówkach
edukacyjnych na terenie gminy. Dzieci
i młodzież w ramach zajęć edukacyjnych biorą
udział w akcjach i projektach związanych z
poznawaniem i ochroną środowiska oraz
zrównoważonym gospodarowaniem zasobami
i odpadami.
Systematycznie prowadzony jest system
informacji o środowisku i jego ochronie
polegający na udostępnianiu informacji przez
pracownika
zajmującego
się
ochroną
środowiska
osobom
zainteresowanym,
rozdysponowywaniem folderów i ulotek
dotyczących tematyki ochrony środowiska.

unieszkodliwianie

Gmina Kobierzyce posiada uchwalony Uchwałą
nr XLVIII/598/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
22 października 2010 r. Programu Usuwania
Wyrobów Zawierających Azbest z terenu
Gminy Kobierzyce.
Zarządzeniem Nr RBPPiZN.0151/0044/2010
Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 11 marca 2010

azbestu

na

terenie

Gminy

r. ustalone zasady i tryb postępowania w
sprawach związanych z usuwaniem i
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających
azbest pochodzących z budynków i budowli
położonych na terenie gminy Kobierzyce.
Na
terenie
Gminy
Kobierzyce
zinwentaryzowano 98 169,50 m2 azbestu tj.
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1 079,8645 t (stan na kwiecień 2008r.; nie
prowadzona
była
aktualizacja
w/w
inwentaryzacji azbestu).
W roku 2019 usunięto 29,47 ton azbestu z
terenu gminy Kobierzyce za kwotę 21.663,18
zł (wykonawca – firma zewnętrzna - 21,84 t
za kwotę 15 898,68 zł oraz wykonawca –
firma zewnętrzna – 7,63 t za kwotę
5 764,50 zł). Razem usunięto do chwili
obecnej 380,22 t azbestu tj. ok. 35,21 %

3.4.

zinwentaryzowanego azbestu. Pozostało do
usunięcia ok. 699,64 t azbestu.

29,47 ton usuniętego azbestu
w 2019
21 663,18 zł koszt usunięcia

Wybrane inwestycje z zakresu ochrony środowiska

Poniżej są przedstawione szczegółowe
informacje dotyczące inwestycji z zakresu
ochrony środowiska rozpoczęte i zrealizowane

w 2019 roku. Najważniejsza z inwestycji to
budowa kanalizacji w Gminie Kobierzyce.

Wybrane inwestycje- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna
Nazwa zadania

Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce

Termin realizacji

2017 – 2020 r.

Wartość robót brutto

86 211 022,86 zł

Wartość inwestycji zrealizowanej w 2019 roku 36 202 762,21 zł, tj 95,90% z planu- 37 750 000,00 zł.
W 2019 r. trwała kontynuacja budowy kanalizacji w 11 miejscowościach gminy.
Zakończono prace związane z budową sieci kanalizacyjnych w miejscowościach: Pełczyce, Kuklice,
Magnice, Księginice, Chrzanów, Racławice Wielkie oraz Nowiny. Rozpoczęto prace budowalne w
Żernikach Małych oraz Małuszowie. Wykonawca rozpoczął budowę przepompowni ścieków w
Kuklicach, Pełczycach, Magnicach, Nowinach oraz Chrzanowie.
Do końca 2019 r. wybudowano około 43 km sieci kanalizacyjnych z zaplanowanych 55 km.
W 2019r wydatkowano kwotę 36 202 762,21 zł.
Inwestycja jest dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie
Budowa kanalizacji w gm.
Kobierzyce
Budowa sieci wodociągowych
jako inwestycje towarzyszące
budowie kanalizacji w gm.

Plan

% wykonania
w 2019

Wykonanie

37 750 000,00 zł

95,90 %

36 202 762,21 zł

750 000 zł

91,47 %

686 032,05 zł

Kobierzyce
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Bieżąca rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy

160 000 zł

80,76 %

129 217,69 zł

280 000,00 zł

15,96 %

44 700,00 zł

635 000,00 zł

98,98 %

628 494,50 zł

175 000,00 zł

55,77 %

97 603,67 zł

1 600 000,00 zł

99,45 %

1 591 340,88 zł

250 000 zł

94,94%

237 361,25 zł

Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Pustkowie
Żurawskim i budowa urządzeń
przesyłowych do Kobierzyc
Budowa garażu na terenie
oczyszczalni ścieków w
Kobierzycach
Bieżąca rozbudowa sieci
wodociągowej na terenie
gminy
Budowa połączenia gminnej
sieci wodociągowej w
Wysokiej z siecią miejską
Wrocławia
Wykonanie ujęcia wody
podziemnej w Biskupicach
Podgórnych.
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4. EDUKACJA
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4.1. Wstęp
Zadaniem własnym gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1

działalności, w tym warunków materialno-

pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

organizacyjnych.

samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 15 i art. 11
ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe jest prowadzenie publicznych
przedszkoli,

innych

form

wychowania

przedszkolnego, szkół podstawowych oraz szkół
podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.
Organ prowadzący ma obowiązek zapewnienia

Jednym z najważniejszych zadań jednostki
samorządu

terytorialnego

jako

organu

prowadzącego jest zapewnienie bezpieczeństwa i
higienicznych warunków nauki. W 2019 roku
praca placówek edukacyjnych odbywała się
zgodnie z ustalonymi planami i programami.

założonym placówkom odpowiednich warunków

4.2. Jednostki oświatowe na terenie Gminy Kobierzyce
Na terenie gminy Kobierzyce znajduje się 8 placówek, dla których gmina Kobierzyce jest organem
prowadzącym.
W ich skład wchodzą:

2 przedszkola
samorządowe

2 szkoły
podstawowe

4 zespoły
szkolno-przedszkolne
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Szkoły Podstawowe i Przedszkola, dla których gmina Kobierzyce jest organem prowadzącym:
Lp.

Nazwa placówki

Adres

Strona www

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bielany Wrocławskie

www.szkola.sisco.pl

w Bielanach Wrocławskich :

ul. Akacjowa 1

Szkoła Podstawowa im. UNICEF

55-040 Kobierzyce

w Bielanach Wrocławskich,
Przedszkole Samorządowe
w Bielanach Wrocławskich
2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Tyniec Mały

w Tyńcu Małym:

ul. Szkolna 2

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza

55-040 Kobierzyce

www.szkolatyniecmaly.pl

Mazowieckiego
w Tyńcu Małym,
Przedszkole Samorządowe
w Tyńcu Małym
3.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Pustków Żurawski

w Pustkowie Żurawskim:

ul. Kolejowa 46

Szkoła Podstawowa

55-040 Kobierzyce

www.zsp.pustkow.szkolnastrona.pl

im. Romualda Traugutta
w Pustkowie Żurawskim,
Przedszkole Samorządowe
w Pustkowie Żurawskim
4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Wysoka

w Wysokiej:

ul. Chabrowa 99

Szkoła Podstawowa

52-200 Wysoka

www.zspwysoka.pl

im. Janusza Korczaka w Wysokiej
Przedszkole Samorządowe
w Wysokiej
5.

6.

7.

Szkoła Podstawowa

Kobierzyce

im. Polskich Odkrywców

ul. Parkowa 7

i Podróżników w Kobierzycach

55-040 Kobierzyce

Szkoła Podstawowa

Pustków Wilczkowski

W Pustkowie Wilczkowskim wraz

ul. Kłodzka 2

z Punktem Przedszkolnym

55-040 Kobierzyce

Przedszkole Samorządowe

Kobierzyce

w Kobierzycach

ul. Robotnicza 19a

www.spkobierzyce.szkolastrona.pl

www.sppustkowwilcz.szkolastrona.pl

www.przedszkole-kobierzyce.pl

55-040 Kobierzyce
8.

Przedszkole Samorządowe

Ślęza

w Ślęzie

ul. Przystankowa 2

www.przedszkolesleza.pl

55-040 Kobierzyce
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4.2.1.

Liczba uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowych

Do placówek oświatowych na terenie gminy
Kobierzyce uczęszcza 3 599 dzieci. Do przedszkoli,
do 49 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 1 119
dzieci. Do 123 oddziałów szkolnych-

3 599 - liczba dzieci w placówkach oświatowych

2 480.

w 2019 roku

W tabeli przedstawiono podział na poszczególne

123- oddziały szkolne

jednostki.

49- oddziałów przedszkolnych

Uczniowie w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kobierzyce

Liczba
Lp.

Nazwa jednostki

Liczba

Liczba oddziałów

Liczba dzieci w

uczniów SP

przedszkolnych

przedszkolach

23

523

6

135

25

493

9

214

9

132

3

72

36

779

9

218

22

461

3

53

8

92

2

44

0

0

8

182

0

0

9

201

123

2 480

49

1 119

oddziałów
szkolnych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bielanach Wrocławskich
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Tyńcu Małym
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Pustkowie Żurawskim
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wysokiej
Szkoła Podstawowa
w Kobierzycach
Szkoła Podstawowa w
Pustkowie Wilczkowskim
Przedszkole Samorządowe
w Kobierzycach
Przedszkole Samorządowe
w Ślęzie
Razem
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Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi w jednostkach oświatowych na terenie Gminy
Kobierzyce:
Nauczyciele
Lp.:

Nazwa jednostki

Liczba
nauczycieli

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bielanach Wrocławskich

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Tyńcu Małym
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Pustkowie Żurawskim
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wysokiej
Szkoła Podstawowa
w Kobierzycach
Szkoła Podstawowa w
Pustkowie Wilczkowskim
Przedszkole Samorządowe
w Kobierzycach
Przedszkole Samorządowe
w Ślęzie
Razem

Liczba etatów

Administracja i obsługa
Liczba

Liczba

pracowników

etatów

68

61,64

22

23,60

76

70,54

49

47,45

37

27,41

16

14,00

128

101,85

62

60,20

55

52,55

22

20,53

23

18,76

12

10,00

23

18,19

30

29,5

28

24,14

26

24,00

438

375,08

239

229,28
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4.2.2.

Dane finansowe z zakresu edukacji w Gminie Kobierzyce

W 2019 roku wydatki poniesione przez jednostki

szkolno-przedszkolny w Wysokiej, Tyńcu Małym

oświatowe wyniosły łącznie 49 846 303,49 zł.

oraz Bielanach Wrocławskich .

Najwięcej

wydatkowano kolejno na zespół

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe, których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce
Liczba

Wykonanie budżetu

uczniów w

za 2019 rok

2019 roku
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich

658

7 444 429,50 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym

707

9 616 467,24 zł

204

3 610 069,59 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej

997

12 876 468,11 zł

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach

514

6 763 457,54 zł

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim

136

2 436 832,75 zł

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach

182

3 394 904,06 zł

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie

201

3 703 674,70 zł

Łącznie

3 599

49 846 303,49 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Pustkowie Żurawskim
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Wykres 1 Wydatki poniesione na jednostki oświatowe w 2019 roku.

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe w 2019 r.

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej
w Pustkowie Żurawskim
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach
Wrocławskich
0

5000000

10000000

15000000

Wydatki Gminy Kobierzyce na zadania oświatowe w roku 2019 w zł.
Kwota

%

Wydatki bieżące szkól podstawowych i przedszkoli

48 659 938,67

77,85

Wydatki inwestycyjne

8 932 020,00

14,29

Dowozy dzieci do placówek oświatowych

1 697 997,14

2,72

2 673 605,04

4,28

483 372,70

0,77

58 749,95

0,09

62 505 683,50

100

Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli
niepublicznych
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Pozostałe w tym: obsługa prawna szkół i przedszkoli,
awans zawodowy nauczycieli
Łącznie
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Źródła finansowania

Kwota [zł]

%

Subwencja oświatowa

24 604 108,00

39,36

Dotacja celowa na przedszkola

1 557 330,00

2,49

Dotacja celowa na zakup podręczników

222 346,94

0,36

Środki pochodzące z UE

19 200,00

0,03

Dochody własne Gminy

36 102 698,56

57,76

Łącznie

62 505 683,50

100

4.3.

Realizacja projektów i programów edukacyjnych

Na terenie placówek oświatowych realizowane są liczne zajęcia pozalekcyjne zarówno dla
najmłodszych dzieci, jak i starszej młodzieży.
Zajęcia pozalekcyjne:
Liczba godzin zajęć
pozalekcyjnych
zrealizowanych w 2018
Wyszczególnienie

roku w ujęciu
tygodniowym (zajęcia
rozwijające uzdolnienia i
dydaktycznowyrównawcze)

Zespół Szkolno-Przedszkolnym
w Bielanach Wrocławskich
Zespół Szkolno-Przedszkolnym
w Tyńcu Małym
Zespół Szkolno-Przedszkolnym
w Pustkowie Żurawskim
Zespół Szkolno-Przedszkolnym
w Wysokiej

Liczba
projektów/wydarzeń/progra
mów/zajęć, których celem
było zwiększenie oferty
kształcenia na terenie gminy
w 2018 roku w tym Program
Nauki Pływania
dla Uczniów
Klas III Szkół Podstawowych

120

123

93

28

19

20

67

169
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Szkoła Podstawowa w Kobierzycach

67

23

41

2

407

365

Szkoła Podstawowa
w Pustkowie Wilczkowskim
Razem

Wśród zajęć pozalekcyjnych rozwijających
uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawcze
można wyróżnić szczególnie zajęcia
językowe, polonistyczne, matematyczne,
przyrodnicze,
sportowe,
teatralne,
muzyczne,
geograficzne,
turystycznokrajoznawcze.

4.4.

Projekty/wydarzenia/programy/zajęcia,
w których brały udział dzieci i młodzież ze
szkół miały charakter szczególnie: sportowy,
matematyczno-przyrodniczy, ekologiczny,
patriotyczny i obywatelski, społeczny,
teatralny, udzielania pierwszej pomocy, a
także charytatywny. W Gminnym Programie
nauki pływania dla klas III wzięło udział ok.
344 uczniów.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku

Język polski
Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich

75,1 %

Oddział gimnazjalny w Kobierzycach

62,0 %

Gmina Kobierzyce

69,2 %

Województwo Dolnośląskie

61,3 %

Historia, WOS
Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich

69,5 %

Oddział gimnazjalny w Kobierzycach

57,0 %

Gmina Kobierzyce

63,8 %

Województwo Dolnośląskie

58,0 %

Matematyka
Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich

56,3 %

Oddział gimnazjalny w Kobierzycach

46,7 %

Gmina Kobierzyce

51,9 %

Województwo Dolnośląskie

41,2 %
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Przedmioty przyrodnicze
Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich

58,6 %

Oddział gimnazjalny w Kobierzycach

47,7%

Gmina Kobierzyce

53,7 %

Województwo Dolnośląskie

49,0 %

Język angielski podstawowy
Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich

86,9 %

Oddział gimnazjalny w Kobierzycach

67,7 %

Gmina Kobierzyce

78,2 %

Województwo Dolnośląskie

68,9 %

Język angielski rozszerzony
Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich

75,2 %

Oddział gimnazjalny w Kobierzycach

47,2 %

Gmina Kobierzyce

62,4 %

Województwo Dolnośląskie

54,5 %

Język niemiecki podstawowy
Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich

100,0 %

Gmina Kobierzyce

100,0 %

Województwo Dolnośląskie

51,3 %

Język niemiecki rozszerzony
Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich

100,0 %

Gmina Kobierzyce

100,0 %

Województwo Dolnośląskie

37,2 %
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4.5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku
Język polski
Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich

76,2 %

Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym

67,5 %

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim

55,1 %

Szkoła Podstawowa w Wysokiej

73,1 %

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach

61,6 %

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim

49,0 %

Gmina Kobierzyce

67,5 %

Województwo Dolnośląskie

61,0 %

Matematyka
Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich

64,6 %

Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym

67,1 %

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim

33,6 %

Szkoła Podstawowa w Wysokiej

59,9 %

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach

47,5 %

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim

37,8 %

Gmina Kobierzyce

56,0 %

Województwo Dolnośląskie

43,4 %

Język angielski
Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich

77,7 %

Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym

79,5 %

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim

35,7 %

Szkoła Podstawowa w Wysokiej

73,9 %

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach

62,8 %

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim

37,7 %

Gmina Kobierzyce

68,8 %

Województwo Dolnośląskie

59,9 %
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4.6.
Celem

Programy stypendialne
programu

stypendialnego

jest

Wójt Gminy Kobierzyce w roku 2019 przyznał

wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów,

następujące stypendia w ramach Lokalnego

objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych

rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią

Uczniów Gminy Kobierzyce.

się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i
aktywności młodzieży w Gminie Kobierzyc.
Program Stypendialny Gminy Kobierzyce w 2019 roku
Program stypendialny Gminy Kobierzyce w 2019 roku

Rodzaj

Liczba osób, które otrzymały

stypendium

stypendium

Wydatkowano w 2019 roku

Stypendium przyznane na rok szkolny
2018/2019 (od stycznia do czerwca

25

2019 r.)
naukowe
Stypendium przyznane na rok szkolny
2019/2020 (od września do grudnia

36

2019 r.)
68 000,00 zł
Stypendium przyznane na rok szkolny
2018/2019 (od stycznia do czerwca

7

2019 r.)
artystyczne
Stypendium przyznane na rok szkolny
2019/2020 (od września do grudnia

1

2019 r.)

Inne działania Gminy wspierające proces edukacji dzieci i młodzieży
•

•

„Lekcje samorządowe” skierowane do
uczniów szkół podstawowych organizowane
w Urzędzie Gminy i prowadzone wspólnie
przez Przewodniczącego Rady Gminy oraz
Wójta Gminy.
Program „Nauka pływania dla uczniów III
klas szkół podstawowych” realizowane w
ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

•

•

Nagrody Wójta Gminy na zakończenie roku
szkolnego w postaci książek naukowo historycznych dla uczniów z najwyższą średnią
ocen.
Organizowanie akcji edukacyjnych w zakresie
ekologii i ochrony środowiska np. prelekcje,
akcje sprzątania terenów gminnych.
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4.7.

Osiągnięcia szkół w 2019 roku

Systematyczne

wspieranie

placówek

sporcie

oraz

oświatowych na terenie gminy Kobierzyce,

artystycznych.

przynosi wymierne efekty. Uczniowie mają

osiągnięcia.

w

różnych

Rezultatem

dziedzinach

tego

są

liczne

możliwość rozwoju zarówno w nauce jak i w

Osiągnięcia realizowane przez szkoły w 2019 roku
Nazwa jednostki

Osiągniecia w realizowanych projektach , programach, konkursach,
turniejach i zawodach sportowych

Szkoła Podstawowa

Finalista etapu wojewódzkiego - "zDolny Ślązak" z fizyki

w Kobierzycach

Finał wojewódzki - Konkurs „Znam historię polskich symboli narodowych”
Finał wojewódzki - Powiatowy konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”
I miejsce - Wojewódzki etap projektu Aktywne Szkoły MultiSport
II miejsce - Wojewódzki konkurs „Od Solidarności do III RP”
II miejsce - Powiatowy konkurs „Przyroda wokół nas”
Laureat - Ogólnopolska Olimpiada z j. angielskiego
Wyróżnienie - Olimpusek z j. polskiego, angielskiego i matematyki
I miejsce - Konkurs Wiedzy o Powiecie Wrocławskim
Wyróżnienie - Konkurs „Dolny Śląsk – patriotyzm lokalnie malowany”
Finalista - Konkurs „zDolnego Ślązaczka” z j. angielskiego
I miejsce – Finał Powiatowy w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt na Igrzyskach Dzieci
IV miejsce - Finał Wojewódzki w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt na Igrzyskach
Dzieci
III miejsce – Finał Powiatowy w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt na Igrzyskach Dzieci
III miejsce – Zawody Powiatowe w Lekkoatletycznym Trójboju Przyjaźni klas
drugich
III miejsce - Finał Powiatowy w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt na Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej
II miejsce – Finał Dolnośląski w Streetball-u na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
II miejsce – Finał Powiatowy w Mini Piłce Ręcznej Chłopców na Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej
II miejsce – Finał Powiatowy w Mini Piłce Nożnej Chłopców na Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej
IV miejsce - Finał Powiatowy w Mini Piłce Siatkowej Chłopców na Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej
IV miejsce – Finał Powiatowy w Mini Piłce Siatkowej Plażowej Chłopców na
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
I miejsce – Finał Powiatowy w Sztafetowych Biegach Przełajowych na Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej
XVII miejsce – Finał Wojewódzki w Sztafetowych Biegach Przełajowych na
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
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IV miejsce – Finał Powiatowy w Piłce Koszykowej na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
III miejsce – Finał Strefy Wrocławskiej w Piłce Koszykowej na Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bielanach Wrocławskich

I i II miejsce w XXI Memoriale Judo im. Edwarda Brzegowskiego,
II miejsce w Probus European Dance Festival
I miejsce w Turnieju Szachowym
Ogólnopolski Turniej Ortograficzny: XI,XII,XIII m-ce w Polsce
Turniej Gimnastyki Artystycznej: I m-ce
Turniej Taneczny Egurrola Dance: I m-ce
Międzynarodowy konkurs online z języka angielskiego THE BIG CHALLENGE, III
edycja
Ogólnopolski KONKURS UNDERSTAND – konkurs j. angielskiego
IV miejsce w Polsce
XII miejsce w Polsce
XIII Ogólnopolski Festiwal UNICEF- Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Plastyczny
I miejsce w kategorii poetyckiej
I miejsce w kategorii plastycznej
Wojewódzki konkurs z języka angielskiego dla klas VIII SP Union Jack
jedna uczennica została finalistką
Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego zDolny Ślązak dla uczniów szkół
podstawowych
Laureat Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego zDolny Ślązak dla uczniów
szkół podstawowych
Dolnośląski Konkurs Polonistyczny zDolny Ślązak dla uczniów szkół
podstawowych
Dolnośląski Konkurs Matematyczny zDolny Ślązak dla uczniów szkół
podstawowych
I miejsce dziewcząt w Powiatowych Zawodach w piłce siatkowej
II miejsce dziewcząt w Powiatowych Zawodach w piłce siatkowej
II miejsce dziewcząt w Powiatowych Zawodach w piłce siatkowej

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Tyńcu Małym

1 laureat konkursu „zDolny Ślązak Polonistyczny”
3 laureatów konkursu „zDolny Ślązak Matematyczny”
2 finalistów konkursu „zDolny Ślązak Polonistyczny”
4 laureatów konkursu „Olimpus Matematyczny”
II miejsce w XXVIII Przeglądzie Kultury Młodych „Przekret”
III miejsce - XIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej
VII miejsce w powiacie – czworobój lekkoatletyczny
III miejsce powiatowy konkurs „Przyroda wokół nas”
IV miejsce w województwie- czworobój lekkoatletyczny
10 miejsce w XXXIII Dolnośląskiej Lidze Pływackiej Szkół Podstawowych

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Pustkowie Żurawskim

Konkurs „Olimpusek” kl. I
Projekt unijny „Budzimy ambicje , spełniamy marzenia”,
Konkurs „Jesienne potyczki on-line” organizowanym przez portal edukacyjny
Edunect
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Konkurs Bożonarodzeniowy on-line organizowany przez portal edukacyjny
Edunect,
Sportowiec Roku w Gminie Kobierzyce, I miejsce,
Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej, II miejsce,
Udział w Ogólnopolskich Olimpiadach Polonistycznych OLIMPUS,
Udział w ogólnopolskim programie GWO z języka polskiego w kl. IV-VIII,
Konkurs recytatorski z poezji i poezji śpiewanej,
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pustkowie Żurawskim 28 Finał
WOŚP,
Przegląd Małych Form Teatralnych,
Spartakiada Gimnastyczna Przedszkola.
Szkoła Podstawowa w

III miejsce uczennicy z wierszem ,,Nic dwa razy” Wisławy Szymborskiej w XIX

Pustkowie Wilczkowskim

Kobierzyckich Spotkaniach z Poezją - konkurs recytatorski dla kl. 7-8 (marzec
2019)
przygotowywanie uczniów kl. 7 i 8 do ,,II Powiatowego Konkursu wiedzy o
powiecie wrocławskim” - uczennice w II etapie zajęły 4 miejsce (wrzesień 2019)
Konkurs Sudoku zakwalifikowanie się uczennicy do kolejnego etapu
Konkurs Wieża Babel zakwalifikowanie się uczennicy do kolejnego etapu
Konkurs wiedzy pożarniczej etap gminny – II i III miejsce uczennic
„Moja mała ojczyzna" konkurs o gminie III miejsce: uczennice klasy VIII
I miejsce w gminnym konkursie szachowym drużynowym w ramach igrzysk
młodzieży szkolnej

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wysokiej

Konkurs Chórów Regionu Dolnośląskiego Projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska - Srebrne pasmo
Laureat na etapie wojewódzkim w Konkursie zDolny Ślązaczek z matematyki
II miejsce w Powiatowym Konkursie Poezji Śpiewanej
I miejsce w Finale Dolnośląskich Igrzysk Dzieci w tenisie stołowym chłopców
I miejsce Mistrzostwach Powiatu Wrocławskiego Dolnośląskich Igrzysk dzieci w
tenisie stołowym chłopców
Laureat na etapie wojewódzkim w Konkursie zDolny Ślązaczek z chemii
Laureat na etapie wojewódzkim w Konkursie zDolny Ślązaczek z biologii
Laureat na etapie wojewódzkim w Konkursie zDolny Ślązaczek z języka
angielskiego
Uzyskanie Certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka. Szkoła została włączona do Dolnośląskiej Sieci Szkół
Wspierających Uzdolnienia.
Szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły Kreatywności i Innowacji 2019
Projekt UPRIGHT w ramach Programu Horyzont 2020 głównym beneficjentem
jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Zawody Dolnośląskie II miejsce Dolnośląskie Igrzyska Dzieci w Narciarstwie
Biegowym
FINAŁ STREFY WROCŁAWSKIEJ I miejsce Dolnośląskie Igrzyska Dzieci w Tenisie
stołowym chłopców
Finał Wojewódzki I miejsce Dolnośląskie Igrzyska Dzieci w Tenisie stołowym
chłopców
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4.8.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kobierzyce

Na terenie Gminy Kobierzyce został utworzony Gminny Zespół Żłobków, który tworzą 2 placówki opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3.

Żłobek Gminny w Kobierzycach
Lokalizacja instytucji:
Kobierzyce
ul. Robotnicza 19a
Liczba miejsc: 75
Liczba dzieci zapisanych: 75

Żłobek Gminny w Wysokiej
Lokalizacja instytucji:
Wysoka ul. Chabrowa 99

Liczba miejsc: 90
Liczba dzieci zapisanych: 90

KZZ liczba dzieci i wydatki w 2019
Kobierzycki Zespół Żłobków
Liczba dzieci w żłobku
Żłobek Gminny w Kobierzycach

75

Żłobek Gminny w Wysokiej

90

Suma

165

Wydatki w 2019 roku

3 299 841,96 zł

50 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2019 ROK

Zatrudnienie w Kobierzyckim Zespole Żłobków
Opiekunki

Administracja i obsługa
Liczba
Liczba
pracowników
etatów
9
8,50

Lp.

Nazwa jednostki

1.

Żłobek Gminny w Wysokiej

Liczba
opiekunek
16

2.

Żłobek Gminny w Kobierzycach

14

14,00

6

5,50

30

30,00

15

14,00

Razem Kobierzycki Zespół Żłobków

4.9.

Liczba etatów
16,00

Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego na terenie
Gminy Kobierzyce

Na terenie gminy Kobierzyce istnieją również

sieć przedszkoli i żłobków ,oferując szeroką

niepubliczne

ofertę edukacyjną.

placówki

wychowania

przedszkolnego. Uzupełniają one publiczną

Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kobierzyce

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa i adres placówki
Niepubliczne Przedszkole „Bielanek”
Bielany Wrocławskie
Niepubliczne Przedszkole „Złote Krople”
Bielany Wrocławskie
Niepubliczne Przedszkole, „Dzieci Świata”
Wysoka
Niepubliczne Przedszkole „Źródło Montessori”
Ślęza
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chaberek E”
Wysoka
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chaberek D”
Wysoka
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bursztynek”
Żurawice
Niepubliczne Przedszkole „Bright Beginners”,
Ślęza
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Lingua Junior,
Bielany Wrocławskie
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowana
Kraina III”, Wysoka

Liczba miejsc

Liczba dzieci z Gminy

w przedszkolu

Kobierzyce

94

59

100

60

25

12

81

17

15

8

18

13

14

9

59

11

25

17

45

3
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11.

Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek

25

12

501

221

Montessori”, Tyniec Mały
Razem

Niepubliczne placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Lp.

Nazwa placówki
Żłobek Niepubliczny Malinowe Wzgórze
w Tyńcu Małym
Żłobek Niepubliczny Malinowe Wzgórze
Junior w Domasławiu
Żłobek Niepubliczny Oto Bajka w Bielanach
Wrocławskich
Żłobek Niepubliczny Tup Tup Małych Stóp
w Bielanach Wrocławskich
Żłobek Niepubliczny Bielanek
w Bielanach Wrocławskich
Żłobek Niepubliczny Bielanek Junior
w Bielanach Wrocławskich
Żłobek Niepubliczny Świat Bobasa
w Tyńcu Małym
Żłobek Niepubliczny Po Sąsiedzku w Wysokiej
Żłobek Niepubliczny Żyrafka w Bielanach
Wrocławskich
Żłobek Niepubliczny Dzieci Świata w Wysokiej
Żłobek Niepubliczny Lingua Baby w Bielanach
Wrocławskich
Żłobek Niepubliczny Lingua Junior w Bielanach
Wrocławskich
Żłobek

Niepubliczny

Wesoła

Sówka

Domasławiu
Dzienny opiekun w Bielanach Wrocławskich
Razem

Łączna

wysokość

dotacji

w

Liczba miejsc

Wartość dotacji w 2019 r.

15

72 000,00

15

72 000,00

15

66 000,00

15

30 000,00

20

40 000,00

15

72 000,00

20

96 000,00

15

72 000,00

15

72 000,00

20

70 000,00

15

70 800,00

15

71 200,00

20

88 000,00

5

4 000,00

220

896 000,00 zł

udzielonych

mieszkańców innych gmin oraz dzieci ze

i

punktom

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Koszty

roku

wynosiła

edukacji tych dzieci nie podlegają rozliczeniom

2 673 605,04 zł z uwzględnieniem kosztów

między gminami. Natomiast koszty wychowania

wychowania przedszkolnego dzieci 6-letnich

przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat, które nie

niepublicznym

przedszkolom

przedszkolnym

w

2019
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mieszkają na terenie Gminy Kobierzyce, są

natomiast

dotacja

przekazana

na

dzieci

zwracane przez Gminę zgodnie z miejscem

wymagających stosowania specjalnej organizacji

zamieszkania dziecka.

nauki i metod pracy wyniosła 68 449,97 zł.

W niepublicznych przedszkolach i punktach
przedszkolnych z wychowania przedszkolnego
korzystało średnio miesięcznie 221 dzieci
zamieszkujących Gminę Kobierzyce. Przekazana
dotacja na 219 dzieci wyniosła 1 896 847,59 zł,

1 896 847,59 zł - przekazana dotacja na
dzieci w 2019 roku
68 449,97 zł - wysokość dotacji na dzieci
wymagające opieki

4.10. Inwestycje w obszarze edukacji

Wybrane inwestycje i zadania realizowane przez Gminę Kobierzyce w 2019 roku w obszarze edukacji.
Nazwa zadania

Rozbudowa szkoły w Bielanach Wrocławskich

Terminy realizacji

Lata 2019- 2022

Wartość robót brutto

38 929 500,00 zł
Plan na 2019 rok: 2 000 000 zł
Wykonanie- 1 920 310,27 zł

W 2019 r. wydatkowano kwotę 1 920 310,27 zł.
Prace nad inwestycją w 2019 roku objęły:
w ramach zadania powstanie nowy budynek szkoły połączony z istniejącym dwoma łącznikami. W budynku znajdzie
się część dydaktyczna, administracyjno-socjalna, stołówka z zapleczem kuchennym oraz część sportowo-rekreacyjna
(sale gimnastyczne z zapleczem szatniowo-magazynowym).
CZĘŚĆ SPORTOWA- zaprojektowano salę sportową, mniejszą salę ćwiczeń, zaplecze szatniowo – sanitarne,
pomieszczenie nauczyciela w-f oraz toalety ogólnodostępne.
PARTER- w części szkolnej na parterze od strony północno – wschodniej dwie szatnie, gabinet ratownika medycznego,
portiernię oraz hol wejściowy. W części centralnej zlokalizowano pomieszczenia nie wymagające bezpośredniego
doświetlenia światłem dziennym takie jak: toalety ogólnodostępne, magazyny sali sportowej, pomieszczenie dla
matki z dzieckiem, magazyn środków czystości, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenia pomocnicze,
pomieszczenie techniczne, pomieszczenie socjalne oraz sklepik. W części południowo – zachodniej zaprojektowano
część administracyjną: sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet wice dyrektora oraz bibliotekę. W części wschodnio –
południowej zaprojektowano dwie sale konsumpcyjne oraz kuchnię z zapleczem.
I piętro- zaprojektowano 4 sale dydaktyczne, pracownię plastyczną oraz dwie pracownie informatyczne. Ponadto na
I piętrze zaprojektowano pokój nauczycielski z pomieszczeniem socjalnym, pomieszczenie do pracy nauczycieli
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(pomieszczenie, w którym będą mogli przygotowywać się do zajęć), pomieszczenie pedagoga/psychologa oraz
pomieszczenie do terapii.
II piętro- zaprojektowano 7 sal dydaktycznych oraz pracownię chemiczną, fizyczną, plastyczną oraz toalety
ogólnodostępne.
III piętro- zaprojektowano 10 sal dydaktycznych oraz toalety ogólnodostępne.
Powierzchnia użytkowa – 7068,20 m2
Kubatura - 39 130 m3
Liczba kondygnacji projektowanego budynku – IV kondygnacje nadziemne
W 2019 r. zrealizowano roboty ziemne i rozpoczęto roboty związane z budową fundamentów.

•

•

Nazwa zadania

Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie

Terminy
realizacji

Lata 2019-2020

Wartość robót
brutto

5 498 000,00 zł

W 2019 r. wydatkowana kwotę 2 918 871,90 zł.
Inwestycja obejmuje budowę budynku A (przedszkolnego) przy południowo-zachodnim skrzydle – z salami
dydaktycznymi, pomieszczeniami biurowymi, salą do terapii i do zajęć ruchowych oraz z kuchnią, przebudowę
pomieszczeń w istniejącym budynku oraz zagospodarowanie terenu.
W budynku A w części północnej, przewidziano 2 sale dydaktyczne(z zewnętrznymi tarasami) z zapleczami w
postaci pomieszczeń pomocniczych i na leżaki. Do każdej sali przynależy również zespół ustępów umywalkami i
kabiną prysznicową. W części południowej znajdują się dwa pomieszczenia biurowe, ogólnodostępny ustęp i
gabinet logopedy. W północnej części zachodniego skrzydła, zaprojektowano kuchnię z zapleczem
magazynowym i socjalno-sanitarnym dla pracowników. W południowej części znajduje się sala dydaktyczna z
pomieszczeniem pomocniczym i zespołem ustępów oraz sala do zajęć ruchowych. Zaprojektowano również salę
do terapii. W istniejącej części przebudowane zostanie pomieszczenie kotłowni oraz zmianę funkcji istniejącej
kuchni. Projektuje się tam pomieszczenie metodyczne, dwie szatnie: dla nauczycieli oraz pracowników
administracji, archiwum, pomieszczenie socjalne i magazynowe.
W ramach zagospodarowania terenu przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie osłony śmietnikowej, ciągi pieszo-jezdne, elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, 3
place zabaw + ogrodzenie i brama dwuskrzydłowa szer. 4 m, furtkę + ogrodzenie centrali wentylacyjnej stojącej
przy południowej ścianie bud. A, zieleń niską i drzewa, instalacje zewnętrzne: instalacja kanalizacyjna sanitarna,
instalacja kanalizacyjna deszczowa, instalacja elektryczna),
przeniesienie instalacji teletechnicznej kolidującej z projektowaną rozbudową (bud. A)
W 2019 r. zrealizowano roboty ziemne, konstrukcyjne. Rozpoczęto roboty związane z montażem stolarki i
instalacjami wewnętrznymi.
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5. SPRAWY SPOŁECZNE

55 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2019 ROK

5.1.

Wstęp

W 2019 roku Gmina Kobierzyce współpracowała

zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z

z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą

ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

społecznej.

publicznego i o wolontariacie oraz realizowała

5.2.

Organizacje pozarządowe

Gmina Kobierzyce w 2019 roku współpracowała z
organizacjami pozarządowymi realizując program
współpracy, który został przyjęty uchwałą Nr
II/9/2018 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29
listopada
2018
r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Kobierzyce z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2019. Roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi

obowiązywał od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r.
W roku 2019 przekazano następującym
organizacjom pozarządowym dotacje na realizację
zadań z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, ochrony
dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty i
wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dotacje dla stowarzyszeń Gminy Kobierzyce w 2019 roku
Dotacje dla stowarzyszeń Gminy Kobierzyce w 2019 roku
Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Obszar

Dotacja przyznana w 2019 r.

Stowarzyszenie Krzewienia

Program

20 000,00 zł

Abstynencji i Trzeźwości

profilaktyczny dla

„Iskra”

osób uzależnionych
i członków ich rodzin,
którego celem jest

1.

umocnienie więzi
rodzinnych, rozwój
osobisty i poprawa
relacji
interpersonalnych.
Stowarzyszenie „Bielany dla

Prowadzenie świetlicy

Ciebie”

profilaktycznej w

2.

31 114,00 zł

miejscowości Bielany
Wrocławskie

3.

Stowarzyszenie Osób

Organizacja

Niepełnosprawnych

przedsięwzięć

i Chorych „SONICH”

kulturalnych,

10 000,00 zł

integracyjnych oraz
wyjazdów
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rehabilitacyjnych na
rzecz osób
niepełnosprawnych
z terenu Gminy
Kobierzyce
Polski Związek Emerytów,

Organizacja życia

Rencistów i Inwalidów

kulturalnego

Kobierzyce

emerytów

10 000,00 zł

i rencistów

4.

zamieszkałych na
terenie Gminy
Kobierzyce

5.

Rzymsko- Katolicka Parafia

Cykl otwartych

p.w.św. Andrzeja Apostoła

koncertów „Muzyka

w Bielanach Wrocławskich

Narodów” w

10 000,00 zł

wykonaniu chórów
kościelnych
Związek Sybiraków Zarząd

Organizacja

Koła Terenowego Kobierzyce

przedsięwzięć

10 000,00 zł

kulturalnych
i edukacyjnych
służących
upowszechnianiu

6.

historii przez
Sybiraków
zamieszkałych na
terenie Gminy
Kobierzyce
Wojewódzki Związek

Edukacja,.

Rolników, Kółek i Organizacji

Upowszechnianie oraz

Rolniczych

promocja twórczości

10 000,00 zł

i przedsięwzięć

7.

kulturalnych
mieszkańców Gminy
Kobierzyce

8.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Poznanie dziedzictwa

Koło Turystyczne Kobierzyce

kulturowo -

25 000,00 zł

turystycznego
i historycznego Polski organizacja wyjazdów
edukacyjnych dla
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dzieci
i młodzieży z terenu
Gminy Kobierzyce
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Organizacja zimowiska

Koło Turystyczne Kobierzyce

dla dzieci i młodzieży

9.

10 000,00 zł

z terenu Gminy
Kobierzyce
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Organizacja kolonii lub

Koło Turystyczne Kobierzyce

obozów

20 000,00 zł

wypoczynkowych dla
dzieci i młodzieży
10.

z terenu Gminy
Kobierzyce w okresie
ferii letnich w 2019
roku
Propagowanie kultury

11.

Rzymskokatolicka Parafia p.w.

muzycznej wśród

Św. Wojciecha, Biskupa

mieszkańców gminy

i Męczennika w Domasławiu

Kobierzyce

15 000,00 zł

Organizacja
warsztatów „Przygoda
12.

Stowarzyszenie Miłośników

z historią” dla

Krzyżowic

mieszkańców gminy

1 900,00 zł

Kobierzyce
Udział wystawców
13.

Stowarzyszenie Lider A4

z gminy Kobierzyce
w Festiwal 4 żywiołów

2 000,00 zł

2019
Organizacja działań
kulturalnych

14.

Stowarzyszenie

i wspomagających

Przedsiębiorców Ziemi

rozwój

Kobierzyckiej

przedsiębiorczości na

8 000,00 zł

rzecz mieszkańców
gminy Kobierzyce
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
15.

Św. Michała Archanioła w

Propagowanie kultury
muzycznej wśród

5 000,00 zł

Tyńcu nad Ślęzą
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mieszkańców gminy
Kobierzyce

188 014,00 zł

SUMA

Współpraca Gminy Kobierzyce z organizacjami

Forum Organizacji Pozarządowych

pozarządowymi

przez Wójta;

prowadzącymi

działalność

pożytku publicznego w roku 2019 polegała

•

w szczególności na:
•

zlecaniu realizacji zadań na zasadach
określonych w Ustawie o działalności

programach pomocowych,
szkoleniach, konferencjach;
•

imprez kulturalno-promocyjnych

dnia 24.03.2003r (Dz.U z 2019r,

dotyczących Gminy,

poz.688 z późn.zm), w ramach

współorganizowania konferencji,

organizowanych otwartych
•

powierzanie wykonywania zadań

forum, szkoleń itp.;
•

Gminą, które ubiegają się

dotacji na finansowanie ich realizacji;
wspieranie takich zadań, wraz z
udzieleniem dotacji na

o dofinansowanie z innych źródeł;
•

realizujących zadania publiczne.

publikowanie ważnych dla obu stron

Informacje dostępne są na stronach

informacji na stronie internetowej

https://www.ugk.pl/organizacje-

Gminy www.ugk.pl oraz w Biuletynie

pozarzadowe,

Informacji Publicznej;
•

organizowanie spotkań dotyczących
ogólnych zasad współpracy i

prowadzenie elektronicznej bazy o
organizacjach pozarządowych

dofinansowanie ich realizacji;
•

udzielanie rekomendacji
organizacjom współpracującym z

publicznych, wraz z udzieleniem
•

prowadzenie wspólnych
przedsięwzięć, np.: organizacja

pożytku publicznego i o wolontariacie

konkursów ofert, poprzez:

informowanie o dostępnych

https://www.ugk.pl/sport
•

a także na BIP

konkretnych zagadnień związanych z

http://ug-kobierzyce.sisco.info/

realizacją Programu, w tym raz w roku

?id=2082

zorganizowanie Kobierzyckiego
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5.3.

Zabytki

W roku 2019 z budżetu Gminy Kobierzyce przyznano dotacje na prace remontowe i konserwatorskie
obiektów zabytkowych:
Przyznane dotacje na prace remontowo-konserwatorskie
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Tyńcu Małym:
„Prace remontowo – konserwatorskie elewacji Kościoła dla zachowania

50 000,00 zł

i utrwalenia substancji zabytku”
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciech Biskupa i Męczennika
w Domasławiu:
„Prace remontowo-konserwatorskie muru wokół kościoła etap kolejny, dla

28 000,00 zł

zachowania i utrwalenia substancji zabytku”
Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Świętego Andrzeja Apostoła w Bielanach
Wrocławskich:
„ Prace remontowe wnętrza Kościoła Świętego Andrzeja Apostoła
w Bielanach Wrocławskich dla zapewnienia obiektowi właściwego stanu

60 000,00 zł

technicznego oraz warunków trwałego zachowania, dla zachowania
i utrwalenia substancji zabytku”
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą:
„Prace remontowo-konserwatorskie dachu i wieży Kościoła p.w. Św. Michała
Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą dla zapewnienia obiektowi właściwego stanu

40 000,00 zł

technicznego oraz warunków trwałego zachowania, dla zachowania i
utrwalenia substancji zabytku”

SUMA

5.4.
Gminny
w

178 000,00 zł

Pomoc społeczna
Ośrodek

Kobierzycach

Pomocy

funkcjonuje

Społecznej
jako

gminna

jednostka organizacyjna pomocy społecznej.

Na

poziomie

lokalnym

wykonuje

zadania

skierowane na wsparcie i poprawę warunków
życia mieszkańców Gminy Kobierzyce. Działania
Ośrodka są zbieżne z lokalną polityką społeczną i
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zgodne z realizacją celów Gminnej Strategii

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata

pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

2014-2020.

zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez

Celem Pomocy Społecznej jest umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych

podejmowanie

działań

zmierzających

do

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem.

5.4.1. Wydatki w ramach pomocy społecznej

Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w

Kobierzycach jest jednostką organizacyjną Gminy
Kobierzyce realizującą zadania własne gminy i
zadania

własne

gminy

o

charakterze

obowiązkowym oraz zlecone przez administrację

Zadania własne gminy – 3 942 317 zł:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utrzymanie Ośrodka – 1 970 894,00 zł,
zasiłki i pomoc w naturze – 518 999,00 zł;
dodatki mieszkaniowe – 37 102,00 zł,
Domy Pomocy Społecznej – 979 289,00 zł,
Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”
– 224 243,00 zł,
usługi opiekuńcze – 0 zł,
składka zdrowotna – 14 437,00 zł,
pomoc materialna uczniom – 32 145,00 zł ,
Program przeciwdziałanie narkomanii –
42 000,00 zł,
Program „Przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie” – 1 996,00 zł,
Program „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” –
500,00 zł,
asystent rodziny – 120 712,00 zł.

rządową. Ponadto wykonuje zadania powierzone
przez Wójta i Radę Gminy.
W

2019

roku

Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej w Kobierzycach na realizacje zadań
wydatkował kwotę 32 419 267,00 zł, w tym:

Zadania zlecone gminy – 28 476 950,00 zł:
•
•
•
•
•
•
•

składki zdrowotne – 15 773,00 zł,
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
– 3 467 676,00 zł,
dodatki energetyczne – 1 125,00 zł,
świadczenia wychowawcze –
23 817 197,00 zł,
„Dobry Start” – 1 044 000,00 zł,
Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – 129 667,00 zł,
Program rządowy „Karta Dużej Rodziny” –
1 512,00 zł.
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Wykres 2 Struktura wydatków na zadania GOPS w 2019 roku.

28 398 945,00 zł

Zadania własne
Zadania zlecone
3 942 317,00 zł

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kobierzyce 2019

Wydatki

z

budżetu

własnego

gminy

w

w 2019 roku spowodowany jest realizacją

porównaniu do lat ubiegłych kształtują się na

świadczenia wychowawczego (Program ,,Rodzina

podobnym poziomie. Wzrost wydatków z zadań

500+")

zleconych

realizacją programu „Dobry start”.

bez

kryterium

dochodowego

oraz

5.4.2. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności
realizację:

•
•

•
•
•

•

•

ustawy o pomocy społecznej,
rządowych programów pomocy społecznej, m.in.
„Posiłek w szkole i w domu”,
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2019-2023
programu osłonowego Gminy Kobierzyce
„Pomoc rzeczowa dla potrzebujących” na
lata 2014-2020,
świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów tj. stypendia socjalne,

•
•

•
•

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2018-2020,
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za
życiem",
ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego,
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie,
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•
•
•
•
•
•
•

Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii,
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów,
ustawy o ustaleniu i wypłacie specjalnego zasiłku
opiekuńczego,
programu Karta Dużej Rodziny,
programu Kobierzycka Karta Dużej Rodziny 20152020,
rządowego programu "Dobry Start",
rządowego programu „Rodzina 500 plus”,

oraz:
•
•
•
•

koordynuje Gminną Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2014- 2020
przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe,
przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne,
przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu
alimentacyjnego,

•
•
•
•

•

prowadzi postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych,
przyznaje i wypłaca dodatki energetyczne,
organizacje posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego,
przyznaje uprawnienia do świadczeń
zdrowotnych dla osób nigdzie
nieubezpieczonych,
uczestniczy w realizacji programu operacyjnego
„Pomoc Żywnościowa 2014-2020”,
Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest
zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez
podejmowanie działań zmierzających do
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem. W tym celu pracownicy socjalni
realizują m.in. pracę socjalną, stanowi ona
fundament polityki społecznej. W ramach pracy
socjalnej realizuje się projekty socjalne. Celem
projektu socjalnego jest w szczególności
uzyskanie (poprzez jego realizację) zmiany na
lepsze oraz poprawy sytuacji osoby, rodziny,
grupy.

5.4.3. Programy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z
dnia 15 października 2018 w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W
ramach działalności gminy został uchwalony
program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
Celem ww. programu jest zapewnienie posiłku
dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą
osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych
lub niepełnosprawnych i samotnych. Program
przewidywał przyznanie pomocy w formie
posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem osób,
których dochód na osobę w rodzinie nie
przekraczał 150% kryterium dochodowego
określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o

pomocy społecznej. Uchwałą Rady Gminy zostało
podniesione kryterium do 200 % nieodpłatnie.
Liczba dzieci objętych pomocą w postaci posiłku
w szkołach i w przedszkolach w 2019r. Wynosiła
65. Rodziny otrzymywały także pomoc w formie
zasiłków na zakup żywności. W 2019 roku
wszystkie wnioski złożone w tej kwestii zostały
przez GOPS rozpatrzone pozytywnie. Powyższym
programem objętych było ogółem 225 osób, w
tym 65 dzieci. Dożywianie osób potrzebujących w
gminie było finansowane z zadań zleconych i
własnych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019
Najważniejszymi zadaniami Gminy w 2019 roku
były: profilaktyka dzieci i młodzieży, umocnienie
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rodziny, zmniejszanie skutków uzależnień poprzez
prowadzenie Gminnego Punktu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Uzależnień, tzw.
punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania.
Celem ogólnym programu było ograniczenie na
terenie Gminy Kobierzyce spożycia alkoholu i
związanych z tym problemów zdrowotnych i
społecznych.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2019
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2019 zapobiegał i ograniczał używania
narkotyków oraz związanych z tym problemów.
Zadania realizował poprzez edukację społeczności
gminy Kobierzyce na temat zjawiska narkomanii,
uwrażliwienie na oznaki i skutki zażywania
środków psychoaktywnych, a także wskazanie
konkretnych sposobów pomocy ludziom
uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom, co w
efekcie dało możliwość przyczynienia się do
zmniejszenia zjawiska narkomanii na terenie
gminy.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na rok 2019
Program tworzył warunki do skuteczniejszego
przeciwdziałania
przemocy
poprzez:
przeciwdziałanie
przemocy
w
rodzinie,
zmniejszanie skali zjawiska przemocy w rodzinie,
zwiększanie dostępności pomocy rodzinom, w
których stosowana jest przemoc, zwiększanie
skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
zwiększenie
skuteczności
działań
interwencyjnych, korekcyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Zadania te realizowane były poprzez:
systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy
w rodzinie, szkolenie służb zajmujących się
przemocą w rodzinie, udzielanie profesjonalnej
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie
oraz pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół
Interdyscyplinarny
na
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Rzecz

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzi
16 osób. Zespół Interdyscyplinarny zajmował się
w szczególności:
•
oceną sytuacji problemowej osoby
indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub
środowiska znajdujących się w sytuacji
kryzysowej
i
wypracowaniem
sposobu
postępowania, celem przywrócenie integralności
rodziny, lub środowiska oraz możliwości
realizowania ich funkcji, oraz podejmował
działania w tym celu.
•
udzielaniem pomocy, a w zależności od
potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego,
psychologicznego osobom, rodzinom, grupom
problemowym i środowisku, mającym trudności
lub wykazującym potrzebę wsparcia w
rozwiązywaniu swoich problemów.
•
Podejmowaniem
interwencji
w
przypadku przemocy domowej i uruchamianiem
procedury mającej na celu jej powstrzymanie.
•
udzielaniem
pomocy
dzieciom
doświadczającym i będących świadkami
przemocy w rodzinie. - podejmowaniem
wspólnych działań w ramach procedury
„Niebieska karta”.
•
utworzeniem 53 grup roboczych w celu
rozwiązywania problemów związanych z
wystąpieniem przemocy w rodzinie w
indywidualnych przypadkach.
W 2019 wpłynęło 53 wnioski wszczynających
procedurę Niebieskiej Karty, w tym 45 założonych
przez Policję, 3 założone przez Jednostkę Oświaty,
3 założone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 2
założone przez Służbę Zdrowia. Razem rodzin
objętych procedurą Niebieskiej Karty było 71.
Zakończono procedurę 43 grup roboczych.
Odbyło
się
351
posiedzenia
Zespołu
Interdyscyplinarnego/ Grup Roboczych, w tym 4
posiedzenia ogólne oraz 347 spotkań Grup
Roboczych. Zespół działał przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej, który zapewniał jego obsługę
organizacyjno - techniczną.
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Gminny Program Wspierania Rodziny
Założeniem programu jest wspieranie rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2019
asystenci rodziny objęli wsparciem 20 środowisk,
w których przebywało 42 małoletnich
podopiecznych. Asystenci wspierali średnio 10
rodzin na wniosek pracownika socjalnego oraz
dodatkowo dwie rodziny realizując zadania z
ustawy „Za życiem” z terenu gminy Kobierzyce,
głównie w zakresie poradnictwa. Dzięki podjętym
działaniom asystentów rodziny przed realnym
zagrożeniem odebrania dzieci ze środowiska
rodziny w 2019 r zostało uchronionych przed
umieszczeniem w pieczy zastępczej 21 dzieci a
jedno dziecko powróciło z pieczy zastępczej do
środowiska rodziny biologicznej. Dodatkowo
asystenci rodziny prowadzili działania mające na
celu wsparcie rodzin w powrocie dzieci z pieczy
zastępczej do środowiska rodziny biologicznej (7
małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej).
Karta Dużej Rodziny
Programu ukierunkowany jest na podjęcie działań
na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez
właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty,
w tym niepubliczne, które mogą zapewnić
rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia
w ramach prowadzonej działalności. Wydano 530
kart w tym dla rodziców – 325 kart, dla dzieci –
205 kart. Od 2019 r. dodatkowo prawo do
posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje
wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców,
którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co
najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w
chwili składania wniosku.
Kobierzycka Karta Dużej Rodziny na lata 20152020
W 2019 r. w ramach programu wnioski złożyły 42
rodziny, wydano 188 kart, w tym 74 dla rodziców,
a 114 dla dzieci. W ramach programu aktualne są
porozumienia z następującymi firmami: Hotel
Topacz, Eclipse Hotel, Żłobek i Przedszkole Lingua

Baby, Decathlon, Powerman Sport oraz Park
Trampolin JUMP World.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 20142020 (PO PŻ)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest
programem współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i
rodzin najbardziej potrzebujących poprzez
udzielenie
im
nieodpłatnej
pomocy
żywnościowej. W 2019 roku tut. Ośrodek
współpracował z Bankiem Żywności we
Wrocławiu. W ramach powyższego programu tut.
Ośrodek wydał 68 skierowań dla 221 osób na
artykuły spożywcze z różnych grup towarowych.
Program rządowy „Dobry start”
Zadaniem programu jest wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału
kulturowego, społecznego i materialnego rodzin.
W 2019 roku zarejestrowano 2 512 wniosków (w
tym w formie papierowej 544, drogą
elektroniczną 1 968). Wypłacono łącznie 3 371
świadczeń wychowawczych co dało kwotę
1 044 000,00 zł.
Program rządowy „Rodzina 500+”
Funkcją
częściowe

świadczenia
pokrycie

wychowawczego
wydatków

jest

związanych

z wychowaniem dziecka. Zarejestrowano 4 285
wniosków. Wypłacono łącznie 47 169 świadczeń
wychowawczych na kwotę 23 817 197,00 zł.
Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Ustawa reguluje w sposób kompleksowy wsparcie
dla kobiet w ciąży i rodzin, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w
sytuacji niepowodzeń położniczych, a także
dzieci,
u których zdiagnozowano ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu. W 2019 roku wpłacono 5 świadczeń na
kwotę 5 000,00 zł.
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5.4.4. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Ilość osób zatrudnionych w GOPS Kobierzyce
Ilość etatów

30
28,25

66 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2019 ROK

6. OCHRONA ZDROWIA
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6.1.

Wstęp

W ramach ochrony zdrowia Gmina Kobierzyce realizowała działania wynikające z programów oraz w ramach
placówek świadczących usługi zdrowotne na terenie Gminy Kobierzyce.

6.2.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2019
Wydatki związane z realizacją działań na rzecz ochrony zdrowia w ramach realizacji Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Lp.
1
2

Nazwa zadania
działalność Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wywiady
i skierowanie wniosków Komisji do sądu celem zobowiązania do leczenia
odwykowego od alkoholu

Kwoty
70 117,80 zł
44 270,98 zł

3

szkolenia osób współpracujących w zakresie uzależnień

6 120,00 zł

4

realizacja programu profilaktycznego- porady prawne dla osób z rodzin
dysfunkcyjnych

0,00 zł

5

świetlice profilaktyki środowiskowej- koszt energii

24 000,00 zł

6

wydatki inwestycyjne

394 277,00 zł

7

realizacja kampanii profilaktycznych

1 476,00 zł

8

realizacja programów profilaktycznych w jednostkach oświaty

281 058,09 zł

9

realizacja programu profilaktycznego wyjazdowego dla dzieci i młodzieży
w wieku od 7 do 16 lat

51 435,00 zł

10

realizacja programu profilaktycznego dla osób uzależnionych i członków ich
rodzin

20 000,00 zł

11

prowadzenie świetlicy profilaktycznej we wsi Bielany Wrocławskie

28 058,66 zł

12

realizacja programu świetlic profilaktyki środowiskowej przez Kobierzycki
Ośrodek Kultury
RAZEM

431 951,75 zł
1

352 765,28 zł
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6.3.

Instytucje opieki zdrowotnej

Gmina Kobierzyce realizuje zadania z zakresu
ochrony zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001, nr 142, poz.1591).
Jednostką wypełniającą zadania z zakresu
ochrony zdrowia jest działający nieprzerwanie
od 2003 r. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej (NZOZ) „Twój Lekarz” z siedzibą w
Kobierzycach.
NZOZ prowadzi działalność w sześciu
obiektach, których właścicielem jest Gmina
Kobierzyce:

•
•
•
•
•

25 poradni specjalistycznych
Diagnostyki
Rehabilitacji
Medycyny pracy
Szkoły rodzenia

Zadania

z

zakresu

powszechnego

ubezpieczenia zdrowotnego, takie jak badania
wysoko

specjalistyczne

oraz

wysoko

specjalistyczna diagnostyka realizowane są w
ośrodkach wrocławskich. Do szpitali we
Wrocławiu kierowani są pacjenci wymagający
hospitalizacji. Na terenie gminy dodatkowo

•
•
•

Ośrodek Zdrowia w Kobierzycach
Ośrodek Zdrowia w Tyńcu Małym
Ośrodek Zdrowia w Pustkowie
Wilczkowskim
Ośrodek Zdrowia w Ślęzie
Ośrodek Zdrowia w Bielanach
Wrocławskich
Punkt
Lekarski
w
Pustkowie
Żurawskim.

oferowane są świadczenia medyczne przez

Usługi medyczne świadczone przez NZOZ
finansowane są głównie przez Narodowy
Fundusz Zdrowia na podstawie umów
zawartych pomiędzy NZOZ a NFZ.

rozbudowaną część Ośrodka w Kobierzycach.

•
•
•

•

•

„Twój Lekarz” świadczy usługi
medyczne dostępne w ramach NFZ i
prywatnie z zakresu:
Podstawowej opieki zdrowotnej

prywatne

praktyki

stomatologiczne,

lekarskie,

m.in.

internistyczne,

ginekologiczne, laryngologiczne, pediatryczne.
W obrębie gminy znajduje się 8 aptek: w
Kobierzycach, w Bielanach Wrocławskich, w
Tyńcu Małym, w Wysokiej.
W sierpniu 2019 roku oddano do użytku nowo
Umożliwiło to łatwiejszy dostęp do usług
medycznych i krótszy czas oczekiwania na
wizytę.
Przychodnia działając w 9 obiektach , również
zlokalizowanych we Wrocławiu, obejmuje
opieką medyczną około 30 tysięcy pacjentów.
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7. KULTURA
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7.1.

Kobierzycki Ośrodek Kultury

Kobierzycki Ośrodek Kultury w swojej ofercie
proponuje zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej
oraz koła zainteresowań dla dorosłych
i seniorów.
W 2019 roku zajęcia odbywały się w godzinach
popołudniowych zarówno w siedzibie KOK jak
również na terenie gminy: w 19 świetlicach
profilaktycznych, bibliotekach i punktach
bibliotecznych, w obiekcie wielofunkcyjnym w
Ślęzie, w obiekcie w Tyńcu Małym oraz zajęcia
dzienne dla dzieci w wieku przedszkolnym 5 razy

w tygodniu w świetlicy edukacyjnej opieki
wychowawczej w miejscowościach Tyniec
n/Ślężą. W 2019 roku wydatki na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego wynosiły
3 573 541,92 zł.

3 573 541,92 zł
Wydatki KOK w 2019

7.1.1. Wydarzenia kulturalne
Lp.

Wydarzenie
KOBIERZYCKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ
1.
"Hej kolęda, kolęda!"
KOBIERZYCKIE SPOTKANIA
Z KULTURĄ
2.
Dzień Babci i Dziadka.
CZWARTKOWE SPOTKANIA
3.
SENIORÓW- „Pora dla seniora”
KOBIERZYCKIE SPOTKANIA
4.
Z KULTURĄ
Koncert walentynkowy- The Postman
KOBIERZYCKIE SPOTKANIA
Z KULTURĄ
Kobierzyckie Spotkania z poezją:
5.
Dolnośląski Konkurs Recytatorski klas
VII I VIII SP i III Gimnazjum – etap
gminny.
KOBIERZYCKIE SPOTKANIA
Z KULTURĄ
6.
Kobierzyckie Spotkania z poezją:
XIX Dolnośląski Konkurs Recytatorski
Pokaz sekcji KOK
7.
KOBIERZYCKIE SPOTKANIA
Z KULTURĄ
8.
Koncert „Zakochane Bielany”
KONKURS
9.
Finał gminny ogólnopolskiego
„Konkursu Wiedzy Pożarniczej”
KOBIERZYCKIE SPOTKANIA
Z KULTURĄ
10.
KABARETON

Data
06.01.2019

Miejsce
Hala sportowo-widowiskowa

20.01.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury
14.02.2019

Kobierzycki Ośrodek Kultury

16.02.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury
22.02.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury

15.03.2019

Kobierzycki Ośrodek Kultury

23.02.2019
24.02.2019

Kobierzycki Ośrodek Kultury
Ślęza/Bielany Wr.
(Obiekt wielofunkcyjny)

27.02.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury
03.03.2019
Hala sportowo-widowiskowa
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11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

KOBIERZYCKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ
Dzień Kobiet (warsztaty i koncert)
CZWARTKOWE SPOTKANIA
SENIORÓW- „Pora dla seniora”
Śpiewajmy razem- warsztaty
Śpiewajmy razem
CZWARTKOWE SPOTKANIA
SENIORÓW- „Pora dla seniora”
Pora dla seniora z Policją
Wernisaż i wystawa rysunków z
pracowni Marka Ruszkiewicza
Wystawa rysunku z pracowni Marka
Ruszkiewicza
PATRIOTYZM I PAMIĘĆ - Uchwalenie
Konstytucji 3 Maja
i I Kobierzycki Dzień Strażaka
CZWARTKOWE SPOTKANIA
SENIORÓW- „Pora dla seniora”
Pora dla seniora – pierwsza pomoc
KOBIERZYCKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ
Koncert zespołów KOK

8-9.03.2019

KONKURS
Konkurs Wiedzy o Gminie Kobierzyce
Gmina Kobierzyce – Moja Mała
Ojczyzna
Dzień Dziecka
CZWARTKOWE SPOTKANIA
SENIORÓW- „Pora dla seniora”
KOBIERZYCKIE SPOTKANIA Z
KULTURĄ:
DOŻYNKI GMINNE –
DZIEŃ I i II UROCZYSTOŚCI
DOŻYNKOWYCH
FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ
CZWARTKOWE SPOTKANIA
SENIORÓW- „Pora dla seniora”
Warsztaty z carvingu.
KOBIERZYCKIE SPOTKANIA Z
KULTURĄ:
Spotkanie Kresowe
CZWARTKOWE SPOTKANIA
SENIORÓW- „Pora dla seniora”
WRĘCZENIE STYPENDIÓW WÓJTA
GMINY KOBIERZYCE
CZWARTKOWE SPOTKANIA
SENIORÓW- „Pora dla seniora”decupage (warsztaty)
KOBIERZYCKIE SPOTKANIA Z
KULTURĄ:
Zaduszki muzyczne
Wspomnienie Ireny Jarockiej- „Te lata
szalone”

29.05.2019

14.03.2019
23.03.2019

Kobierzycki Ośrodek Kultury
Kobierzycki Ośrodek Kultury
Kobierzycki Ośrodek Kultury

04.04.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury
27.04.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury
03.05.2019
Hala sportowo-widowiskowa
09.05.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury
19.05.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury

Kobierzycki Ośrodek Kultury
01.06.2019
27.06.2019

Kobierzycki Ośrodek Kultury
Kobierzycki Ośrodek Kultury

24-25.08.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury

12.09.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury
15.09.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury
02.10.2019
07.10.2019

Kobierzycki Ośrodek Kultury
Kobierzycki Ośrodek Kultury

17.10.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury
27.10.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

PATRIOTYZM I PAMIĘĆ:
11 LISTOPADA - ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
CZWARTKOWE SPOTKANIA
SENIORÓW- „Pora dla seniora”
Koncert Moniuszkowski w 200
rocznicę urodzin kompozytora.
CZWARTKOWE SPOTKANIA
SENIORÓW- „Pora dla seniora”
KOBIERZYCKIE SPOTKANIA Z
KULTURĄ:
I DZIEŃ FESTYNU ŚWIĄTECZNEGO
KONCERT ZESPOŁU PECTUS
KOBIERZYCKIE SPOTKANIA Z
KULTURĄ:
II DZIEŃ FESTYNU ŚWIĄTECZNEGO
ZABAWA MIKOŁAJKOWA
III Festyn Świąteczny (7 grudnia 2019).
SPOTKANIE OPŁATKOWE WÓJTA
GMINY KOBIERZYCE

11.11.2019
Hala sportowo-widowiskowa
15.11.2019
Kobierzycki Ośrodek Kultury
05.12.2019

Kobierzycki Ośrodek Kultury

06.12.2019
Hala sportowo-widowiskowa
07.12.2019
Hala sportowo-widowiskowa

17.12.2019

Kobierzycki Ośrodek Kultury

7.1.2. Biblioteki
•

Aktywnemu uczestnictwu mieszkańców gminy
Kobierzyce w kulturze poprzez czytelnictwo

Żurawskim.

służy dobrze rozbudowana sieć bibliotek

Liczba czytelników ogółem wynosi 3 580 osób.

publicznych. W sieci Bibliotek Publicznych
Kobierzyckiego

Ośrodka

Kultury

1 punkt biblioteczny – w Pustkowie

w

Kobierzycach funkcjonuje:
•

1 biblioteka stopnia podstawowego –
w Kobierzycach,

•

1 biblioteka stopnia podstawowego

5 filii bibliotecznych: w Bielanach

5 filii bibliotecznych

Wrocławskich, Jaszowicach, Tyńcu

1 punkt biblioteczny

Małym, Tyńcu n/Ślęzą i Wierzbicach,

W 2019 w ramach dotacji celowej do bibliotek
znajdujących się na terenie gminy, zakupiono
potrzebny sprzęt AGD oraz meble biblioteczne.
Na dzień 11.02.2020 r., wszystkie biblioteki
spełniają
wymogi
stawiane
lokalowi
bibliotecznemu oraz zaopatrzone są w sprzęt

niezbędny do pracy bibliotekarza i obsługi
czytelników.
W 2019 roku, biblioteka zorganizowała 275
spotkań bibliotecznych skierowanych do
młodego i starszego czytelnika, w tym:
•

242 lekcji bibliotecznych, biblioterapii, spotkań
z głośnego czytania,
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•
o

21 imprez o charakterze środowiskowym,
okolicznościowym m.in. :
spotkanie okolicznościowe z okazji miesiąca
kryminału z grupą artystów „Improwizowane
Poniedziałki”
wchodzącą
w
skład
Stowarzyszenia Garaże Kultury.

o

baśń Malowana Piaskiem – spektakl
„Kopciuszek” w wykonaniu Teatru Piaskowej
Animacji „Fieb”.

o

wieczór z Andersenem w Bibliotece.
Interaktywny spektakl muzyczny pt. „Baśniowa
edukacja – muzyczna podróż przez
najwspanialsze baśnie Hansa Christiana
Andersena”.
nocna impreza biblioteczna z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.
koncert zespołu „Nocą Umówieni” –
profesjonalnych
artystów,
absolwentów

o
o

Akademii Muzycznej w Krakowie i we
Wrocławiu, tworzących i śpiewających wiersze
najwybitniejszych polskich poetów takich jak
Bolesław Leśmian czy Wisława Szymborska.
- 12 spotkań autorskich z autorami dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych.
Na działalność kulturalną w roku 2019 roku,
biblioteka wydała : 33 058,99 zł.
W 2019 roku biblioteka w Kobierzycach
zakupiła 2207 pozycji książkowych na kwotę
50 000, 00 zł (z czego 15 000,00 zł. otrzymała z
dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego).

539 980,15 zł
Wydatki na biblioteki w 2019

7.1.3. Zatrudnienie w Kobierzyckim Ośrodku Kultury
Zatrudnienie w KOK

Ilość osób zatrudnionych w KOK
W tym kultura
W tym świetlica
W tym biblioteka
Ilość etatów
W tym kultura
W tym świetlica
W tym biblioteka

28
20
1
7
27,25
19,75
1
6,50
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8. SPORT I REKREACJA
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8.1. Wstęp
Sport w Gminie Kobierzyce to działalność
klubów sportowych i Kobierzyckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Kluby prowadzą działalność
sportową w takich dyscyplinach jak: piłka
nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka,
judo, boks, karate, tenis stołowy, badminton,
jeździectwo, szermierka, stwarzając możliwość
uprawiania ulubionych dyscyplin sportu. Przy

finansowym wsparciu samorządu lokalnego i
sponsorów, oferta stowarzyszeń sportowych
dla osób chcących trenować a także dla
kibiców, staje się z roku na rok coraz bardziej
atrakcyjna. Szeroką ofertą zajęć, sukcesywnie
poszerzaną, może pochwalić się Kobierzycki
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

8.1.1. Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kobierzycach działając jako jednostka
budżetowa Gminy Kobierzyce, realizuje
zadania Gminy w obszarze sportu i rekreacji.
Zadania KOSiR zostały nakreślone w statucie
jednostki a uszczegółowione w regulaminie
organizacyjnym. KOSiR jako jednostka
organizacyjna Gminy prowadzi gospodarkę
finansową w oparciu o roczne plany dochodów
i wydatków zatwierdzane na każdy rok
budżetowy przez Gminę Kobierzyce.

na zadania związane z administrowaniem bazy
materialnej, tj. boisk sportowych, obiektów
sportowo – rekreacyjnych, budynków i
budowli, mienia ruchomego oraz na zadania
związane
z
organizacją
wydarzeń
sportowych
i prowadzeniem działalności sekcji sportowych
dla mieszkańców.

4 044 198,86 zł

W 2019 roku wydatki KOSiR wynosiły
4 044 198,86 zł. Wydatki zostały przeznaczone

Wydatki na KOSiR w 2019

8.1.2. Baza materialna sportowa i administracyjna

Bazę materialną ośrodka stanowią obiekty

których należą: mieszkańcy Gminy Kobierzyce -

sportowo-rekreacyjne, będące

w zasobach

dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół,

Gminy. Zgodnie z wytyczonymi zadaniami,

zawodnicy różnych dyscyplin sportu zrzeszeni

KOSiR jest zobowiązany do utrzymywania bazy

w

sportowo – rekreacyjnej we właściwym stanie

stowarzyszeniach,

technicznym, jej modernizacji i rozbudowy, a

amatorzy rekreacji.

co za tym idzie do wykonywania remontów
bieżących, remontów kapitalnych i inwestycji
w istniejącej substancji trwałej. Wszelkie
działania

podejmowane

remontowo-inwestycyjnej

w
mają

dziedzinie
na

celu

stworzenie coraz bardziej komfortowych i
bezpiecznych warunków użytkownikom, do

klubach

sportowych
a

także

i

innych

indywidualni

W 2019 roku Kobierzycki Ośrodek Sportu i
Rekreacji zgodnie ze statutem regularnie
prowadził działania w zakresie koszenia,
napraw i remontów, doposażenia, sprzątania
na terenach administrowanych tj. obiektach
sportowych, rekreacyjnych i placach zabaw na
terenie Gminy Kobierzyce.
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Boiska sportowe służące rozgrywkom ligowym PZPN (wielkość gruntów)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miejscowość
Ślęza ( Obiekt Ślęzańsko – Bielański)
Domasław
Jaszowice
Małuszów
Solna
Wierzbice
Kobierzyce
Krzyżowice
Pustków Wilczkowski
Magnice
Razem

m²
7 700
6 500
8 500
17 750
14 400
7 700
10 100
7 100
5 100
5 300
90 150 m2

Tereny sportowo – rekreacyjne (wielkość gruntów)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Miejscowość
Bąki
Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie
Budziszów
Chrzanów
Cieszyce
Cieszyce
Damianowice
Damianowice
Dobkowice

m²
4 000
1 309
695
12 951
2 625
2 250
4 600
20 105
126
13 200
320
11 112

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Domasław
Domasław
Jaszowice
Kobierzyce
Kobierzyce
Kobierzyce
Królikowice
Królikowice
Krzyżowice
Księginice
Księginice
Kuklice
Magnice
Małuszów

5 500
13 595
7 131
38 016
300
16 802
2 729
2 704
13 120
1 537
4 400
9 773
5 942
1 216
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41
42.
43.
44.

Nowiny
Owsianka
Pełczyce
Pustków Żurawski
Pustków Wilczkowski
Racławice Wielkie
Rolantowice
Solna
Szczepankowice
Ślęza
Ślęza
Ślęza
Tyniec Mały
Tyniec nad Ślęzą
Wierzbice
Wysoka
Żerniki Małe
Żurawice
Razem

Na dzień 31 grudnia 2019 roku powierzchnia
gruntów
przekazana
Kobierzyckiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji wraz z
usytuowanymi na nich budynkami i budowlami

6 100
10 385
1 200
15 377
3 330
24 831
5 700
13 998
681
13 241
21 992
24 682
6 445
9 436
6 827
13 306
11 600
14 584
399 773m²

wynosiła 489 923 m2 zgodnie z załącznikiem do
Uchwały NR XIV/283/2019 Rady Gminy
Kobierzyce z dnia 20 grudnia 2019r.

8.1.3. Sekcje sportowe

W 2019 roku Kobierzycki Ośrodek Sportu i

Liczba

terminów

zajęć

wynosiła

102

Rekreacji prowadził zajęcia w formie 15

tygodniowo co stanowiło 162 godzin zajęć

rodzajów nieodpłatnych sekcji sportowych dla

sportowych w tygodniu.

niepełnoletnich i pełnoletnich mieszkańców
gminy Kobierzyce.
Sekcje sportowe
Lp.

Rodzaj sekcji

Liczba grup

1.

Piłka nożna

12

2.
3.

Koszykówka
Karate

3
8

4.
5.
6.
7.

Crossfit
Boks
Nordic Walking
Pilates

1
2
2
4

Lokalizacja
Bielany Wrocławskie, Kobierzyce,
Jaszowice
Kobierzyce
Bielany Wrocławskie, Kobierzyce,
Jaszowice
Kobierzyce
Tyniec Mały
Bielany Wrocławskie, Kobierzyce
Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Tyniec
Mały, Wysoka
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8.

Aerobic

4

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gimnastyka artystyczna
Tenis stołowy
Szachy
Warsztaty biegowe
Ćwiczenia oddechowe
Fizjoterapia
Yoga

2
1
5
2
2
1
2

Łączna liczba mieszkańców Gminy regularnie
uczęszczających na zajęcia sekcji w roku 2019r
wynosiła ok 1045 osób. KOSiR zapewniał
transport (dowóz i odwóz na zajęcia)

Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Tyniec
Mały, Wysoka
Wysoka
Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały
Bielany Wrocławskie, Kobierzyce
Kobierzyce, Pustków Żurawski
Kobierzyce
Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały

niepełnoletnim uczestnikom zajęć. Uczestnicy
sekcji sportowych KOSiR wzięli również udział
w zawodach i rozgrywkach sportowych.

8.1.4. Imprezy i wydarzenia sportowe
W 2019 roku KOSiR zorganizował wiele
wydarzeń sportowych, w których wzięli udział
mieszkańcy
Gminy
Kobierzyce.
Najważniejszymi imprezami w których wzięło
udział najwięcej osób to Kobierzycki Bieg z
Konstytucją oraz Grand Prix Gminy Kobierzyce
– wyścig kolarski. Nowością w roku 2019 był

Wydarzenia sportowe
Lp.
Impreza

turniej piłkarski dla dzieci zorganizowany na
terenie Alei Bielany Wrocławskie gdzie na
specjalnie
przygotowanych
boiskach
rywalizowały drużyny z terenu Gminy
Kobierzyce oraz Powiatu Wrocławskiego w
dwóch kategoriach wiekowych.

Data

Miejsce

04.01.2019 r.

Hala Sportowo –
Widowiskowa w Kobierzycach

1.

Uroczystość wręczenia stypendiów
sportowych

2.

Sportowe ferie zimowe dla dzieci z Gminy
Kobierzyce

3.

Feryjny turniej koszykówki

4.

Turniej Piłki Nożnej Akademii Piłkarskiej
Gminy Kobierzyce

5.

Dzień kobiet z Yogą

6.

Turniej szachowy

7.

Sparingi bokserskie

30.03.2019 r.

Sala sportowa w Tyńcu Małym

8.

V Kobierzycki Bieg z Konstytucją

Kobierzyce

9.

Turniej piłkarski Aleja Bielany Cup

03.05.2019 r.
11-12.05.2019 r. 18-19.05.2019 r.

31.01.2019 r. –
Hala Sportowo –
08.02.2019 r.
Widowiskowa w Kobierzycach
Hala Sportowo –
10.02.2019 r.
Widowiskowa w Kobierzycach
Hala Sportowo –
17.02.2019 r.
Widowiskowa w Kobierzycach
Hala Sportowo –
02.03.2019 r.
Widowiskowa w Kobierzycach
Bielany Wrocławskie obiekt
17.03.2019 r.
wielofunkcyjny

Bielany Wrocławskie
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10.

Turniej koszykówki BASKET DAY

26.05.2019 r.

11.

Otwarcie Stadionu w Kobierzycach

01.06.2019 r.

Hala Sportowo –
Widowiskowa w Kobierzycach
Stadion Sportowy Kobierzyce

12.

II Kobierzycka olimpiada młodzieży

01.06.2019 r.

Stadion Sportowy Kobierzyce

13.

Światowy dzień yogi

29.06.2019 r.

Kuklice

15-26.07.2019 r.

Hala Sportowo –
Widowiskowa w Kobierzycach

29.07.2019 r. –
02.08.2019 r.

Stadion Sportowy Kobierzyce

Warsztaty multisportowe dla dzieci z terenu
Gminy Kobierzyce
Warsztaty piłkarskie dla dzieci z terenu
15.
Gminy Kobierzyce
14.

16.

Via Dolny Śląsk – szosowy wyścig kolarski

22.09.2019 r.

Krzyżowice

17.

Bieg Bielański

29.09.2019 r.

Bielany Wrocławskie

18.

Turniej inauguracyjny sezon koszykarski

13.10.2019 r.

Hala Sportowo –
Widowiskowa w Kobierzycach

19.

Maraton Fitness

26.10.2019 r.

Hala Sportowo –
Widowiskowa w Kobierzycach

20.

Andrzejkowa zumba

29.11.2019 r.

21.

Turniej piłki nożnej sekcji KOSiR

14.12.2019 r.

22.

Sparingi bokserskie

14.12.2019 r.

KOSIR
wspierał
także
organizacyjnie
wydarzenia o charakterze sportowym i
kulturalnym
organizowane
przez
stowarzyszenia, jednostki organizacyjne i
sołectwa z terenu Gminy Kobierzyce.
W wydarzeniach wzięło udział łącznie
kilkanaście tysięcy osób.

Hala Sportowo –
Widowiskowa w Kobierzycach
Hala Sportowo –
Widowiskowa w Kobierzycach
Sala sportowa w Tyńcu Małym

KOSiR posiada również własną stronę
internetową oraz korzysta z dwóch portali
społecznościowych w celach informacyjnych o
realizowanych przez jednostkę zadaniach i
organizowanych
wydarzeniach
dla
mieszkańców gminy.
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8.1.5. Dotacje sportowe
Gmina Kobierzyce wspiera kluby sportowe
udzielając dotacji na realizację zadań
publicznych na podstawie :
• ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
• uchwały rady gminy Kobierzyce w sprawie
określania warunków i trybu finansowania
zadania własnego gminy Kobierzyce w
zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr
II/9/2018 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
29 listopad 2018 r. w sprawie uchwalenia

W roku 2019 Kluby sportowe otrzymały
dotację od Gminy Kobierzyce w kwocie
2 145 000,00 złotych udzielonych na podstawie
obu trybów dotacyjnych.

2 145 000,00 zł – kwota dotacji dla klubów
sportowych w 2019 roku

rocznego
programu
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku publicznego na rok 2019.

Dotacje dla Klubów 2019
Lp.
Nazwa klubu

Dotacja 2019

1.

UKS Bielik Bielany Wrocławskie

14 000 zł

2.

Akademia Piłkarska Jedenastka

5 000 zł

3.

KKJ Wiktoria Chrzanów

10 000 zł

4.

Stowarzyszenie Sport i Turystyka

4 000 zł

5.

UKS Judo Tyniec Mały

4 000 zł
Razem

Dotacje udzielone na podstawie Uchwały Rady
Gminy Kobierzyce NR XLIII/631/14 z dnia 22
sierpnia 2014 roku w sprawie określania
Dotacje dla Klubów 2019 rok
Lp.
Nazwa klubu

37 000 zł

warunków i trybu finansowania zadania
własnego Gminy
Kobierzyce w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu.

Dotacja 2019

1.

LKS Galakticos Solna

52 000 zł

2.

KKS Kobierzyce

42 000 zł

3.

KS Polonia Bielany Wrocławskie

87 000 zł

4.

KS Badminton Kobierzyce

23 000 zł

5.

LKS Polonia Jaszowice

139 000 zł

6.

KPR Gminy Kobierzyce

602 000 zł
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7.

KPR Gminy Kobierzyce Sp. z o.o.

700 000 zł

8.

GKS Kobierzyce

217 000 zł

9.

KKJ Wiktoria Chrzanów

20 000 zł

10.

Stowarzyszenie Klubów Sportowych

75 000 zł

11.

WKS Wierzbice

91 000 zł

12.

KS Wicher Domasław

15 000 zł

13.

KS Magnice

15 000 zł

14.

KP Tarant Krzyżowice

15 000 zł

15.

KS Błękitni Pustków Wilczkowski

15 000 zł

Razem

2 108 000 zł

Wspomaganie działalności sportowej klubów z terenu Gminy Kobierzyce przyniosło w roku 2019
wymierne efekty sportowe.
Najlepsze wyniki w 2019 roku przedstawiają się następująco:
Lp.

Nazwa klubu

1.

LKS Galakticos Solna

2.

KKS Kobierzyce

3.

KS Polonia Bielany Wrocławskie

4.

KS Badminton Kobierzyce

5.

LKS Polonia Jaszowice

6.

KPR Gminy Kobierzyce

7.

KPR Gminy Kobierzyce Sp. z o.o.

8.

GKS Kobierzyce

9.

KKJ Wiktoria Chrzanów

10.

WKS Wierzbice

11.

KS Wicher Domasław

Wynik sportowy
3 miejsce we wrocławskiej klasie A w sezonie 2018-2019 –
piłka nożna
3 miejsce 3 ligi mężczyzn DZKosz w sezonie 2018-2019
9 miejsce we wrocławskiej klasie A w sezonie 2018-2019 –
piłka nożna
Złote medale młodzików młodszych i srebrne medale
juniorów w Klubowych Mistrzostwach Polski;
Medale w grach singlowych, deblowych i mikście
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – 2 złote , 1 srebrny;
Srebrny i brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw
Polski Młodzika Młodszego.
8 miejsce we wrocławskiej klasie A w sezonie 2018-2019 –
piłka nożna
6 miejsce PGNiG Superligi Kobiet w sezonie 2018-2019 –
piłka ręczna
1 miejsce II ligi seniorek ZPRP - piłka ręczna
8 miejsce we wrocławskiej klasie okręgowej – piłka nożna
16 miejsce Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skokach
przez przeszkody;
2 miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w skokach
przez przeszkody.
1 miejsce we wrocławskiej klasie A w sezonie 2018-2019 i
awans do klasy okręgowej – piłka nożna
4 miejsce we wrocławskiej klasie B w sezonie 2018-2019 –
piłka nożna
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12.

KS Magnice

13.

KP Tarant Krzyżowice

14.

KS Błękitni Pustków Wilczkowski

14 miejsce we wrocławskiej klasie B w sezonie 2018-2019
– piłka nożna
6 miejsce we wrocławskiej klasie B w sezonie 2018-2019 –
piłka nożna
3 miejsce we wrocławskiej klasie B w sezonie 2018-2019 –
piłka nożna

8.1.6. Stypendia sportowe
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodym utalentowanym sportowcom, wójt gminy Kobierzyce
przyznał następujące stypendia:
Stypendia sportowe w 2019 roku
Program stypendialny Gminy Kobierzyce w 2019 roku

Rodzaj stypendium

Liczba osób, które otrzymały stypendium

Wydatkowano w 2019 roku

sportowe

20

58 000 zł

Stypendia sportowe mogą być przyznane
osobom fizycznym – mieszkańcom Gminy
Kobierzyce osiągającym wysokie wyniki
sportowe, zrzeszonym lub niezrzeszonym w
klubach

sportowych. Stypendia sportowe zostały
przyznane w następujących dyscyplinach:
piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna plażowa,
karate, taekwondo, judo, sumo, pływanie,
badminton, tenis ziemny i szachy.

8.1.7. Zatrudnienie w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Zatrudnienie w KOSiR
Ilość osób zatrudnionych w KOSiR

30

Ilość etatów

24
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8.2.

Wybrane inwestycje w obszarze infrastruktury sportowej

Nazwa zadania

Budowa stadionu w Kobierzycach

Termin realizacji

Lata 2017-2019

Wartość robót brutto
w 2019 roku

6 667 000,00 zł
Plan na 2019 rok: 2 120 937,00 zł
Wydatkowano w 2019 roku: 2 104 162,27 zł

W 2019 roku dokończono realizację I etapu budowy stadionu w Kobierzycach, który obejmował:
·
budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej z oświetleniem, zraszaniem i
odwodnieniem
·
wyposażenie boiska piłkarskiego w piłkochwyty
·
budowę siłowni plenerowej
·
budowę placu zabaw
·
dostawę i montaż trybun prefabrykowanych oraz wiat stadionowych
·
budowę zespołu kontenerów szatniowych
·
dostawę kontenera sanitarnego dla kibiców i użytkowników kompleksu
·
budowę komunikacji i parkingu z nawierzchnią z kostki betonowej
·
budowę oświetlenia terenu
·
wycinkę drzew i krzewów
·
rozbiórkę wałów ziemnych z wywozem i utylizacją urobku oraz wykonaniem trawników
·
budowę ogrodzenia wraz furtkami i bramami wjazdowymi
W 2019r. wydatkowano kwotę 2 104 162,27 zł.
Zadanie było współfinasowane ze środków zewnętrznych ( z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej).

Nazwa zadania
Termin realizacji

Budowa Ślęzańsko-Bielańskiego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego
Lata 2017 -2019
5 860 000,00zł

Wartość robót brutto w
2019 roku

plan – 3 300 000,00 zł,
wykonanie – 3 233 609,73 zł, tj. 97,99%

W 2019 roku dokończono realizację Ślęzańsko-Bielańskiego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w
ramach inwestycji wybudowano:
·
·
·
·
·
·

boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej,
dwa boiska do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy budynek szatni sportowej,
plac zabaw,
siłownie zewnętrzną,
rolkostradę (naw. asfaltowa),
ścieżkę spacerowo-biegową z nawierzchnią z kostki betonowej.
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·
zagospodarowanie terenu tj. wewnętrzny układu komunikacji wraz z miejscami postojowymi,
ogrodzeniem i oświetleniem terenu.
W 2019 r. wydatkowano kwotę 3 233 609, 73 zł.
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9. FUNDUSZ SOŁECKI

89 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2019 ROK

9.1. Fundusz sołecki- wydatki w 2019 roku
Fundusz sołecki stanowią środki wyodrębnione z

zagwarantowane na realizację przedsięwzięć

budżetu gminy ( na podstawie Ustawy z dnia 21

służących poprawie życia mieszkańców.

lutego

2014

r.

o

funduszu

sołeckim),

Wydatkowanie funduszu sołeckiego w 2019 roku z podziałem na sołectwa.

Sołectwa

Fundusz sołecki 2019 w zł

1.

Bąki

24 437,49 zł

2.

Bielany Wrocławskie

88 863,60 zł

3.

Biskupice Podgórne

28 347,49 zł

4.

Budziszów

33 412,71 zł

5.

Chrzanów

34 479,08 zł

6.

Cieszyce

36 256,35 zł

7.

Damianowice

25 503,85 zł

8.

Dobkowice

28 702,94 zł

9.

Domasław

88 863,60 zł

10.

Jaszowice

31 102,26 zł

11.

Kobierzyce

88 863,60 zł

12.

Królikowice

49 319,30 zł

13.

Krzyżowice

54 473,39 zł

14.

Księginice

34 479,08 zł

15.

Kuklice

39 633,17 zł

16.

Magnice

43 276,57 zł

17.

Małuszów

36 167,49 zł

18.

Nowiny

24 615,22 zł

19.

Owsianka

29 502,72 zł

20.

Pełczyce

46 919,98 zł

21.

Pustków Wilczkowski

47 008,84 zł

22.

Pustków Żurawski

88 863,60 zł

23.

Rolantowice

24 615,22 zł

Lp.
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24.

Solna

45 320,44 zł

25.

Szczepankowice

45 320,44 zł

26.

Ślęza

88 863,60 zł

27.

Tyniec Mały

88 863,60 zł

28.

Tyniec nad Ślęzą

66 025,65 zł

29.

Wierzbice

88 863,60 zł

30.

Wysoka

88 863,60 zł

31. Żerniki Małe-Racławice Wielkie

54 562,25 zł

32.

Żurawice

32 346,35 zł

RAZEM

1 626 737,06 zł

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano:

14

4

48

Placów zabaw

Altany

Imprez
okolicznościowych
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10.1.

Władze Gminy

Kobierzyce są gminą wiejską. Fundamentalną

•

Rewizyjna,

formą organizacji życia publicznego w gminie

•

Skarg, Wniosków i Petycji.

jest samorząd terytorialny. Mieszkańcy gminy
tworzą wspólnotę samorządową i poprzez
organy gminy, tj. radę gminy i wójta gminy,
mogą wytyczać i realizować wspólne cele.
Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje
zadania własne obejmujące wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym oraz zlecone
z zakresu administracji rządowej na zasadach
określonych przez ustawy.
Organem

pomocnicze

–

Wójt

Gminy

–

sołectwa:

Bąki,

Bielany

Wrocławskie, Biskupice Podgórne, Budziszów,
Chrzanów, Magnice, Cieszyce, Dobkowice,
Domasław,

Damianowice,

Jaszowice,

Kobierzyce, Królikowice, Nowiny, Krzyżowice,
Księginice, Kuklice, Małuszów, Owsianka,
Pełczyce,

Pustków

Żurawski,

wykonawczym

Kobierzyce.
Organem

Na terenie gminy wyodrębniono 33 jednostki

Wilczkowski,

Rolantowice,

Solna,

Pustków
Ślęza,

Szczepankowice, Tyniec Mały, Tyniec nad
Ślęzą, Wysoka, Wierzbice, Żerniki Małe,

stanowiącym

i kontrolnym

jest

Racławice Wielkie, Żurawice.

wybierana przez mieszkańców rada gminy,

Informacje na temat urzędu, władz urzędu oraz

która liczy 15 radnych. Rada powołuje stałe lub

rady

doraźne komisje.

internetowej

W ramach rady gminy Kobierzyce funkcjonują
następujące stałe komisje d.s.:

znajdują

się

na

stronie

http://ug-kobierzyce.sisco.info/.
Wszelkie aktualności zamieszczane są na
stronie www.ugk.pl oraz na profilu facebook

•

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

•

Rolnictwa,

Ochrony

gminy

https://www.facebook.com/tukobierzyce/.

Środowiska

i Zagospodarowania Przestrzennego,
•

Użyteczności Publicznej,
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10.1.1. Wójt Gminy Kobierzyce, Zastępca Gminy, Sekretarz, Skarbnik
Wójt gminy sprawuje władzę wykonawczą. Do

W kadencji 2018-2023 w.w. funkcje pełnią:

jego zadań należy realizowanie uchwał Rady

•

Gminy Kobierzyce i kierowanie bieżącymi

Ryszard Pacholik

sprawami oraz reprezentowanie gminy.

•

Wójt wykonuje powierzone mu zadania przy
pomocy

pracowników

Urzędu

Gminy

Wójt Gminy KobierzyceZastępca Wójta Gminy KobierzycePiotr Kopeć

•

i

gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt

Sekretarz Gminy KobierzyceMaria Wilk

•

powierza również prowadzenie określonych
spraw Zastępcy, Sekretarz oraz Skarbnikowi.

Skarbnik Gminy KobierzyceMaria Prodeus

10.1.2. Rada Gminy Kobierzyce
Rada Gminy

jest organem stanowiącym

i kontrolnym. Przewodniczącą Rady Gminy
nieprzerwanie od 2014 roku jest Elżbieta

Skład rady Gminy w kadencji 2018- 2023:
•

Regulska.

•

Rada złożona jest z 15 radnych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulska Elżbieta - Przewodnicząca Rady
Gminy
Łoposzko Henryk - Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Jankiewicz Radosław
Kasprzyk - Czepielinda Apolonia
Kmiecik Krzysztof
Krzesłowski Andrzej
Łukowicz Adrian
Muraczewski Wiesław
Orfin Łukasz
Raś Adam
Sala Robert
Stadnik Czesław
Szwed Wiesław
Trojanowska - Zochniak Anna
Zawisza Jarosław
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10.2. Urząd gminy i jego zadania
Urząd Gminy Kobierzyce znajduje się przy
ulicy Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce.
Urząd funkcjonuje zgodnie z Ustawą z dnia 08
marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
a zwłaszcza z Rozdziałem „Zakres działania
i zadania gminy”. Zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy. W szczególności zadania własne
obejmują sprawy:
• ładu przestrzennego, gospodarki
nieruchomościami, ochrony
środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej;
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów
oraz organizacji ruchu drogowego;
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania
czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz;
• - działalności w zakresie
telekomunikacji;
• lokalnego transportu zbiorowego;
• ochrony zdrowia;
• pomocy społecznej, w tym ośrodków
i zakładów opiekuńczych;
• - wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej;
• gminnego budownictwa
mieszkaniowego;
• edukacji publicznej;
• kultury, w tym bibliotek gminnych i
innych instytucji kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami;
• kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych;
• targowisk i hal targowych;
• zieleni gminnej i zadrzewień;
• cmentarzy gminnych;
• porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli oraz
ochrony przeciwpożarowej i

•

•

•

•
•

•

przeciwpowodziowej, w tym
wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego;
utrzymania gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych;
polityki prorodzinnej, w tym
zapewnienia kobietom w ciąży opieki
socjalnej, medycznej i prawnej;
wspierania i upowszechniania idei
samorządowej, w tym tworzenia
warunków do działania i rozwoju
jednostek pomocniczych i wdrażania
programów pobudzania aktywności
obywatelskiej;
promocji gminy;
współpracy i działalności na rzecz
organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.
450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r.
poz. 37);
współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych
państw.

Wszystkie zadania są sprawnie wykonywane
przez pracowników Urzędu.
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Realizacja wybranych działań urzędu

1 901

30 dni

Liczba odebranych dowodów

30 dni od dnia złożenia wniosku o
wydanie dowodu osobistego –
czas oczekiwania na dowód: (zgodnie z
ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych Dz.U. z 2019
poz. 653 ze zm.

osobistych
od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
(na podstawie raportu z Rejestru
Dowodów).
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10.2.1. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Kobierzyce
Referat

Liczba osób

Kierownictwo Urzędu

4

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek

17

Referat Finansowy

25

Referat Nieruchomości Inwestycji i Środowiska

16

Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego

12

Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

8

Referat Edukacji Kultury i Sportu

7

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich

7

Urząd Stanu Cywilnego

1

Samodzielne stanowiska

10

Informatycy

3

Robotnicy gospodarczy

12

Obsługa urzędu

5

Razem

127
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10.2.2. Promocja Gminy
W 2019 roku na promocję gminy wydatkowano 573 302,14 zł.

Publikacje dotyczące Gminy Kobierzyce – 2019
rok:

realizacja

Gazeta Sąsiedzka – zasięg gminny –

pn.

„TELEBIMY

–

kultury w dolnośląskich gminach” w związku z
zawartą umową na dofinansowanie z Unii

Gazeta Wyborcza – zasięg ogólnokrajowy –

Europejskiej

–

ramach

Regionalnego

Dolnośląskiego na lata 2007-2013;
zasięg

ogólnokrajowy

–

1 publikacja

opracowanie

i

wykonanie

biuletynu

informacyjnego „Kobierzyce Moja Gmina Moja

Gmina Polska Krajowy Przegląd Samorządowy
zasięg

w

Programu Operacyjnego dla Województwa

1 publikacja

–

projektu

nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i

7 publikacji

Temida

Główne zrealizowane wydarzenia i zadania:

ogólnokrajowy

–

1 publikacja

Wieś”;
działania

informacyjno-promocyjne

wykorzystaniem

specjalnie

Express Powiatu Wrocławskiego – zasięg

przygotowanego

profilu

powiatowy – 24 publikacje

portalu społecznościowym Facebook;

Telewizja Echo 24 – zasięg Województwo

organizacja uroczystości otwarcia Stadionu

Dolnośląskie – 20 emisji

Sportowego w Kobierzycach;

Portale

internetowe:

www.otowroclaw.pl,

w

tym

z
celu

(TuKobierzyce) na

organizacja

wspólnie

ze

www.otodolnyslask.pl – publikacje przez okres

Powiatowym

we

12 miesięcy.

poświęconej

bezpieczeństwu

Wrocławiu

Starostwem
konferencji
na

terenie

Powiatu Wrocławskiego
organizacja

Dni

Otwartych

Funduszy

Europejskich w miejscu realizacji projektu pn.
„Modernizacja

i

rozbudowa

oczyszczalni

ścieków w Kobierzycach”;
wykonanie

filmu

promocyjnego

Gminy

Kobierzyce o długości 30 i 60 sekund
realizacja remontu witaczy zlokalizowanych w
miejscowościach

Pustków

Wilczkowski,

Małuszów, Bielany Wrocławskie
uruchomienie
działającej

podstrony

internetowej

pod

subdomeną

http://kobierzyce.naprawmyto.pl
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realizacja projektów w ramach współpracy
zagranicznej:

spotkanie

partnerskie

w

Czechach Gminy Kobeřice, występ zespołu
rokowego podczas dożynek gminnych z
czeskich Kobeřic, udział delegacji oraz występ

organizacja konferencji prasowych i spotkań;
wykonanie

materiałów

promocyjnych,

gadżetów, zaproszeń, kalendarzy ściennych i
książkowych.

zespołu artystycznego z Gminy Kobierzyce w
obchodach Den Obce w Kobeřicach;

10.2.2.1.

Kalendarium 2019

Styczeń
Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Kobierzyce, miastem Wrocław, LG Chem Wrocław Energy,
Agencją Rozwoju Przemysłu, KPWiK i MPWiK dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na
terenie Gminy Kobierzyce i miasta Wrocław.
Odbyły się 3. Halowe Mistrzostwa Polski Artystów w Tenisie Ziemnym w Gminie Kobierzyce,
które zostały objęte Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kobierzyce.
Uroczystość wręczenia Stypendiów Sportowych przyznanych 21 zawodnikom z Gminy
Kobierzyce.
Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce obchodził 20-lecie swojej działalności.
Luty
Finał gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”, w którym po eliminacjach szkolnych wzięło udział 33 uczniów wraz z opiekunami.
W Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym odbyły się I Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy
Kobierzyce w judo. Startowało 73 reprezentantów pięciu szkół z Gminy Kobierzyce.

Marzec
W Pustkowie Wilczkowskim odbyła się charytatywna impreza w celu wsparcia Mieczysława
Tracza – wybitnego sportowca, zapaśnika klasycznego, olimpijczyka – w walce z chorobą.
Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kobierzyce.

Kwiecień
W Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach odbył się IX
Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushin Kobierzyce Cup 2019. Patronat Honorowy nad
imprezą objął Wójt Gminy Kobierzyce.
28 kwietnia zostały przeprowadzone wybory sołtysów miejscowości położonych w Gminie
Kobierzyce.

102 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2019 ROK

Maj
3 maja odbył się V Bieg z Konstytucją w Kobierzycach. Działanie było współfinansowane z
budżetu Gminy Kobierzyce.
3 maja odbył się także Kobierzycki Dzień Strażaka.
10 maja na terenie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Kobierzycach-Pełczycach odbyły się Dni
Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE). Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. umożliwiło zwiedzanie obiektu oczyszczalni ścieków. Na realizację
inwestycji Gmina Kobierzyce pozyskała środki z funduszy UE w wysokości 8,7 mln zł oraz z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyło się spotkanie z udziałem Prezesa Superliga sp. z o.o. i
Zastępcy Prezesa Superligi z przedstawicielami Gminy Kobierzyce, Rady Gminy oraz Zarządu KPR
Gminy Kobierzyce.
W Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach odbył się Turniej
Koszykówki i mecze pokazowe KOSiR Basket Day.
Czerwiec
1 czerwca odbyła się uroczystość otwarcia rozbudowanego i zmodernizowanego stadionu
sportowego w Kobierzycach. W uroczystości wziął udział Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.
Na stadionie odbyły się również obchody Dnia Dziecka.
14 czerwca odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kobierzyce. W jej trakcie został przedstawiony
Raport o stanie Gminy Kobierzyce za 2018 rok. Radni Gminy Kobierzyce zatwierdzili
sprawozdanie finansowe. Uchwałą nr VII/152/2019 zostało udzielone Wójtowi wotum zaufania
oraz absolutorium z wykonania budżetu 2018 r.
28 czerwca br. w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyła się konferencja poświęcona
bezpieczeństwu na terenie całego Powiatu Wrocławskiego. Organizatorem było Starostwo
Powiatowe we Wrocławiu oraz Gmina Kobierzyce.
Lipiec
W Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika
z sołtysami, którzy zakończyli swoją pracę na tym stanowisku.
Sierpień
24-25 sierpnia odbyły się dożynki gminne.
Wrzesień
22 września z inicjatywy Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy współpracy ze
Starostwem Powiatowym we Wrocławiu, Zarządem Województwa Dolnośląskiego, Aleją
Bielany, Via Dolny Śląsk 2019 - organizatorem wyścigów kolarskich oraz PZS Nr 1 w Krzyżowicach
i Stowarzyszeniem Miłośników Krzyżowic, odbyła się wielka impreza sportowa dla miłośników

103 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2019 ROK

jazdy na rowerze. Grand Prix Gminy Kobierzyce - wyścig kolarski pod Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Kobierzyce.
Odbył się 6. Bieg Bielański pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda
Pacholika. Rywalizację ukończyło około 450 uczestników dorosłych oraz 60 dzieci.
Październik
Gmina Kobierzyce zajęła III miejsce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota
podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018 w kategorii gminy
wiejskie. Wyróżnienie odebrał Ryszard Pacholik - Wójt Gminy Kobierzyce w trakcie XVII
Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, w dniu 2 października.
7 października w Kobierzyckim Ośrodku Kultury odbyła się już po raz XVII w ramach Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce, w zostały uroczyście
wręczone stypendia naukowe i artystyczne. Stypendia zostały przyznane 37 uczniom.
Listopad
11 listopada odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości.
14 listopada w Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się uroczysta
Gala Sportowa Polska, w trakcie której Gmina Kobierzyce otrzymała wyróżnienie - tytuł
Sportowa Gmina 2019. Nagrodę odebrał Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik.
Ogłoszenie I. edycji plebiscytu na Sportowca Roku Gminy Kobierzyce w kategorii: Sportowiec
Roku, Młodzieżowy Sportowiec Roku, Trener Roku, Drużyna Roku.
Grudzień
6 grudnia odbył się koncert zespołu Pectus w kolędowym repertuarze. 7 grudnia miał miejsce
III Festyn Świąteczny. Oba wydarzenia odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Adama
Wójcika, ich organizatorem był Kobierzycki Ośrodek Kultury.
W Kobierzyckim Ośrodku Kultury 17 grudnia przy wigilijnym stole spotkali się przedstawiciele
władz samorządowych, radni i sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele
wojska, policji i straży pożarnej, duchowieństwa, służby zdrowia, Wigilijne spotkanie w
Kobierzycach jednostek i organizacji pozarządowych, prezesi oraz dyrektorzy firm i zakładów
pracy, działających na terenie Gminy Kobierzyce.
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10.3. Zamówienia publiczne
W 2019 roku udzielonych zostało 64
zamówienia z zastosowaniem Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych na łączną kwotę 79 464 973,27 zł
netto, w tym:
• 58 zamówień o wartości przekraczającej
wyrażoną w złotych równowartość kwoty,
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, i
mniejszej od kwot określonych w

•

przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp na kwotę 30 305 620,71
zł netto,
6 zamówień o wartości równej lub
przekraczającej kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp na kwotę 49 159 352,56
zł netto

Zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt
8 ustawy Pzp, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Przetarg nieograniczony
w tym:
Ilość postępowań
Wartość netto [zł]
roboty budowlane
12
23 216 490,09 zł
dostawy
3
112 739,58 zł
usługi
10
1 979 070,35 zł
SUMA
25
25 308 300,02 zł
Zamówienia z wolnej ręki
w tym:
Ilość postępowań
Wartość netto [zł]
roboty budowlane
26
4 279 885,87 zł
dostawy
0
0,00 zł
usługi
717 434,82 zł
7
SUMA
33
4 997 320,69 zł
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Pzp
Przetarg nieograniczony
w tym:
Ilość postępowań
Wartość netto [zł]
roboty budowlane
1
31 650 000,00
dostawy
1
2 122 050,00
usługi
4
15 387 302,56
SUMA
6
49 159 352,56
Zgodnie z Rocznym Sprawozdaniem o udzielonych zamówieniach w 2019 roku przesłanym do UZP
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10.3.1. Zrealizowane projekty przez Gminę Kobierzyce ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w 2019 roku.

ZESTAWIENIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW PRZEZ GMINĘ KOBIERZYCE (TAKŻE W PARTNERSTWACH)
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH
w roku 2019
lata realizacji
Wartość
Wysokość
projektu
Program /
całkowita
dofinansowania w
(wraz z
Instytucja
L.p.
Nazwa projektu
projektu w zł. zł. / rodzaj wsparcia rozliczeniem) dofinansowująca
Zakres rzeczowy projektu
Unia Europejska RPO WD 2014W Gminie Kobierzyce inwestycja zakładała
2020 / ZIT WrOF skomunikowanie tzw. Węzła Bielańskiego z drogami
Budowa sieci dróg dla rowerów
4 056 130,16/
Projekt
rowerowymi w Gminie Wrocław dzięki realizacji
na terenie Gmin Kobierzyce i 4 771 917,84
2016-2019
dotacja
partnerski z
dróg rowerowych o całkowitej długości 5,68 km
Wrocław.
jednostkami
(odcinek trasy rowerowej Kobierzyce - Wrocław),
samorządu
w tym wzdłuż DK 35.
1.
terytorialnego

Przebudowa
Stadionu
Kobierzycach - etap I

w

7 111 949,45

2 710 162,60/
dotacja UE
542 032,52 - dotacja
Budżet państwa

2017-2019

Unia Europejska
- RPO WD 20142020 / ZIT WrOF,
Budżet państwa

Projekt został przewidziany do realizacji w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce
na lata 2015 – 2023. W ramach projektu wykonany
został I etap przebudowy stadionu w Kobierzycach,
w którym zrealizowano m.in. budowę placu zabaw,
siłowni zewnętrznej, boiska piłkarskiego z
nawierzchnią ze sztucznej trawy i oświetleniem
nocnym, systemu zraszania

2.
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3.

4

Zwiększenie dostępności i jakości
elektronicznych
usług
oraz
tworzenie
i
wykorzystanie
otwartych zasobów publicznych
dla mieszkańców i podmiotów
gospodarczych
Powiatu
Wrocławskiego oraz 8 gmin:
Czernicy, Długołęki, Jordanowa
Śląskiego, Kątów Wrocławskich,
Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i
Żórawiny” w ramach naboru w
RPO WD 2014-2020
EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ
BARIER - upowszechnienie i
zapewnienie wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej poprzez
utworzenie
nowych
miejsc
wychowania
przedszkolnego,
organizację dodatkowych zajęć
edukacyjnych dla dzieci oraz
podnoszenie
kwalifikacji
nauczycieli w 14 wybranych
placówkach na terenie WrOF
(Wrocław, Kobierzyce, Sobótka,
Miękinia i Oborniki Śląskie).

Modernizacja
oczyszczalni
Kobierzycach
5.

1 459 914,64

2 187 523,01

i rozbudowa
ścieków
w 16 579 170,00

1 240 927,44/
dotacja

1 859 394,56/
dotacja

8 692 607,10/
dotacja z UE
4 768 000,00/
pożyczka z
WFOŚiGW

2016-2018
(rozliczenie
w 2019r)

Unia Europejska RPO WD 20142020/ Projekt
partnerski z
jednostkami
samorządu
terytorialnego

2016-2018
(rozliczenie
w 2019r)

Projekt był realizowany w: Przedszkolu
Samorządowym w Ślęzie, Zespole Szkolno Przedszkolnym w Tyńcu Małym, Zespole Szkolno Unia Europejska Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim oraz w
RPO WD 2014Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wysokiej.
2020 / ZIT WrOF
Zakupiono wyposażenie (sprzęt do realizacji różnych
Projekt
zajęć), zrealizowano zajęcia : arteterapia (np. zajęcia
partnerski
plastyczne), terapia pedagogiczna, socjoterapia,
jednostkami
biblioterapia, terapia EEG biofeedback, terapia
samorządu
psychologiczna, zajęcia neurologopedyczne, język
terytorialnego
angielski, zajęcia umuzykalniające – rytmika,
gimnastyka korekcyjna. Zostały także sfinansowane
szkolenia dla nauczycieli.

2016-2018
(rozliczenie
w 2019r)

Unia Europejska RPO WD 20142020 / ZIT WrOF W ramach realizacji projektu została zaprojektowana
Wojewódzki
i wykonana kompleksowa modernizacja oraz
Fundusz Ochrony rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach
Środowiska i
Gospodarki

W ramach realizacji projektu zrealizowano: Dostawę
sprzętu IT i oprogramowania, zakupiono; stacje
robocze, serwerów, licencje, przełączniki sieciowe,
serwery do wirtualizacji, formularze ePUAP dla
realizacji usług na poziomie 3, programowania,
wdrożono e-usług o 5 poziomie dojrzałości i
zapewnienie im dalszego niezakłóconego działania.
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Wodnej we
Wrocławiu

UPRIGHT
powszechny
profilaktyczny program globalnej
interwencji na rzecz odporności,
wdrażany w celu poprawy i
promocji zdrowia psychicznego
wśród nastolatków "

118 600,00

118 600,00/dotacja

2019-2021

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego
ze środków Unii
Europejskiej

2018-2020

Unia EuropejskaRPO WD 20142020 / ZIT WrOF
Projekt
partnerski z
organizacją
pozarządową

6.

Budzimy ambicje, spełniamy
marzenia – projekt dla szkół w
1 957 804,00
gminie Kobierzyce

7.

1 664 134,08/
dotacja

Projekt jest realizowany w ramach Programu
"Horyzont 2020" - programu badań naukowych i
innowacji. Realizowany jest w Zespołach SzkolnoPrzedszkolnych w Tyńcu Małym i w Wysokiej.
Uczniowie w wieku 12-24 biorą udział w treningach
mających na celu kształtowanie umiejętności
społeczno-emocjonalnych. Treningi są prowadzone
przez nauczycieli, którzy przechodzą specjalistyczne
szkolenia .
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją w
Szkole Podstawowej w Kobierzycach, Pustkowie
Wilczkowskim i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Pustkowie Żurawskim . Obejmuje realizację zajęć:
budowa i programowanie robotów, zajęcia z
matematyki dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
Języki obce, doświadczenia z fizyki i chemii, wyjazdy
edukacyjne. Zakupiony tez został sprzęt :
wyposażenie pracowni komputerowej, doposażenie
pracowni chemicznych, fizycznych i biologicznych,
tablice interaktywne wraz z laptopami oraz
projektorami, laptopy dla nauczycieli, zestawy lego,
doposażenie placu zabaw oraz Sali terapeutycznej i
inne.
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Regionalny Program Energetyki
Prosumenckiej – mikroinstalacje
fotowoltaiczne
w budynkach jednorodzinnych na
terenie wybranych gmin Dolnego
Śląska

2 206 117,15

1 811 945,12/
dotacja

2016-2018
(rozliczenie
w 2019r)

Unia EuropejskaRPO WD 20142020 / Projekt
partnerski z
organizacją
pozarządową
i jednostkami
samorządu
terytorialnego

W ramach projektu podpisano umowy na
przekazanie 52 grantów mieszkańcom gminy, którzy
zainstalowali na swoich budynkach instalacje z ogniw
fotowoltaicznych . Wypłacono mieszkańcom granty
w kwocie 1 811 945,12 zł. o łącznej mocy 310,44 KW.

2019-2021

Unia EuropejskaRPO WD 20142020 / ZIT WrOF
Projekt
partnerski z
organizacją
pozarządową
i jednostkami
samorządu
terytorialnego

W ramach projektu planuje się podpisać umowy na
przekazanie grantów mieszkańcom gminy, którzy
wymienia źródła ciepło na nowszej generacji (m.in. na
pompy ciepła).

2018-2020

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej we
Wrocławiu

Zadanie polega na budowie kanalizacji w 11
miejscowościach gminy: Pełczyce, Kuklice, Magnice,
Księginice, Chrzanów, Racławice Wielkie , Nowiny,
Żerniki Małe, Małuszów, Bąki oraz Chrzanów. W
wyniku realizacji projektu wbudowane zostaną m.in
55 km sieci kanalizacyjnych , 28 pompowni, 2,3 km
wodociągów.

8.

Koalicja na rzecz poprawy jakości
powietrza Gmin ZIT Aglomeracji
Wrocławskiej (ZIT WROF)

1 457 142,86

1 238 571,42/
dotacja

9.
13 333 300,00 /
dotacja
Budowa kanalizacji
Kobierzyce
10.

w

gm.

84 962 250,00
40 000 000,00 /
pożyczka
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Modernizacja
oczyszczalni
Kobierzycach

i rozbudowa
ścieków
w 16 579 170,00

4 768 000,00/
pożyczka

2016-2018

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej we
Wrocławiu

11.
Drogi transportu rolnego w
Gminie Kobierzyce – Kuklice II

140 000,00

30 000,00

2018-2019

12.
Drogi transportu rolnego w
Gminie Kobierzyce – Księginice
13.

220 000,00

56 000,00

2019

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

Projekt został przewidziany do realizacji w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce
na lata 2015 – 2023. W ramach projektu wykonany
został I etap przebudowy stadionu w Kobierzycach,
w którym zrealizowano m.in. budowę placu zabaw,
siłowni zewnętrznej, boiska piłkarskiego z
nawierzchnią ze sztucznej trawy i oświetleniem
nocnym, systemu zraszania/ drenażu płyty boiska
oraz dodatkowe wyposażenie (zadanie
dofinansowana także z Unii Europejskiej)
W ramach projektu wykonano przebudowę drogi o
nawierzchni tłuczniowej - 0,300 km
W ramach projektu wykonano przebudowę drogi o
nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym
utrwaleniem emulsją asfaltową - 0,560 km

Informacje o pozyskanych zewnętrznych środkach finansowych znajdują się na stronie internetowej www.ugk.pl w zakładce Gmina - Fundusze Zewnętrzne.
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10.4. Wykonanie budżetu gminy Kobierzyce
Wykonanie budżetu gminy Kobierzyce w 2019 roku

I.

I.
III.

Dochody

247 618 040,83

II.

Wydatki

261 411 147,42

Przychody

100 218 147,39

IV.

Rozchody

1 394 354,00

Ogółem (I+III)

347 836 188,22

Ogółem (II+IV)

262 805 501,42

Budżet Gminy Kobierzyce w 2019 roku zamknął się z deficytem w wysokości 13 793 106,59 zł.
Należy zaznaczyć, że był on niższy niż planowano o 30 333 373,31 zł

BUDŻET GMINY 2019 ROK
DOCHODY I PRZYCHÓD OGÓŁEM WYNIOSŁY 347 836 188,22
WYDATKI I ROZCHODY 262 805 501,42

10.4.1. Dochody
W 2019 roku dochody gminy Kobierzyce wyniosły 247 618 040,83 zł. Względem 2018 roku
( 218 686 964,00 zł zł) wzrosły o 28 931 076,83 zł.

BUDŻET GMINY 2019 ROK
DOCHÓD BUDŻETU GMINY NA 1 MIESZKAŃCA WYNIÓSŁ 12 222,02 ZŁ

10.4.2. Wydatki
Wydatki w 2019 roku wyniosły 261 411 147,42 zł.

BUDŻET GMINY 2019 ROK
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 1 MIESZKAŃCA WYNIOSŁY 12 902,82 ZŁ
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ZAŁĄCZNIK 1 Rejestr Uchwał Rady Gminy Kobierzyce Rok 2019

L.P.

NR

DATA

UCHWAŁY

PODJĘCIA

UCHWAŁA
Status
W SPRAWIE:

IV/49/2019

25.01.19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobierzyce na 2019 rok.

IV/50/2019

25.01.19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

IV/51/2019

25.01.19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia z
dnia 10 listopada 2017 r. umożliwiającego realizację zadania pn.
„Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w m. Kobierzyce wraz z
budową sygnalizacji świetlnej”.

IV/52/2019

Status: nie
zrealizowane –
odstąpienie przez
GDDKiA do podpisania
Aneksu nr 1

25.01.19 w sprawie zmiany Uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Status: zrealizowana

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
IV/53/2019

25.01.19 w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej i
Logistycznej

w

południowo-środkowej

części

obrębu

Status: obowiązująca

Bielany

Wrocławskie.
IV/54/2019

25.01.19 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul.
Południowej

w

południowo-środkowej

części

obrębu

Status: w trakcie
realizacji

Bielany

Wrocławskie.
IV/55/2019

25.01.19 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.

Status: w trakcie
realizacji

Rzecznej w środkowo-zachodniej części wsi Ślęza.
IV/56/2019

25.01.19 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu Status: odstąpiono od
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej realizacji - Inwestor się
wycofał
położonego w południowo-środkowej części obrębu Tyniec Mały.

IV/57/2019

25.01.19 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu Status: odstąpiono od
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul.
Lipową a ul. Ślężańską w południowo-zachodniej części wsi Wierzbice.

realizacji – Rada
uchyliła uchwałą Nr
XIII/270/2019 z dn.
22.11.19

IV/58/2019

25.01.19 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu Status: odstąpiono od
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. realizacji bo zadanie
jest realizowane w
Motylkowej w północnej części wsi Wysoka.
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uchwale Nr V/95/2019
z dn. 28.03.19
IV/59/2019

25.01.19 w sprawie podziału sołectwa Żerniki Małe-Racławice Wielskie,

Status: zrealizowana

utworzenie sołectwa Żerniki Małe i sołectwa Racławice Wielkie.
IV/60/2019

25.01.19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

Status: zrealizowana

IV/61/2019

25.01.19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Status: zrealizowana

V/62/2019

28.03.19

w sprawie zmiany budżetu gminy Kobierzyce na 2019 rok

V/63/2019

28.03.19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

V/64/2019

28.03.19

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji w spółkach prawa handlowego.

V/65/2019

28.03.19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz określenia granic
Status: obowiązująca

obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września
2019 roku.
V/66/2019

28.03.19

w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego
Status: obowiązująca

w Kobierzycach.
V/67/2019

28.03.19

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących
z grupami dzieci 6-letnich i dzieci młodszych, dla których organem

Status: obowiązująca

prowadzącym jest Gmina Kobierzyce.

V/68/2019

28.03.19

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/622/17 Rady Gminy Kobierzyce z
dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów

Status: obowiązująca

i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze.
V/69/2019

28.03.19

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/631/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
Gminy Kobierzyce w zakresie wspierania rozwoju sportu zmienianą

Status: obowiązująca

uchwałą III/35/2018 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 19 grudnia 2018 r.
V/70/2019

28.03.19

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie
zabytku wpisanego do rejestru zabytków (dach i wieża Kościoła p.w. Św.
Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą) dla Parafii Rzymskokatolickiej

Status: zrealizowana

pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą.
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V/71/2019

28.03.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony do 3 lat na lokal użytkowy w miejscowości Ślęza przy ul. Status: obowiązująca
Przystankowej 2.

V/72/2019

28.03.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Status: w trakcie
realizacji

V/73/2019

28.03.19

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/165/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
27 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych

Status:zrealizowana

należących do gminy Kobierzyce.
V/74/2019

28.03.19

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr. XXIV/436/17
z dnia 24 marca 2017r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki
organizacyjnej pod nazwą „Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji" oraz Status: obowiązująca
nadania jej statutu.

V/75/2019

28.03.19

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
Status:obowiązująca

ścieków na terenie gminy Kobierzyce.
V/76/2019

28.03.19

w sprawie dopłat dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Status:uchylona

na terenie gminy Kobierzyce.
V/77/2019

28.03.19

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora KOK.

V/78/2019

28.03.19 w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

Status: zrealizowana

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części Status: obowiązująca
obrębu Rolantowice
V/79/2019

28.03.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Damianowice.

V/80/2019

28.03.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice.

V/81/2019

28.03.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kuklice.

V/82/2019

28.03.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Małuszów.

V/83/2019

28.03.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny.

V/84/2019

28.03.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Pełczyce.

V/85/2019

28.03.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu

Status: w trakcie
realizacji
Status: w trakcie
realizacji
Status: w trakcie
realizacji
Status: w trakcie
realizacji
Status: w trakcie
realizacji
Status: w trakcie
realizacji
Status: w trakcie
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zagospodarowania przestrzennego wsi Rolantowice.
V/86/2019

28.03.19

realizacji

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Solna.

V/87/2019

28.03.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice.

V/88/2019

28.03.19

Status: w trakcie
realizacji
Status: w trakcie
realizacji

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po południowej
stronie ul. Majowej w środkowo-wschodniej części wsi Bielany

Status: w trakcie
realizacji

Wrocławskie.
V/89/2019

28.03.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu Status: odstąpiono od
realizacji – Rada
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowej
uchyliła uchwałą Nr
części wsi Bielany Wrocławskie.
XII/252/2019 z dn.
25.10.19

V/90/2019

28.03.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu Status: odstąpiono od
realizacji – Rada
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.
uchyliła uchwałą Nr
Wrocławskiej w środkowej części wsi Bielany Wrocławskie.
XII/253/2019 z dn.
25.10.19

V/91/2019

28.03.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. LG w
środkowo-zachodniej części obrębu Biskupice Podgórne.

V/92/2019

28.03.19

Status: w trakcie
realizacji

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy al.
Pałacowej w północno-środkowej części wsi Kobierzyce.
Status: w trakcie
realizacji

V/93/2019

28.03.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul.
Bukowej w północno-wschodniej części wsi Kobierzyce.

V/94/2019

28.03.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.
Energetycznej na częściach obrębów Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów.

V/95/2019

28.03.19

Status: w trakcie
realizacji

Status: w trakcie
realizacji

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul.
Radosną, granicą Wrocławia i ul. Bratnią w północno-środkowej części

Status: w trakcie
realizacji

wsi Wysoka
V/96/2019

28.03.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław.

V/97/2019

28.03.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce.

Status: obowiązująca
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Status: obowiązująca
V/98/2019

28.03.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Królikowice.

Status: obowiązująca

V/99/2019

28.03.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Racławice Wielkie.

Status: obowiązująca

V/100/2019

28.03.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały.

Status: obowiązująca

V/101/2019

28.03.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia umożliwiającego
realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku
Pełczyce – Kobierzyce oraz budowa drogi dla rowerów na odcinku Status: obowiązująca
Bielany Wrocławskie – Ślęza, stanowiących część tras rowerowych na
terenie gminy Kobierzyce”

V/102/2019

28.03.19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu
w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na
odcinku Pełczyce – Kobierzyce oraz budowa drogi dla rowerów na Status: obowiązująca
odcinku Bielany Wrocławskie – Ślęza, stanowiących część tras
rowerowych na terenie gminy Kobierzyce”.

V/103/2019

28.03.19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na

Status: zrealizowano

budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej.
V/104/2019

28.03.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
zbiorniki wodne wód stojących zlokalizowanych na nieruchomościach
położonych w obrębie wsi: Budziszów działka nr 8, Damianowice
działka nr 103, Kobierzyce działka nr 384/9, Małuszów działka nr 25,
Solna działka nr 154/3, Szczepankowice działka nr 255/32, Tyniec Mały
działka nr 8/26 i działka nr 364/15, Tyniec nad Ślęzą działka nr 303, po
Status: zrealizowano

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

V/105/2019

28.03.19

w sprawie

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobierzyce na rok
2019.
V/106/2019

28.03.19

Status: zrealizowano

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Racławice Wielkie.
Status: obowiązująca

V/107/2019

28.03.19

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żerniki Małe.
Status: obowiązująca

V/108/2019

28.03.19 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.

VI/109/2019

Status: zrealizowana

31.05.19 w sprawie zmiany budżetu gminy Kobierzyce na 2019 rok.
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VI/110/2019

31.05.19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce

VI/111/2019

31.05.19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
czas

oznaczony

do

3 lat

na

lokale

w świetlicach

wiejskich

z przeznaczeniem na świetlice środowiskowe
VI/112/2019

31.05.19

Status: obowiązujaca

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie
zabytku wpisanego do rejestru zabytków (remont wnętrza Kościoła p.w.
Św.

Andrzeja

Apostoła

w Bielanach Wrocławskich)

dla

Parafii

Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła w Bielanach Status: zrealizowana
Wrocławskich.
VI/113/2019

31.05.19

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających
Status: obowiązująca

wysokie wyniki sportowe.
VI/114/2019

31.05.19

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/802/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Kobierzyckiego Zespołu
Status: obowiązująca

Żłobków
VI/115/2019

31.05.19

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/525/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
19 maja 2005 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Zespołu Szkół
Status: obowiązująca

w Kobierzycach i wyodrębnienia jednostek organizacyjnych.
Oświadczenie

31.05.19

w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Gminy Kobierzyce na temat
udziału w projekcie pn.: "UPRIGHT - Powszechny profilaktyczny program

nr VI/4/2019

globalnej interwencji na rzecz odporności, wdrażany w celu poprawy
i promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków”
Status: obowiązująca

Oświadczenie

w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Gminy Kobierzyce na temat

nr VI/5/2019

realizacji projektu partnerskiego pn.: "Program wsparcia aktywności
zawodowej rodziców dzieci do lat 3"

Status:
niezrealizowana.
Projekt nie otrzymał
dofinansowania.

VI/116/2019

31.05.19

w sprawie zmiany uchwały nr II/20/2018 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
29 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz
Poprawy Jakości Powietrza -program grantów na wymianę źródeł ciepła

Status: zrealizowana

w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji
Wrocławskiej”
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VI/117/2019

31.05.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas
oznaczony do 5 lat terenu rekreacyjnego

położonego

przy ulicy
Status: zrealizowana

Przystankowej w miejscowości Ślęza.
VI/118/2019

31.05.19

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/105/2019 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Status: zrealizowana

Kobierzyce na rok 2019.
VI/119/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego wsi Dobkowice.
Status: obowiązująca
VI/120/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego wsi Bąki, położonego w obrębie Owsianka-Bąki.
VI/121/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

Status: obowiązująca

zagospodarowania

przestrzennego wsi Owsianka, położonego w obrębie Owsianka-Bąki.
VI/122/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania
Status: obowiązująca

przestrzennego wsi Tyniec nad Ślęzą.
VI/123/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego wsi Księginice.
VI/124/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

Status: obowiązująca
miejscowego

planu

zagospodarowania
Status: obowiązująca

przestrzennego wsi Magnice.
VI/125/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

Status: obowiązująca

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego zachodniej części wsi Racławice Wielkie.
Status: obowiązująca

VI/126/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego wsi Żerniki Małe
VI/127/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

Status: obowiązująca
planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru drogi ul. Kwiatowej w północnej części wsi Ślęza
Status: obowiązująca

VI/128/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Towarowej w północnośrodkowej części obrębu Bielany Wrocławskie

VI/129/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

Status: obowiązująca

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Czekoladowej i Magazynowej w
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północno-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie
VI/130/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

Status: obowiązująca
zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Szmaragdowej w północnośrodkowej części wsi Tyniec Mały

VI/131/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

Status: obowiązująca

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Piaskową, Sosnową i
Status: obowiązująca

Domasławską w środkowej części wsi Tyniec Mały
VI/132/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Jagodowej w południowośrodkowej części wsi Małuszów

VI/133/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

Status: obowiązująca

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej w środkowoStatus: obowiązująca

zachodniej części wsi Kobierzyce
VI/134/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kasztanowej w północno- Status: obowiązująca
środkowej części wsi Pełczyce
VI/135/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego po wschodniej stronie ul. Sportowej w
Status: w trakcie
realizacji

środkowej części wsi Kobierzyce

VI/136/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w środkowoStatus: obowiązująca

zachodniej części wsi Kobierzyce
VI/137/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Polnej w południowośrodkowej części wsi Kobierzyce

VI/138/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

Status: obowiązująca

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części wsi
Chrzanów

VI/139/2019

31.05.19

w

sprawie

Status: obowiązująca

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

Status: obowiązująca

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świerkowej w środkowo-
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wschodniej części wsi Krzyżowice
VI/140/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Lipowej w północno-środkowej Status: obowiązująca
części obrębu Wierzbice
VI/141/2019

31.05.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Status: obowiązująca
Tyniec nad Ślęzą
VI/142/2019

31.05.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ciągu pieszo-jezdnego położonego
pomiędzy ul. Magnoliową a Liliową w północno-wschodniej części wsi

Status: w trakcie
realizacji

Bielany Wrocławskie
VI/143/2019

31.05.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.
Status: w trakcie
realizacji

Kobierzyckiej w południowo-środkowej części wsi Chrzanów

VI/144/2019

31.05.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.
Europejskiej i Inwestycyjnej w północnej części obrębu Magnice

VI/145/2019

31.05.19

Status: w trakcie
realizacji

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.
Klonowej w południowej części wsi Żurawice.

Status: w trakcie
realizacji

VI/146/2019

31.05.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław

Status: obowiązująca

VI/147/2019

31.05.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały.

Status: obowiązująca

VI/148/2019

31.05.19

w sprawie nadania nazwy placu we wsi Tyniec Mały.

Status: obowiązująca

VI/149/2019

31.05.19

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Status: obowiązująca

Oświadczenie

31.05.19

zawierające stanowisko Rady Gminy Kobierzyce w sprawie dokonywania
zmian w postanowieniach miejscowych planów zagospodarowania

nr VI/6/2019

przestrzennego umożliwiających powstawanie inwestycji polegających
na budowie budynków zamieszkania zbiorowego z przeznaczeniem
prowadzenia działalności noclegowej.
VII/150/2019

14.06.19

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobierzyce wotum zaufania.

Status: zrealizowana
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VII/151/2019

14.06.19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobierzyce

Status: zrealizowana

za rok 2018.
VII/152/2019

14.06.19

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce z
Status: zrealizowana

wykonania budżetu za rok 2018.
VII/153/2019

14.06.19

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2019 rok.

VII/154/2019

14.06.19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

VII/155/2019

14.06.19

w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na
Status: zrealizowana

ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków.
VII/156/2019

14.06.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia umożliwiającego
realizację zadania w ramach programu "Bezpieczna droga" pn.
"Przebudowa wiaduktu drogowego nad autostradą A4 w km 151+774 Status: zrealizowana
w ciągu drogi powiatowej ul. Pszennej w miejscowości Ślęza wraz
z budową chodnika dla pieszych na dojściu do obiektu".

VIII/157/2019

27.06.19

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2019 rok.

VIII/158/2019

27.06.19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

VIII/159/2019

27.06.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania
Status: obowiązująca

przestrzennego wsi Domasław.
VIII/160/2019

27.06.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania
Status: obowiązująca

przestrzennego drogi publicznej w zachodniej części wsi Wysoka.
VIII/161/2019

27.06.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Magazynowej w północnoStatus: obowiązująca

zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie.
VIII/162/2019

27.06.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. LG w południowo- Status: obowiązująca
zachodniej części obrębu Biskupice Podgórne.
VIII/163/2019

27.06.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania
Status: obowiązująca

przestrzennego wsi Tyniec Mały.
VIII/164/2019

27.06.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej i Nowej w Status: obowiązująca
środkowo-zachodniej części wsi Kobierzyce.
VIII/165/2019

27.06.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

Status: obowiązująca

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kobierzyckiej w południowo-
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wschodniej części wsi Chrzanów.
VIII/166/2019

27.06.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Lipowej w środkowej części Status: obowiązująca
wsi Wierzbice.
VIII/167/2019

27.06.19

w

sprawie

uchwalenia

przestrzennego

obszaru

miejscowego
położonego

planu

przy

ul.

zagospodarowania
Młodzieżowej

w Status: obowiązująca

południowej części wsi Solna.
VIII/168/2019

27.06.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Budziszów.

VIII/169/2019

27.06.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas

Status: obowiązująca

nieokreślony w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej
zabudowanej

budynkiem

przeznaczonym

na

ośrodek

zdrowia

Status: zrealizowana

w Kobierzycach.
IX/170/2019

23.07.19

w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratury Rejonowej dla WrocławiaKrzyków Zachód otrzymanej w dniu 5 lipca 2019 roku na niezgodność z Status: zrealizowana
prawem aktu prawa miejscowego.

IX/171/2019

23.07.19

w sprawie zaliczenia drogi położonej w miejscowości Ślęza do kategorii
dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu.

X/172/2019

21.08.19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

X/173/2019

21.08.19

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2019 rok.

X/174/2019

21.08.19

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/622/17 Rady Gminy Kobierzyce z
dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i Status: obowiązująca
trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze.

X/175/2019

21.08.19

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie
zabytku wpisanego do rejestru zabytków (mur wokół Kościoła p.w. Św.
Wojciecha Biskupa i Męczennika w Domasławiu) dla Rzymskokatolickiej
Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w

Status: zrealizowano

Domasławiu.
X/176/2019

21.08.19

w

sprawie

określenia

wzoru

wniosku

o

wypłatę

dodatku

energetycznego.
X/177/2019

21.08.19

Status: obowiązująca

w sprawie przyjęcia projektu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kobierzyce na okres
2019-2033”.

Status: obowiązująca
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X/178/2019

21.08.19

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Wrocławskiego,
drogi oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 38 położona w obrębie
Wysoka.

X/179/2019

21.08.19

realizacji

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

X/180/2019

21.08.19

Status: obowiązująca

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

X/181/2019

21.08.19

Status: obowiązująca

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

X/182/2019

21.08.19

Status: obowiązująca

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
czas oznaczony do 3 lat.

X/183/2019

21.08.19

Status: w trakcie

Status: zrealizowano

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po

Status: zrealizowano

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
X/184/2019

21.08.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na

Status: zrealizowano

czas oznaczony do 3 lat.
X/185/2019

21.08.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po

Status: zrealizowana

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
X/186/2019

21.08.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
czas oznaczony do 3 lat.

X/187/2019

21.08.19

Status:zrealizowana

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po

Status:zrealizowana

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
X/188/2019

21.08.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po

Status:zrealizowana

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
X/189/2019

21.08.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po

Status:zrealizowana

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
X/190/2019

21.08.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony do 3 lat na lokal użytkowy w miejscowości Jaszowice przy ul. Status:zrealizowana
Sportowej.

X/191/2019

21.08.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części
działki numer 136/9, obręb Ślęza, z przeznaczeniem na lokalizację

Status: zrealizowana

dwustronnej tablicy reklamowej o łącznej pow. 20 m2, po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
X/192/2019

21.08.19

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/110/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
19 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Status:zrealizowana
placów zabaw należących do Gminy Kobierzyce.

X/193/2019

21.08.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Irysowej w północno- Status: obowiązująca
wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie.
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X/194/2019

21.08.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kłodzkiej i Zimowej w Status: obowiązująca
południowo-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie.
X/195/2019

21.08.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru pomiędzy ul. Kłodzką i ul. Przedwiośnie w Status: obowiązująca
południowo-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie
X/196/2019

21.08.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Szczęśliwej w Status: obowiązująca
środkowo-wschodniej części wsi Tyniec Mały.
X/197/2019

21.08.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tynieckiej w środkowo- Status: obowiązująca
zachodniej części wsi Domasław.
X/198/2019

21.08.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Porzeczkowej w Status: obowiązująca
północno-wschodniej części wsi Domasław.
X/199/2019

21.08.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wspólnej w środkowej Status: obowiązująca
części wsi Kuklice.
X/200/2019

21.08.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.

Status: w trakcie
realizacji

Szwedzkiej w północnej części obrębu Bielany Wrocławskie.
X/201/2019

21.08.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.
Kolejowej i Makowej w środkowo-wschodniej części wsi Bielany

Status: w trakcie
realizacji

Wrocławskie.
X/202/2019

21.08.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.

Status: w trakcie
realizacji

Koreańskiej w północno-wschodniej części obrębu Biskupice Podgórne.
X/203/2019

21.08.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dróg publicznych położonych w

Status: w trakcie
realizacji

obrębach Małuszów i Krzyżowice-Wierzbica.
X/204/2019

21.08.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.

Status: w trakcie
realizacji

Szmaragdowej w północno-środkowej części wsi Tyniec Mały.
X/205/2019

21.08.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.

Status: w trakcie
realizacji

Parkowej i Świętego Józefa w środkowej części wsi Magnice.
X/206/2019

21.08.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru drogi publicznej położonej w

Status: w trakcie
realizacji

północno-wschodniej części obrębu Tyniec nad Ślęzą.
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X/207/2019

21.08.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu Status: odstąpiono od
realizacji – Rada
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.
uchyliła uchwałą Nr
Lwowskiej w północno-wschodniej części wsi Wierzbice.
XII/256/2019 z dn.
25.10.19

X/208/2019

21.08.19

w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego
Status: zrealizowano

X/209/2019

21.08.19

w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia
– Krzyków Zachód otrzymanej w dniu 23 lipca 2019 roku na niezgodność Status:zrealizowana
z prawem aktu prawa miejscowego.

X/210/2019

21.08.19

w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego.

Status: zrealizowano

X/211/2019

21.08.19

w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego.

Status: zrealizowano

X/212/2019

21.08.19

w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego.
Status: zrealizowano

X/213/2019

21.08.19

w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego.

Status: zrealizowano

X/214/2019

21.08.19

w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego.

Status: zrealizowano

X/215/2019

21.08.19

w

sprawie

skargi

na

rozstrzygnięcie

nadzorcze

Wojewody
Status: zrealizowano

Dolnośląskiego.
X/216/2019

21.08.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce.
Status: obowiązująca

X/217/2019

21.08.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyżowice.
Status: obowiązująca

X/218/2019

21.08.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Księginice.
Status: obowiązująca

X/219/2019

21.08.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żerniki Małe.
Status: obowiązująca

X/220/2019

21.08.19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Policji
we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kobierzycach.

XI/221/2019

20.09.19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
czas oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego – świetlicy wiejskiej w
Pustkowie Wilczkowskim.

XI/222/2019

Status: zrealizowana

20.09.19

Status:zrealizowano

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony do 3 lat na lokale użytkowe wraz gruntem w miejscowości
Tyniec Mały przy ul. Domasławskiej 10.

Status:zrealizowano
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XI/223/2019

20.09.19

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr. XXIV/436/17 z
dnia 24 marca 2017r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki
organizacyjnej pod nazwą „Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji" oraz Status:zrealizowano
nadania jej statutu.

XI/224/2019

20.09.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy autostradzie A4 w północnozachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie.
XI/225/2019

20.09.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Czystej w środkowowschodniej części obrębu Kobierzyce.
XI/226/2019

20.09.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

Żurawski i Żurawice.
20.09.19

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

południowo-wschodniej części wsi Pustków Wilczkowski.
20.09.19

20.09.19

Status: obowiązująca

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. LG we
wschodniej części wsi Biskupice Podgórne.

XI/230/2019

20.09.19

Fiołkowej i Chabrowej środkowo-wschodniej części wsi Wysoka.
20.09.19

Status: w trakcie
realizacji

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.

XI/231/2019

Status: obowiązująca

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce.

XI/229/2019

Status: obowiązująca

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wiktoriańskiej w

XI/228/2019

Status: obowiązująca

zagospodarowania

przestrzennego osiedla Żurawice położonego w obrębach: Pustków

XI/227/2019

Status: obowiązująca

Status: w trakcie
realizacji

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.
Wrocławskiej i Ogrodowej w południowo-środkowej części wsi Pustków

Status: w trakcie
realizacji

Wilczkowski.
XI/232/2019

20.09.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.
Innowacyjnej w południowo-wschodniej części obrębu Biskupice

Status: w trakcie
realizacji

Podgórne.
XI/233/2019

20.09.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce.

XI/234/2019

20.09.19

Status: w trakcie
realizacji

w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego.
Status: zrealizowano

XI/235/2019

20.09.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczepankowice.
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Status: zrealizowano
XII/236/2019

25.10.19

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2019 rok.

XII/237/2019

25.10.19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

XII/238/2019

25.10.19

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kobierzyce
oraz ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich

Status:obowiązująca

pobrania i wykorzystania.
XII/239/2019

25.10.19

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/577/14 Rady Gminy Kobierzyce z
dnia 28 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu SzkolnoStatus: obowiazująca

Przedszkolnego w Tyńcu Małym.
XII/240/2019

25.10.19

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/525/05 Rady Gminy Kobierzyce z
dnia 19 maja 2005 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Zespołu Szkół w
Status: obowiązujaca

Kobierzycach i wyodrębnienia jednostek organizacyjnych.
XII/241/2019

25.10.19

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie
zabytku wpisanego do rejestru zabytków (Kościoła p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Tyńcu Małym) dla Rzymskokatolickiej Parafii
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Tyńcu

Status: zrealizowano

Małym.
XII/242/2019

25.10.19

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie
aportu do spółki pn. Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Status: zrealizowana

Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kobierzycach.
XII/243/2019

25.10.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony do 3 lat na lokal użytkowy w miejscowość Kobierzyce przy ul.
Status:obowiązująca

Witosa 15.
XII/244/2019

25.10.19

w sprawie zmiany uchwały nr XI/155/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
16 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
korzystania ze świetlic wiejskich należących do gminy Kobierzyce
zmienionej Uchwałą Nr XXV/471/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28

Status:obowiązujaca

kwietnia 2017 r
XII/245/2019

25.10.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Wrocławskim
umów partnerskich o realizacji zadania -inwestycji pn. Budowa drogi
publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w
Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul.
Energetycznej, w gm. Kobierzyce"

Status:zrealizowano
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XII/246/2019

25.10.19

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
Status: zrealizowano

XII/247/2019

25.10.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowej
Status: w trakcie
realizacji

części ul. Irysowej w północno-wschodniej części wsi Bielany
Wrocławskie.
XII/248/2019

25.10.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.
Spółdzielczej, Inwestycyjnej i Pogodnej w południowo-zachodniej części
wsi Kobierzyce.

XII/249/2019

25.10.19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kobierzyce.

XII/250/2019

25.10.19

Status: w trakcie
realizacji

autostradzie A4 w środkowo-wschodniej części obrębu Ślęza.
25.10.19

Status: w trakcie
realizacji

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy

XII/251/2019

Status: w trakcie
realizacji

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXIII/416/17 z
dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego przy ul. Sadowniczej w południowo-środkowej części wsi

Status: zrealizowano

Bielany Wrocławskie.
XII/252/2019

25.10.19

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr V/89/2019 z
dnia 28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

Status: zrealizowano

położonego w środkowej części wsi Bielany Wrocławskie.
XII/253/2019

25.10.19

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr V/90/2019 z
dnia 28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego przy ul. Wrocławskiej w środkowej części wsi Bielany

Status: zrealizowano

Wrocławskie.
XII/254/2019

25.10.19

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XLI/823/18 z
dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

Status: zrealizowano

położonego przy ul. Ludowej w środkowej części wsi Kobierzyce.
XII/255/2019

25.10.19

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVIII/741/18
z dnia 24 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania

Status: zrealizowano
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego przy ul. Szkolnej i Świdnickiej w południowo-zachodniej
części wsi Tyniec Mały.
XII/256/2019

25.10.19

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr IV/57/2019 z
dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. Ślężańską w południowo-

Status: zrealizowano

zachodniej części wsi Wierzbice.

XII/257/2019

25.10.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Księginice.
Status: obowiązująca

nr XII/ 1/ 2019

25.10.19

Oświadczenie w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Gminy Kobierzyce
na temat realizacji projektu pn.: „Bezpieczna Przystań – utworzenie i
zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu
Status: zrealizowana

Małym”.

XIII/258/2019

22.11.19

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2019 rok.

XIII/259/2019

22.11.19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

XIII/260/2019

22.11.19

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/393/13 Rady Gminy Kobierzyce z
dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej

Status: obowiązująca

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
XIII/261/2019

22.11.19

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
Status: zrealizowana

XIII/262/2019

22.11.19

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/366/04 Rady Gminy Kobierzyce z
dnia 29.07.04 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
Status: uchylona

drogowego.
XIII/263/2019

22.11.19

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/804/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
24 sierpnia 2018r., w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
Status: obowiązująca

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobierzyce.
XIII/264/2019

22.11.19

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020.

Status: w trakcie
realizacji
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XIII/265/2019

22.11.19

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Kobierzyce do roku 2030.

Status: w trakcie
realizacji

XIII/266/2019

22.11.19

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
Status:obowiązująca

publicznego na rok 2020.
XIII/267/2019

22.11.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Ślęza.

XIII/268/2019

22.11.19

Status: w trakcie
realizacji

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.
Logistycznej

w

południowo-środkowej

części

obrębu

Bielany

Wrocławskie.
XIII/269/2019

22.11.19

Status: w trakcie
realizacji

w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego.
Status: zrealizowano

XIII/270/2019

22.11.19

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr X/207/2019 z
dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

obszaru

położonego przy ul. Lwowskiej w północno-wschodniej części wsi Status: zrealizowano
Wierzbice.
XIII/271/2019

22.11.19

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Damianowice.
Status: obowiązująca

XIV/272/2019

20.12.19

w sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy
na 2019 rok.

XIV/273/2019

20.12.19

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobierzyce na 2020 rok.

XIV/274/2019

20.12.19

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

XIV/275/2019

20.12.19

w sprawie zmiany Uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

Status: obowiązująca

właściciela nieruchomości.
XIV/276/2019

20.12.19

w sprawie dopłat dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Kobierzyce.

Status:obowiązująca
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XIV/277/2019

20.12.19

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych mieszkańców gminy Kobierzyce.

XIV/278/2019

20.12.19

Status: w trakcie
realizacji

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego

nauczycieli

oraz

ustalenia

maksymalnej

kwoty

dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Status:obowiązująca
organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce.
XIV/279/2019

20.12.19

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/366/04 Rady Gminy Kobierzyce z
dnia 29.07.04 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego.

XIV/280/2019

20.12.19

Status: obowiązująca

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia nr SPDT.032.6.2019 z dnia 30 maja 2019 r. umożliwiającego realizację zadania
pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Pełczyce – Kobierzyce
oraz budowa drogi dla rowerów na odcinku Bielany Wrocławskie – Ślęza,

Status: obowiązująca

stanowiących część tras rowerowych na terenie gminy Kobierzyce”.
XIV/281/2019

20.12.19

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/102/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wrocławskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszorowerowego na odcinku Pełczyce – Kobierzyce oraz budowa drogi dla Status: obowiązująca
rowerów na odcinku Bielany Wrocławskie – Ślęza, stanowiących część
tras rowerowych na terenie gminy Kobierzyce”.

XIV/282/2019

20.12.19

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/345/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
30 września 2016r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się
na terenie Gminy Kobierzyce rodzinie narodowości polskiej - Status: obowiązujaca
repatriantów z Kazachstanu.

XIV/283/2019

20.12.19

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr. XXIV/436/17 z
dnia 24 marca 2017r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki
organizacyjnej pod nazwą „Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji" oraz Status:zrealizowano
nadania jej statutu.

XIV/284/2019

20.12.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony do 3 lat na lokal użytkowy w miejscowość Wierzbice przy ul.
Tarnopolskiej.

XIV/285/2019

20.12.19

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/519/17 Rady Gminy Kobierzyce z
dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania
z boisk i stadionów sportowych należących do Gminy Kobierzyce.

XIV/286/2019

20.12.19

Status:zrealizowano

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po

Status:zrealizowano
Status:zrealizowano

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
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XIV/287/2019

20.12.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po

Status:zrealizowano

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
XIV/288/2019

20.12.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po

Status:zrealizowano

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
XIV/289/2019

20.12.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po

Status:zrealizowano

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat .
XIV/290/2019

20.12.19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po

Status:zrealizowano

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
XIV/291/2019

20.12.19

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.

Status: w trakcie
realizacji

Jaśminowej w północno-zachodniej części wsi Wysoka.
XIV/292/2019

20.12.19

w sprawie nadania nazwy we wsi Żerniki Małe.

XIV/293/2019

20.12.19

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Status: obowiązująca
Status: obowiązująca

Kobierzyce na rok 2020.
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ZAŁĄCZNIK 2 Stopień realizacji strategii w 2019 roku

Stopień realizacji w 2019r. „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce
do roku 2020”
Priorytet 1 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Gmina Kobierzyce realizuje działania z zakresu
doradztwa rolniczego na rzecz poprawy warunków
prowadzenia działalności rolniczej oraz podnoszenie
kwalifikacji rolników poprzez propagowanie wśród
rolników z terenu Gminy Kobierzyce informacji (m.in.
na stronie internetowej gminy www.ugk.pl, na
1.2. Wspomaganie w realizacji inwestycji i portalu
społecznościowym
Facebook
modernizacji
gospodarstw rolnych oraz „TuKobierzyce”, w biuletynie „Moja Gmina, Moja
dostosowanie ich do wymogów i standardów wieś”) dotyczących szkoleń, kursów, programów
europejskich
rozwoju obszarów wiejskich organizowanych przez
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
1.1. Wspieranie działań na rzecz poprawy
warunków prowadzenia działalności rolniczej
oraz podnoszenie kwalifikacji rolników poprzez
współorganizowanie kursów, szkoleń

1.3. Dostosowanie gospodarstw rolnych do
standardów w zakresie ochrony środowiska

Priorytet 2 Zwiększenie zróżnicowania i urozmaicenia krajobrazu

W ramach priorytetu Gmina Kobierzyce buduje bądź
przebudowuje drogi transportu rolnego. W 2019
2.1. Realizacja programów gospodarki gruntami, roku wykonano drogi m.in. w Kobierzyce - Kuklice
terenami i urządzeniami rolnymi
oraz Kobierzyce – Księginice, na realizację których
gmina pozyskała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.

2.2. Zalesienie i zadrzewianie gruntów Gmina Kobierzyce co roku, w porozumieniu z
nieprzydatnych do rolniczego wykorzystania
sołectwami, prowadzi nasadzenia na terenie Gminy.
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Priorytet 3 Zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej

Gmina Kobierzyce w 2019 roku kontynuowała
realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji w gm.
Kobierzyce” t.j.
budowę kanalizacji w 11
3.1. Kontynuacja budowy kanalizacji wraz z
miejscowościach: Małuszów, Bąki, Krzyżowice,
oczyszczalniami ścieków
Żerniki Małe, Racławice Wielkie, Chrzanów,
Magnice, Pełczyce, Księginice, Kuklice, Nowiny,
Kobierzyce ul. Malinowa.

Gmina Kobierzyce w 2019 roku kontynuowała
realizację
inwestycji w ramach rozbudowy sieci wodociągowej
na terenie gminy. W ramach realizacji priorytetu
3.2. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy
współfinansowano również rozbudowę sieci
oraz terenów aktywności gospodarczej
wodociągowej oraz kontynuowano
wykonanie
ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnych.

3.3. Realizacja zaopatrzenia w
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.

Gmina Kobierzyce realizuje Program Ograniczania
Niskiej Emisji. Więcej informacji nt. programu
znajduje się w na stronie www.ugk.pl w zakładce
energię
„Ochrona Środowiska”.

Priorytet 4 Rozwój i poprawa stanu zasobów komunalnych Gminy oraz rozwój bazy mieszkaniowej

Gmina Kobierzyce w ramach priorytetu w 2019 roku
realizowała inwestycje wieloletnie, w tym
kontynuowano
budowę
i
modernizację
4.1. Budowa i modernizacja zasobów
komunalnych budynków mieszkalnych oraz
komunalnych Gminy i jej wyposażanie
realizowano zadania związane z utrzymaniem
cmentarzy komunalnych (m.in. przebudowano dom
pogrzebowy w Bielanach Wrocławskich)
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Gmina Kobierzyce w 2019 roku podjęła działania
mające na celu budowę w miejscu wyburzonego
obiektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
4.2. Realizacja budownictwa komunalnego i
Ślęzie przy
socjalnego na terenie Gminy
ul. Bocznej 4.. Zakończenie budowy obiektu wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
planowane jest w .2020r.

Priorytet 5 Poprawa ładu przestrzennego Gminy

Gmina Kobierzyce w 2019r posiada 302 miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, które w
100% pokrywają powierzchnię całej Gminy, w tym
5.1. Uporządkowanie przestrzenne miejscowości
całe jednostki osadnicze (wsie), regulując dokładnie
gminy w tym odnowa tkanki architektonicznej
zasady kształtowania krajobrazu kulturowego,
wraz z otoczeniem i terenami zielonymi
warunków zagospodarowania terenów oraz
kształtując i chroniąc ład przestrzenny, w tym tereny
zielone oraz przestrzeń publiczną.

5.2. Realizacja
Kobierzyce

rewaloryzacji

miejscowości

Gmina Kobierzyce zgodnie z Programem
Rewaloryzacji uchwalonym w 2006 roku realizuje
inwestycje w miejscowości Kobierzyce.

Priorytet 6 Zapewnienie dostępu do infrastruktury drogowej
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6.1. Kontynuacja zorganizowanej
publicznej na terenie Gminy

Gmina Kobierzyce w 2019 roku kontynuowała
współpracę z przewoźnikiem, który rozpoczął
świadczenie usług przewozowych na liniach
autobusowych
kobierzyckiej
międzygminnej
komunikacji zbiorowej. Uruchomiono również
komunikacji
weekendowe połączenia z przewozem rowerów na
trasie Wrocław - Kobierzyce.
Rada Gminy Kobierzyce podjęła również uchwałę o
dopłatach do biletów przejazdowych dla dzieci w
wieku szkolnym. (Uchwała weszła w życie z dniem 1
stycznia 2019r.)

Gmina Kobierzyce w 2019 roku realizowała szereg
6.2. Modernizacja, budowa i rozbudowa dróg
inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej.
oraz infrastruktury drogowej w gminie (w tym
Szerszy opis inwestycji drogowych znajduje się w
dróg transportu rolnego)
Raportu o stanie gminy Kobierzyce za 2019r. .

Gmina Kobierzyce w 2018 roku w ramach
współdziałania w uruchomieniu przewozów
kolejowych brała udział w spotkaniach przy udziale
Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz w
spotkaniach, które odbyły się z inicjatywy
6.3. Współdziałanie w uruchomieniu przewozów
pracowników Urzędu Gminy Kobierzyce. Spotkania
kolejowych (towarowych oraz pasażerskich)
dotyczyły reaktywacji linii kolejowej nr 285. W 2019r
podjęto kroki dotyczące realizacji zadania
polegającego na zaprojektowaniu a potem budowie
parkingu typu „Park & Ride” w Bielanach
Wrocławskich .
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6.4.
Współdziałanie
przy
bezpieczeństwa na drogach

Gmina Kobierzyce w 2019 roku kontynuowała
działania w celu podniesienia bezpieczeństwa na
drogach, między innymi zamontowano: tablice
prowadzące U-3a, U-3b (na ostrych zakrętach dróg),
progi zwalniające w terenach zabudowanych i na
wjazdach do miejscowości, strefy ograniczonej
prędkości B-43 (30 km/h) na drogach osiedlowych,
lustra drogowe, w miejscach gdzie utrudniona jest
podnoszeniu
widoczność. Wyznaczono również przejścia dla
pieszych, szczególnie w obrębie szkół i placów
zabaw.
W 2019 uruchamiano usługę polegającą na
zapewnieniu
monitoringu
wizyjnego
(10
miejscowości) , telefonu alarmowego dla potrzeb
Gminy Kobierzyce wraz z jego obsługą oraz
wsparciem grupy interwencyjnej. (umowa została
zwarta z firmą zewnętrzną do 2024r.(.

Priorytet 7 Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki na terenie Gminy

Gmina Kobierzyce od 1 lipca 2013 roku prowadzi na
terenie gminy system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Powyższy system obejmuje zarówno
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
jak również nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
7.1. Wprowadzenia kompleksowej gospodarki
komunalne. Z pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami
odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty
odbierania,
transportu,
zbierania
i
zagospodarowywania tych odpadów. Obsługą
systemu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Kobierzyce zajmują się wykonawcy wyłonieni
w ramach przetargów nieograniczonych.
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7.2. Współdziałanie na rzecz
negatywnego
oddziaływania
niebezpiecznych na środowisko

Gmina
Kobierzyce
w
ramach
systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi utworzyła
Punkt
Selektywnego
Zbierania
Odpadów
Komunalnych w Pełczycach, do którego mieszkańcy
mogą dostarczać odpady niebezpieczne takie jak:
przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Gmina Kobierzyce
posiada podjęty Uchwałą nr XLVIII/598/10 Rady
ograniczenia
Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010 r.
odpadów
Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z
terenu Gminy Kobierzyce. Na terenie Gminy
Kobierzyce zinwentaryzowano 98.169,50 m2
azbestu tj. 1.079,8645 t. Od 2008 r. Gmina
Kobierzyce co roku dofinansowuje wszystkim
zainteresowanym mieszkańcom usuwanie i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
pochodzących z budynków i budowli położonych na
terenie gminy Kobierzyce. W 2019 r. usunięto 29,47
ton azbestu z terenu gminy Kobierzyce

Gmina Kobierzyce z końcem 2007 roku zamknęła
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Cieszycach o pow. ok. 2 ha. Prace
rekultywacyjne na składowisku zostały rozpoczęte w
styczniu 2009 r. od odpowiedniego ukształtowania
bryły składowiska i zostały zakończone z końcem
marca 2010 r., zgodnie z harmonogramem
inwestycji. W Gminie Kobierzyce z terenów
7.3. Rekultywacja składowisk odpadów oraz gminnych na bieżąco usuwane są wszelkie odpady z
likwidacja dzikich wysypisk śmieci
miejsc na ten cel nieprzeznaczonych, tym samym nie
powstają dzikie wysypiska śmieci. Na pozostałych
terenach, w przypadku składowania odpadów w
miejscach nieprzeznaczonych na ten cel, na
podstawie art. 26 ustawy o odpadach, wszczynane są
przez Wójta Gminy Kobierzyce stosowne
postępowania administracyjne w tych sprawach.
Obecnie prowadzony jest monitoring dzikich
wysypisk śmieci.
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7.4. Propagowanie wiedzy ekologicznej

Gmina Kobierzyce rokrocznie podejmuje działania
w zakresie edukacji ekologicznej, w których udział
bierze młodzież szkolna. Zróżnicowane działania
edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i
gospodarki odpadami prowadzone są we wszystkich
placówkach edukacyjnych na terenie gminy.
Dzieci i młodzież w ramach zajęć edukacyjnych biorą
udział w akcjach i projektach związanych z
poznawaniem i ochroną środowiska oraz
zrównoważonym gospodarowaniem zasobami i
odpadami. Systematycznie prowadzony jest system
informacji o środowisku i jego ochronie polegający
na udostępnianiu informacji przez pracownika
zajmującego się ochroną środowiska osobom
zainteresowanym, rozdysponowywaniem folderów i
ulotek dotyczących tematyki ochrony środowiska.

Priorytet 8 Zwiększenie możliwości dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców

Gmina Kobierzyce w ramach wsparcia w zakresie
zmiany kwalifikacji zawodowych mieszkańców
współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz
8.1. Stworzenie możliwości form kształcenia
przedsiębiorcami, którzy organizują szkolenia w
umożliwiającego zmianę kwalifikacji zawodowych
ramach swojej działalność, informując mieszkańców
o takich działaniach za pomocą strony internetowej
Gminy oraz portali społecznościowych.

Priorytet 9 Integracja społeczności lokalnej Gminy Kobierzyce

9.1. Budowanie
mieszkańców

i

promocja

Za realizacja zadań związanych z budowaniem i
tożsamości promocją tożsamości mieszkańców odpowiadają
m.in. organizacje pozarządowe działające na terenie
Gminy Kobierzyce.
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Gmina Kobierzyce w 2019 roku za pośrednictwem
jednostki organizacyjnej tj. Kobierzyckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji realizowała szereg działań
mających na celu wspieranie inicjatyw i działań
nakierowanych na rozwój dzieci i młodzieży oraz
9.2. Wspieranie inicjatyw i działań nakierowanych
uprawianie i upowszechnianie sportu. W 2019 roku
na rozwój dzieci i młodzieży oraz uprawianie i
realizowano zajęcia w formie 15 rodzajów
upowszechnianie sportu
nieodpłatnych sekcji sportowych dla niepełnoletnich
i pełnoletnich mieszkańców Gminy Kobierzyce.
Liczba terminów zajęć wynosiła 102 tygodniowo co
stanowiło 162 godzin zajęć sportowych w tygodniu.
Odbyły się 22 wydarzenia sportowe.

Gmina Kobierzyce kontynuuje uczestnictwo w
Programie Odnowa Dolnośląskiej Wsi do którego
9.3. Realizacja Programu Odnowa Dolnośląskiej
należy
Wsi
10 miejscowości. W roku 2019 do realizacji Programu
dołączyło Sołectwo Kuklice.

Priorytet 10 Rozwój zasobów gminy służących aktywizacji kulturalnej, sportowej
i rekreacyjnej mieszkańców

10.1.Modernizacja
i
budowa
sportowych i ich wyposażanie

Gmina Kobierzyce w 2019 roku realizowała szereg
inwestycji dotyczących infrastruktury sportowej,
obiektów
największe z nich to zakończenie budowy stadionu w
Kobierzycach oraz budowa Ślęzańsko- Bielańskiego
Ośrodka Sportowego.

Gmina Kobierzyce realizowała Program budowy
świetlic. Główne założenie umiejscowienie w każdym
sołectwie świetlicy. W 2019 roku m.in. zakończono
budowę świetlic w Żernikach Małych, Kuklicach i
Krzyżowicach. Kontynuowano prace budowlane w
świetlicach w Ślęzy, w Księginicach. Ponadto
realizowane są inwestycje związane z doposażeniem
10.2. Realizacja obiektów turystycznych i placów zabaw oraz wzbogaceniem terenów
rekreacyjnych na terenie Gminy i ich wyposażanie rekreacyjnych w dodatkową infrastrukturę np.
oświetlenie bądź nawodnienie boisk.
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Priorytet 11 Poprawa jakości oraz dostępności do usług opieki zdrowotnej i opieki społecznej

11.1. Rozwój bazy dla opieki ambulatoryjnej

Gmina Kobierzyce w 2019 roku kontynuowała
rozbudowę ośrodka zdrowia wraz z parkingiem w
miejscowości Kobierzyce.

Gmina Kobierzyce w 2019 roku realizowała szereg
działań z zakresu kształtowania aktywnych postaw
wśród osób korzystających z opieki społecznej za
pomocą jednostki organizacyjnej tj. Gminnego
11.2. Kształtowanie aktywnych postaw wśród Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym między innymi
osób korzystających z opieki społecznej
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy, Gminny
Program Wspierania Rodziny czy Karta Dużej
Rodziny.

Priorytet 12 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców

Gmina Kobierzyce w 2019 roku realizowała
inwestycje z zakresu rozwoju bazy i zakupu sprzętu
dla Gminnych OSP, w tym: kontynuacja budowa
nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim,
zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego.
12.1. Rozwój bazy i zakup sprzętu dla Gminnych Pracownicy urzędu gminy pomagali gminnym
OSP
Ochotniczym Strażom Pożarnym w pozyskaniu
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu „Mały Strażak” Zakupiony w sprzęt
zwiększyło bezpieczeństwo mieszkańców (łącznie
pozyskano ok 60 tys. zł dotacji)
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12.2. Kształtowanie aktywnych postaw
bezpieczeństwa wśród mieszkańców

Gmina Kobierzyce w 2019 roku za pośrednictwem
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP
Kobierzyce, realizowała programy szkoleniowe w
zakresie pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Na
festynach sołeckich członkowie jednostki OSP
dot. udzielali instruktażu z zakresu pierwszej pomocy oraz
prezentowali w jaki sposób wykorzystać sprzęt
przeciwpożarowy. W szkołach podstawowych w
Kobierzycach, Pustkowie Żurawskim, Pustkowie
Wilczkowskim, Wysokiej oraz w przedszkolach
wdrożono Program „Pierwsza Pomoc” prowadzony
przez jednostki OSP.

Priorytet 13 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez większy dostęp do
edukacji

Gmina Kobierzyce w 2019 roku realizowała w
szkołach na terenie Gminy Kobierzyce projekty
13.1. Realizacja programów i projektów
edukacyjne z zakresu zwiększenia oferty kształcenia
edukacyjnych (w tym z wykorzystaniem
na terenie Gminy. W tym gmina realizowała projekty
Internetu)
w partnerstwach z organizacjami pozarządowymi w
ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Priorytet 14 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego
14.1. Zapewnienie dostępu do Internetu
mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym W 2019 roku Gmina Kobierzyce kontynuowała
projekt pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu
wykluczeniem cyfrowym
mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym
14.2 Współdziałanie w zapewnieniu dostępu wykluczeniem cyfrowym–II edycja” – projekt
obejmuje 40 Beneficjentów .
mieszkańcom gminy do Internetu

Gmina Kobierzyce w 2019 roku m.in. rozliczała
projekt
„Zwiększenie dostępności i jakości
elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i
14.3.Rozbudowa
infrastruktury podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego
teleinformatycznej oraz wprowadzenie i oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa
zwiększenie dostępności elektronicznych usług Śląskiego,
Kątów
Wrocławskich,
Kobierzyc,
dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych
Mietkowa, Siechnic i Żórawiny.” W ramach projektu
zakupiono sprzęt komputerowy, licencje, serwery
oraz inne niezbędna urządzenia. Dokonano tez
zakupów sprzętu informatycznego z budżetu gminy.
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Priorytet 15 Wspieranie aktywności gospodarczej w Gminie Kobierzyce

15.1. Kontynuacja polityki proinwestycyjnej

Gmina Kobierzyce aktywnie i sprawnie współpracuje
z Inwestorami przy realizacji każdej inwestycji -z
wszystkimi organami samorządowymi i rządowymi
uczestniczącymi w procesie decyzyjnym – począwszy
od zakupu nieruchomości aż do uruchomienia
przedsięwzięcia.
Najlepszą
rekomendacją
współpracy władz Gminy Kobierzyce z inwestorami –
jest ilość przedsiębiorstw, które zlokalizowały swoje
inwestycje na terenie Gminy.

Gmina Kobierzyce jest członkiem Lokalnej Grupy
Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin
15.2 Wspieranie Mikro, Małych i Średnich
Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina,
Przedsiębiorstw oraz propagowanie postaw
Domaniów – Lider A4, która przyznaje
przedsiębiorczych
dofinansowania na założenie lub rozwój istniejących
MŚP.

Priorytet 16 Wspieranie aktywności gospodarczej w Gminie Kobierzyce

Gmina Kobierzyce w 2019 roku rozpoczęła
16.1. Wspieranie współpracy i promocji uczestnictwo w projekcie (dofinansowanym z UE)
gospodarczej firm z terenu Gminy Kobierzyce z Spółki Dolnośląskiej
Agencji Współpracy
przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy
Gospodarczej z Wrocławia pn. „ Wdrożenie
standardów obsługi inwestora w samorządzie
Województwa Dolnośląskiego”.
Priorytet 17 Kreowanie i promocja obszarów i sfer aktywności gospodarczej na terenie Gminy
Kobierzyce

Gmina Kobierzyce wraz z Agencją Rozwoju
Przemysłu,
Gminą
Wrocław,
Miejskim
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji oraz
17.1. Wyposażenie obszarów i stref aktywności
Kobierzyckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i
gospodarczej w infrastrukturę techniczną
Kanalizacji rozpoczęła działania w celu realizacji
inwestycji polegającej na rozbudowie sieci
wodociągowej.
17.2. Wspieranie rozwoju gospodarczego z
Gmina nie realizowanych działań w tym zakresie w
uwzględnieniem wdrażania nowych technologii
2019 roku.
innowacyjnych
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Promowano
obszar
Gminy
Kobierzyce
współdziałając z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego poprzez kontynuację projektu pn.
18.1. Współdziałanie z jednostkami samorządu „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie
terytorialnego oraz innymi podmiotami na rzecz turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” w
promowania obszaru gminy.
związku z zawartą umową na dofinansowanie z Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013.

Gmina Kobierzyce współpracuje z samorządami
terytorialnymi z Włoch, Francji, Niemiec oraz Czech.
18.2. Współdziałanie na rzecz promowania W ramach współpracy partnerskiej w 2019 roku z
obszaru gminy w ramach współpracy czeską miejscowością, w Kobierzycach zrealizowano
międzynarodowej
(w
tym
z
gminami następujące wydarzenia: Seminarium w Broumovie i
Hradec Králové, występ zespołu podczas dożynek
partnerskimi).
gminnych w Kobierzycach, udział przedstawicieli
Gminy Kobierzyce w obchodach Den Obce w
Kobierzycach.
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